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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
1/2020. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. január 30-án megtartott
közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi 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: Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési
ügyintéző.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Kis Lászlóné PNÖ elnök, Nyitrai Márta Zsuzsanna
Közösségi Ház intézményvezető, Somogyi Gáborné óvodavezető.
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 7 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Közmeghallgatás 18.00-19.00 óráig
2. Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
3. A 2020. évi költségvetésről szóló …/2020. (……) önkormányzati rendelet elfogadásának első
fordulója
Előterjesztő: polgármester
4. Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: jegyző
5. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati kiírás elfogadása
Előterjesztő: polgármester
6. Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár bérleti díjainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
7. 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
8. Pilisszentkereszt Tornaterme Alapítvány ügye
Előterjesztő: polgármester
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9. 2020. évi adóbevételekkel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
-

Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Közmeghallgatás
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Imre János dobogókői lakos: Csináltunk egy videofelvételt arról, hogy mi történik fent akkor,
amikor esik a hó. Megmutatnám a laptopomon. Újabb és újabb módszereket találnak ki, hogy
szórakoztassák magukat, hatalmas tömeg van ilyenkor, és folyamatosan szegik meg a
szabályokat. Azt gondolják, hogy itt ők ezt csinálhatják, ott áll a rendőr, azt várják, hogy
elmenjen, nem állhat ott egész éjjel, ahogy elment, kezdődött a drift. Némelyiknek olyan
kipufogója van, hogy messzire hallatszik. Ez életveszélyes, nekem gyerekeim vannak, ha
ebben az időszakban jönne haza valahonnan, nem biztos, hogy túlélné. A facebookon
szerveződnek, több, ez több, mint 40 ezres társaság. Régóta húzódik ez a dolog, pontot kéne
tenni ennek a végére. Engem is majdnem elütöttek, megtámadtak, majd megvádoltak, hogy
én támadtam meg őket, el lettem ítélve, maradandó sérüléskeletkezett a térdemben.
Csaba Attila dobogókői lakos: Most kaptuk meg a jegyző asszonytól azt a választ, ami szerint
a driftelés miatt megfogalmazódott forgalomtechnikai kérésünket a képviselők nem kívánták
előterjeszteni egyetértésük hiányában. Legjobb feltételezésünk az, hogy a tisztelt képviselőtestület nincs tisztába azzal, hogy mi a helyzet fönt, mert ha a bőrén érezné, akkor nem lenne
kérdéses, hogy valamit csinálni kell. Olvasta-e a testület az Egyesületünk kérelmét, amelyet
2019. december 19-én adtunk be? Felolvassa
Számtalan embernek kell emiatt dolgoznia, hogy nincs lezárva a zöldparkoló. Akár éjjel 34-ig is folyik a driftelés, nem hiszem, hogy ha az Önök utcájában történne ez, akkor is így
állnának ehhez. Ezért kértük ezt a három behajtani Tilos táblát kiegészítő táblával az éjszakai
időszakra, téli időszakra vonatkozóan. Ezt utasította most el a testület.
Peller Márton polgármester: Természetesen ez a levél ki lett küldve a képviselőknek is.
Peller András helyi lakos: Egy éve történt egy haláleset, egy 18 éves lány halt meg a Szentlélek
felé vezető úton.
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Tóth-Farkas Szilvia dobogókői lakos: Kedden miután elállt a hóesés, mentem takarítani a ház
előtt, 10 perc alatt három autó húzta rám a kormányt, mert nem tetszett nekik, hogy
eltakarítom a havat, és megszüntetem a csúszkálási lehetőséget. Életveszélyes a helyzet.
Nagy Roland dobogókői lakos: Úgy vezetnek, hogy majdnem leszorítottak az útról, befaroltak
elém, veszélyesek tényleg.
Csaba Attila dobogókői lakos: Rongálják a dolgokat, belementek az egyik jurtába is. Ha
megengedjük ezt nekik, akkor ez egyre rosszabb lesz. Nem értjük, miért kell ezt ennyit
mondani. Próbáljuk mi magunk megoldani, amit csak lehet, mert úgy látszik nem érdemes
kérni. A rendőrkapitány is azt javasolta, hogy le kell zárni a települést sorompóval.
Lőrincz László dobogókői lakos: Lassan 40 éve tevékenykedek Dobogókőn. Tavaly például
éjjel háromkor külföldi állampolgár kiment, hogy hagyják abba, mentőt kellett hívni,
Norvégiából jöttek ide harmadszor gyerekekkel, éjjel egykor elmentek emiatt. Ez már nem
csak dobogókői probléma. Mi már sajnos nem tudjuk ezt megoldani.
Gáspár István dobogókői lakos: Van-e új információ, amiről csak most hallottak, és erről
eddig nem tudtak?
Peller Márton polgármester: Nekem semmi újat nem jelentett ez most, tudtam mindenről. Ez
a fajta tevékenység közúti szabálysértésnek nevezett dolog, amely ellen a rendőrség léphet
fel. Az eddigi egyeztetések során, amit meg lehet tenni, azt meg is tettük, takarítjuk az utat,
ahol lehet, azt lezárjuk. Tavaly nem kevés összegbe került a lezárás. A parkoló lezárása miatt
valószínűleg a mellékutakon folytatódna tovább ez, ami még veszélyesebb lenne.
Megtesszük, amit lehet, vannak egyeztetések folyamatosan. Ne önként kezdjenek intézkedni,
hanem a rendőrséget értesítsék. A három behajtani tilos tábláról azt szeretném, hogy nem
ezzel, hanem a tevékenység közben kell őket büntetni.
Baranyák Szilvia jegyző: Mi is folyamatosan egyeztetünk a rendőrkapitánysággal, most abban
maradtunk, hogy a Magyar Közút lesz felkérve arra, hogy alsó parkolót, az odavezető utat,
az Ötvös sétányt és a felső parkolót ugyanúgy sózza, mint az országos közutat, mert hogy ha
nincs rajta hó, akkor nincs csúszásélmény Erre várjuk az ajánlatot, mennyiért vállalja ezt a
Magyar Közút.
Imre János dobogókői lakos: Mondanék egy módszert arra, hogy lehetne ezt megoldani. Kell
csinálni egy sorompót a település bejáratánál, akik a jegyeket szedik, tudnák üzemeltetni 24
órában. Nem látom ennek az akadályát.
Baranyák Szilvia jegyző: A Dobogókőre vezető út nem a mi tulajdonunkban van, hanem állami
tulajdonú ez az út. Sajnos onnantól kezdve, hogy közútnak van minősítve, nem fog felmenni
a helyközi busz, tehát megáll a BM szálló alsó kapujánál, ott kellene egy buszforduló.
Imre János dobogókői lakos: Magasabb bevétele lenne emiatt az önkormányzatnak, mert nem
parkolnának össze-vissza az autók. Megoldaná a problémát és gazdaságos is lenne. Ha
kiadnák, én ezt vállalkozás szinten tudnám üzemeltetni.
Peller Márton polgármester: Higgye el, hogy nem megoldható ez a dolog, alaposan körbe lett
járva.
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Baranyák Szilvia jegyző: Az önkormányzatnak az általános tartaléka 1-3 millió forint között
van évente, ezzel lehet számolni. Mivel Dobogókőn jelenleg egy szálloda sem üzemel már,
iparűzési adó bevétel szinte nincs, Natura 2000 Duna-Ipoly által körülzárt település vagyunk,
tehát ide még csak fejlesztés képpen sem fog senki olyan idetelepülni. Pályázati pénzből
pedig nem lehet ilyet bevállalni. Ezért nem látom ennek az anyagi oldalát, de beszéljünk róla.
Imre János dobogókői lakos: Akkor én ezt előkészítem és majd beszélünk róla.
Lőrincz László dobogókői lakos: Egy-két technikai problémára szeretném felhívni a
figyelmet, amíg meg nem oldódik, hogy a Közút sózza az utakat. Miután felsózzák és
felolvad, utána mégegyszer végig kéne menni, és letolni, mielőtt újra ráfagy. Hétvégén a
parkolók mindkét végén ott van a behajtani tilos tábla, nem mennek be emiatt a parkolóba.
Napközben le kéne takarni egy zsákkal.
Baranyák Szilvia jegyző: Ezt Ti kértétek, hogy így legyen, azért van a kiegészítő tábla.
Csaba Attila dobogókői lakos: Nem azt kértük, hogy behajtási engedéllyel lehessen bemenni,
hanem időkorlátozással kértük ezt a táblát.
Baranyák Szilvia jegyző: Ott azért van egy szálláshely szolgáltató, tehát egyeztettünk erről a
kukák elvitelével kapcsolatban is. Emiatt az ő szállóvendége elmehet, mert akadályoztatja őt,
ez egyeztetve lett vele ez a kérés?
Csaba Attila dobogókői lakos: Megint azzal a problémával találkozunk, amit február óta
hallunk, hogy mit miért nem lehet csinálni. Van egy probléma, ott megállunk és aztán
visszafordulunk.
Peller Márton polgármester: Ez abból adódhat, hogy Önnek nincs meg az a felelőssége, ami
nekünk megvan. Ha tőlünk emiatt kártérítést kérne a szállásadó, igenis ilyen szempontból is
meg kell néznünk a kéréseket. Azt sem tehetjük meg, hogy behajtani tilos táblákkal kizárom
az utcákról a népet, ezt máshogy kell megoldanunk.
Imre János dobogókői lakos: Pedig Magyarországon ezer helyen megteszik, tudok kb. nyolc
helyet mondani, ahol így működik. Szóval megtehetnék, csak nem akarják, pedig az ott lakók
közül még nem találkoztam olyan emberrel, aki ezt nem szeretné.
Csaba Attila dobogókői lakos: Mi ezt nem tartjuk átgondoltnak, mi úgy látjuk, hogy bőven
van lehetőség ennek a problémának a megoldására, számolni kell, és utána lehet mondani,
hogy igen, vagy nem.
Mikusik Róbert képviselő: Ha lezárjuk, akkor hogy jut be a tűzoltó meg a mentő?
Csaba Attila dobogókői lakos: Meg kell oldani.
Mikusik Gábor alpolgármester: Maguk biztosak abban, hogy ezek a gátlástalan fiatalemberek
azoktól a kis táblácskáktól nem fogják ugyanazt csinálni? Ebben az esetben szintén fel kell,
hogy jöjjön a rendőr. Jók az ötletek, de meg kellene nézni a törvényességi hátterét, hiába
praktikus, logikus valami, ha a törvény megtiltja. Mivel közútról beszélünk, semmit nem
csinálhatunk rajta.
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Csaba Attila dobogókői lakos:
Dubiczki Gáborné helyi lakos: A Forrás utcai telkek ügyében kérdezném, hogy a patak felőli
oldalra tudom, hogy van egy út betervezve, belátható időn belül mikorra várható ez?
Baranyák Szilvia jegyző: A rendezési terv módosítása most van folyamatban, be van rajzolva
a patakkal párhuzamosan az út, de lesz erről egy lakossági fórum, ahol itt lesznek a
szakemberek és a településtervezők is, és akkor minden kérdést át lehet beszélni. Jelenleg
úgy tervezzük, hogy decemberre hatályba lehet léptetni, ha nem, akkor jövő év december 31ig van rá ideje az önkormányzatnak, hogy ezt felülvizsgálja és átvezettesse a jelenlegi terven
az új változásokat.
Peller Márton polgármester: Nagyon sok tervezett út be van rajzolva a térképre, de nem tudom
azt mondani, hogy belátható időn belül lesz az önkormányzatnak arra lehetősége, hogy ezeket
az utakat kiépítse. Maximum úgy tudna megvalósulni, ha a lakosok összefognak, mint a
Malom utca és kiépítenek akár egy útszakaszt, ami már megnyitható, ez ugye az építkezés
feltétele.
Lukács János dobogókői lakos: Most szembesültem én is a drifteléssel, most lettem érintett
igazán. Azt kell mondanom, hogy nagyon érezhető a fokozott sózás és az igyekezet. Abban
látom a megoldást, hogy elmenni pár helyre, megnézni, hogy milyen megoldások léteznek
ilyen problémára. Érdekünk a minőségi turizmus felé elindulni. Szívesen felajánlom a
közreműködésemet.
Czeglédi László dobogókői lakos: Tud-e róla az önkormányzat, hogy Dobogókőn van-e
kijelölt szánkópálya? Kívánnak-e egyeztetni a Pilisi Parkerdővel, hogy legyen? Mert, hogy
az egy áldatlan állapot, hogy feljönnek az emberek szép számmal, iszonyatosan
balesetveszélyes, ahogyan a gyerekek szánkóznak össze-vissza.
Pócs Gábor dobogókői lakos: Mikor lesz a Helyi Építési Szabályzat egyeztetés? A Nimród
Hotelnél látunk mozgást, tudtok róla, hogy ki van ott?
Peller Márton polgármester: Nem tudunk róla. A HÉSZ egyeztetés még nem tudni mikor lesz,
még nincs abban a fázisban.
Czeglédi László dobogókői lakos: Régen volt egy 3,5 tonnás súlykorlátozás, most nem látom
erre korlátozást. Nagyon rongálják az utakat az építkezők által rendelt teherautók, fontos
lenne egy helyreállítási kötelezettséget kiadni, amennyiben sérül az út.
Baranyák Szilvia jegyző: Most a főépítész asszonnyal megpróbálunk egy olyan rendszert
létrehozni, amelyben ő látja az építkezéseket, és akkor arra oda tudnak majd figyelni a
kollégák.
Lőrincz László dobogókői lakos: Megoldható lenne-e, hogy valami előrelépés legyen, hogy
február második felében 4-5 emberrel egyeztet a testület a megoldásokkal kapcsolatban?
Peller Márton polgármester: Persze.
Csaba Attila dobogókői lakos: Kommunális hulladék témára áttérnék, oda nem való
hulladékot pakoltak oda, sittet, az állatok ezt széthordták. Mi most megszüntettük a
6 tárolóba. Megkérdeztük a lakosokat, hogy
kalodáknál a tárolás, felvittük egy központi

rendben van-e ez így, nem jött visszajelzés. 41 zsákot szedtünk össze két ünnep közt, hiába
kértük az önkormányzatot, hogy szedjék össze. Úgy hallottuk, hogy az önkormányzat készül
visszaállítani a kukákat, viszont ez láthatóan nem működött, kérjük, hogy ne kerüljenek ezek
vissza. Több turistaszemetes is kellene. Napsugár utcai kalodánál két kályha van odarakva,
két hónapja várunk, hogy elvigye a Klastrom Kft, mert mi nem tudjuk hova.
Peller Márton polgármester: Volt egyeztetés. Sok sértő hangú panaszos telefont kaptam
ezügyben az üdülőktől, hogy hova tűntek ezek a kukák? Nem szeretnének sétálni a
szemetükkel több métert. A hulladékszállító céggel egyeztettünk ezügyben, nem zárják ki
annak a lehetőségét, hogy beszereznek kisebb járművet, amivel házhoz tudnának menni. Az
a cél, hogy minél kevesebb közös gyűjtőedény legyen.
Simon Judit dobogókői lakos: Egyáltalán nem probléma ez szerintem, mi is szívesen segítünk
bárkinek a háztartási szemét elszállításában, a szomszéd néninek is mi segítünk.
Lőrincz László dobogókői lakos: Annyira az út szélén van a kaloda, hogy balesetveszélyes, a
kalodákat össze kellene szedni.
Sinkovits Ernő dobogókői lakos: A Napsugár utcai kalodának nincs semmi funkciója, soha
nem használja senki, nem lehet megközelíteni.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
2./Napirend: Óvoda nyári zárva tartása
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:
„A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2020. július 06-től – 2020. július 31.-ig zárva tartson.
Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, két hétre
az ügyeletet az óvoda biztosítani köteles.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél a gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a
gyermekek felügyeletét kell biztosítani.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2020. február 3.
Felelős: óvodavezető”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
1/2020. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2020. július 06-től – 2020. július 31.ig zárva tartson.
Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon
nem tudja biztosítani, két hétre az ügyeletet az óvoda biztosítani köteles.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél a gyermekek részére
teljes ellátást, az alatt a gyermekek felügyeletét kell biztosítani.
Határidő a szülők tájékoztatására:
7 2020. február 3.

Felelős: óvodavezető
3./Napirend: A 2020. évi költségvetésről szóló …/2020. (……) önkormányzati rendelet
elfogadásának első fordulója
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A pénzügyi bizottság a napirendet tárgyalta, megkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő: A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés első
fordulójáról szóló tájékoztatás elfogadta.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
2/2020. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 2020. évi költségvetés első fordulójáról szóló
tájékoztatás elfogadta.

4./Napirend: Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről
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 Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi szabadságolási tervét
tudomásul vette.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
3/2020. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármester 2020. évi szabadságolási tervét tudomásul
vette.
5./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati kiírás
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 20-23. §-ban,
illetve a végrehajtására kiadott 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 6-7 §-ban biztosított jogkörében eljárva a
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár, magasabb vezetői megbízására az alábbi pályázati kiírást
jelenteti meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán:
Pályázati felhívás a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására
(magasabb vezető)
Pályázati feltételek:
•
felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, és/vagy felsőfokú könyvtárosi végzettség és
szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
•
legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
•
büntetlen előélet,
•
számítógépes ismeretek,
•
az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági,
államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését
igazoló okirat.
(A megbízását követő egy két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált,
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell
mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a
tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a
tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja)
Előnyt jelentő feltételek:
•
német és/vagy szlovák nyelvtudás előnyt jelent.
•
legalább 5 éves vezetői tapasztalat
•
könyvtáros végzettség
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése,
olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az
intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény
működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint
a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény
működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és
szabályosságáért.
Az állás betöltésének ideje: a pályázat elbírálása után a munkakör betöltetlenségét követően.
Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás ideje: határozott idejű, 5 év (2025.)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
•
az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában
nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
•
érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
szakmai önéletrajzot,
•
az intézmény működésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő szakmai programot, vezetői elképzeléseket,
•
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Bérezés: Kjt alapján + vezetői pótlék
A pályázat benyújtási helye:
Peller Márton polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
A pályázatot 2 példányban szükséges benyújtani, és a borítékra kérjük ráírni: „Pilisszentkereszti Közösségi Ház
és Könyvtár intézményvezetői pályázat – csak a pályázat előkészítő bizottság bonthatja fel.”
Felvilágosítás Peller Márton polgármestertől kérhető az alábbi telefonszámon: 26-547-501
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A pályázat benyújtásának a határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (KSZK) internetes oldalon történő megjelenéstől számított 30. nap (2020. március 8.)
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő 30 napon belüli Képviselő-testületi ülés.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
4/2020. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény 20-23. §-ban, illetve a végrehajtására kiadott 150/1992.(XI. 20.)
Kormányrendelet 6-7 §-ban biztosított jogkörében eljárva a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár, magasabb vezetői megbízására az alábbi pályázati kiírást jelenteti meg a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán:

Pályázati felhívás a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői
feladatainak ellátására (magasabb vezető)
Pályázati feltételek:
•

•
•
•
•

felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, és/vagy felsőfokú könyvtárosi
végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
büntetlen előélet,
számítógépes ismeretek,
az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági,
államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes
elvégzését igazoló okirat.
(A megbízását követő egy két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell
elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a
vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége
alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői
megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja)
Előnyt jelentő feltételek:

•
•
•

német és/vagy szlovák nyelvtudás előnyt jelent.
legalább 5 éves vezetői tapasztalat
könyvtáros végzettség
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények
szervezése, olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői
megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának
koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény
költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott
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döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért,
gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és
szabályosságáért.
Az állás betöltésének ideje: a pályázat elbírálása után a munkakör betöltetlenségét követően.
Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás ideje: határozott idejű, 5 év (2025.)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•

az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak
hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
szakmai önéletrajzot,
az intézmény működésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő szakmai programot, vezetői
elképzeléseket,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Bérezés: Kjt alapján + vezetői pótlék
A pályázat benyújtási helye:
Peller Márton polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
A pályázatot 2 példányban szükséges benyújtani, és a borítékra kérjük ráírni: „Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat – csak a pályázat előkészítő bizottság
bonthatja fel.”
Felvilágosítás Peller Márton polgármestertől kérhető az alábbi telefonszámon: 26-547-501
A pályázat benyújtásának a határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalon történő megjelenéstől számított 30.
nap (2020. március 8.)
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő 30 napon belüli Képviselőtestületi ülés.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné
nyilvánítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. /Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár bérleti díjainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
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Peller Márton polgármester: A napirendet a pénzügyi bizottság tárgyalta. A bizottság
véleménye az volt, hogy a polgármester a bizottság véleménye alapján tesz javaslatot a bérleti
díjakra. Megkérem a bizottság elnökét, ismertesse a díjak változását.
Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő: A nagyteremnél a vásároknál 3.000,- Ft/óra +
ÁFÁ-t jelöltük meg először, én itt a 2.500,- Ft-ot javasolnám, mert az idősek oda tudnak csak
járni ilyen fajta termékeket vásárolni és tartok attól, hogy esetleg elriasztanánk akkor a
vásárosokat. A többi áremeléssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nem lesz gond. Az
oktatók sem jelezték az intézményvezető asszonynak, hogy gondot okozna nekik. A kisterem
bérleti díja 650,- Ft-volt, aránytalanul alacsony volt, én most 2.000,- Ft-ra javaslom emelni.
A nagyteremben a sporttevékenységek esetében 1.000,- Ft-ról 1.500,- Ft-ra, vásárok esetében
1.800,-Ft-ról 2.500,- Ft-ra, egyéb rendezvények kapcsán 2.000,- Ft-ról 3.000,- Ft-ra javaslom
az emelést, meghatározhatunk óradíjat, nap díjat 30.000,- Ft/alkalom, esetlegesen a konyha,
étkészlet használata tekintetében 10.000,- Ft/alkalom. A könyvtári olvasóterem 1.200,- Ftról 2.000,- Ft-ra emelkedne. A konditerem használata továbbra is díjtalan lenne, azonban fel
kell hívni az odajárók figyelmét, hogy ha bármi rongálás történik, az az ő felelősségük, nekik
kell helyrehozni.
Jánszki István képviselő: Nagyteremnél kérdezném, hogy 30.000,- Ft, és konyhahasználat.
Függetlenül attól, hogy csak poharat kérnek?
Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő: Teljes készletre gondoltam meghatározni. Meg
kell írni határozottan a keretfeltételeket.
Nyitrai Márta Zsuzsanna KH igazgató: Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy olyan
szerződésformulát alakítunk ki a Klastrom Kft-vel közösen, hogy ebbe benne van teljesen
egyértelműen.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti
díjainak módosítását a Pénzügyi bizottság felülvizsgálata alapján megállapított díjakkal elfogadja.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
5/2020. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjainak módosítását a
Pénzügyi bizottság felülvizsgálata alapján megállapított díjakkal
elfogadja.
7. /Napirend: 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester:
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Zsarnóciné Pap Anna PB elnök, képviselő: Javasolnám, hogy legyen újra megírva, mert annyi
már a változtatás benne, hogy nem lehet követni. Akkor a következő 10 évre meglenne. A
végén van egy függelék, hogy folyamatban van a saját SZMSZ felülvizsgálata, olyan
információk vannak, amik a jelenre nem igazak.
Baranyák Szilvia jegyző: Ez az indoklás részében van. Úgy küldtem ki, hogy lássák a
képviselők egybeszerkesztve, és betettem mögé az indoklást. A szöveg azért teljesen
egységes.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a
1/2020. (I.31.) sz. önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról

8. /Napirend: Pilisszentkereszt Tornaterme Alapítvány ügye
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: Az alapítvány megszűnéséről van szó. Van arra lehetőség, hogy
egyenlő arányban két alapítvány közt osszuk meg ezt a vagyont, méghozzá az Iskola és
Óvoda alapítványának.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„A képviselő-testület úgy határoz, hogy az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapítvány céljával megegyező, illetve hasonló cél
megvalósítására létrejött alábbi közhasznú szervezeteknek kell átadni figyelemmel arra, hogy mind az óvodai,
mind az iskolai nevelés összhangban áll az Alapítvány eredeti céljával:
1, Név: Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 13-01-0003768
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.
2, Név: Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 13-01-0001653
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12. sz.”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
6/2020. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület úgy határoz, hogy az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén
a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
13 fennmaradó vagyont az Alapítvány céljával

megegyező, illetve hasonló cél megvalósítására létrejött alábbi közhasznú szervezeteknek
kell átadni figyelemmel arra, hogy mind az óvodai, mind az iskolai nevelés összhangban
áll az Alapítvány eredeti céljával:
1, Név: Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 13-01-0003768
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.
2, Név: Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 13-01-0001653
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12. sz.

9. /Napirend: 2020. évi adóbevételekkel kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: Megkérem a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a pénzügyi
bizottság véleményét.
Baranyák Szilvia jegyző: A pénzügyi bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy az idei évben
is célszerű a lakosokat felhívni az önellenőrzésre minden adónemet illetően. Az volt a
javaslat, hogy testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítsen
elő azt az adóigazgatási intézkedési tervet, aminek része lesz majd ez a kiküldendő
felhívólevél is, és az egyéb ezzel kapcsolatos ütemezés, hogy hogy kell majd haladnia ezzel
a Polgármesteri Hivatalnak.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a februári rendes
képviselő-testületi ülésre készítsen elő egy adóigazgatási intézkedési tervet a megbeszéltek szerint.
Határidő: 2020. február
Felelős: jegyző”

A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
7/2020. (I.30.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete
felkéri a jegyzőt, hogy a februári rendes képviselő-testületi
ülésre készítsen elő egy adóigazgatási intézkedési tervet a
megbeszéltek szerint.
Határidő: 2020. február
Felelős: jegyző
Napirendek után:
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2./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. január 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a
fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza az óvoda nyári zárva tartását:
„Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint –
gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról
legkésőbb február tizenötödikéig a nevelés nélküli napokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a
szülőket tájékoztatni kell.”
Somogyi Gáborné intézményvezető kérését mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2020. július 06-től – 2020. július 31.-ig zárva tartson.
Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, két hétre
az ügyeletet az óvoda biztosítani köteles.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél a gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a
gyermekek felügyeletét kell biztosítani.

Határidő a szülők tájékoztatására: 2020. február 3.
Felelős: óvodavezető
Pilisszentkereszt, 2020. január 24.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Slovenská národnostná škôlka Mlynky
2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.
Tel./Fax: 06 26 347-530
E-mail: pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu
Ikt.: 13/ 2020
Tárgy: Az óvoda nyári zárva tartása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12.

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület!
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Az óvodai szünetek, így az óvoda nyári zárva tartása a nevelési év helyi rendjének szabályozási körébe tartozik.
Időpontját, időtartamát jogszabály nem köti meg, önállóan kell rendezni a fenntartóval történt egyeztetés után.
Célszerű, hogy óvodánk július hónapban tartson zárva:
2020. július 06-től – 2020. július 31.-ig
Ez az időszak a legideálisabb a felújításokra, a szükséges munkálatok elvégzésére.
Kérem az óvoda nyári zárva tartásához hozzájárulásukat.
Pilisszentkereszt, 2020. január 13.

Somogyi Gáborné
óvodavezető
4./Napirend: Polgármester 2020. szabadságolási terve - tájékoztatás
Polgármester 2020. évi szabadságolási terve
MÁRCIUS

FEBRUÁR
I.
Nem
2020
hónap
kell
5
5
. évi
ban üteme
szab
kivett zni
.
3-7
10-14

Név

5

5

5

5

5

5

2

17-21

24-28

2-6

9-13

16-20

23-27

30-31

Peller
Márton

5

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

3

4

4

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

2

1-3

6-9

14-17

20-24

27-30

4-8

11-15

18-22

25-29

2-5

8-12

15-19

22-26

29-30

5

5

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

3

5

5

5

5

5

5

3

6

1

4

5

5

5

3

1-3

6-10

13-17

20-24

27-31

3-7

10-14

17-19

24-28

31

1-4

7-11

14-18

21-25

28-30

5

1

5

5

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

2

5

5

4

5

5

5

5

5

1

4

6

5

3

4

1-2

5-9

12-16

19-22

26-30

2-6

9-13

16-20

23-27

30

1-4

7-12

14-18

21-23

28-31

Határozati javaslat:
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi szabadságolási tervét
tudomásul vette.

Pilisszentkereszt, 2020. január 24.
Peller Márton
polgármester

5./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati kiírás elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. január 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények: Nyitrai Zsuzsanna Márta igazgató asszony jelezte, hogy idén nyugdíjba kívánna vonulni. Mivel a
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére pályázatot szükséges kiírni, így megállapodtunk abban,
hogy a pályázati eljárás lezajlását követően kéri az igazgató asszony a felmentését.
A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. §
(1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A Kjt. 20/B §-ának (2) bekezdése alapján a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezetői beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A Kjt. 20/B §-ának (3) bekezdése alapján, ha e törvény alapján a magasabb vezetői beosztás ellátásához pályázatot
kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. (Közművelődési
szakember I.)
A Kjt. 20/A. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni.
(az a)-c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való
közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ
honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén
harminc napnál - rövidebb nem lehet.
(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a pályázathoz csatolja
a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati
határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek
nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a 18
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati
határidő lejártát követő

a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának
rendjét a munkáltató határozza meg.
A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető
harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni.
Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási
határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni
kell.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 6/A. § (1) bekezdése
alapján a közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával
csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) (A 6/A. § (1) bekezdés b) pontját a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte),
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett
szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
A Kormányrendelet 6/G § (1) bekezdése alapján közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével
megbízott magasabb vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízását követő két éven belül a
kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak.
Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
A Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján a közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető
beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól.
A 7. § (4) bekezdése alapján az intézményvezető és az intézmény gazdasági vezető megbízás ellátására vonatkozó
pályázati felhívás a hivatalos lapban közzétehető. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő
közzétételtől kell számítani.
A Kormányrendelet 7. § (5) bekezdése alapján a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a vezetői megbízatás
feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét,
ami 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.
A Kormányrendelet 7. § (6) bekezdése alapján a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív
szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.
A Kormányrendelet 7. § (7) bekezdése alapján a pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a
megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.
A Kormányrendelet 7. § (10) bekezdése alapján a pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell
elbírálni. Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § a) bekezdése alapján „a) a
képviselő-testület, közgyűlés valamint a polgármester hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetői megbízás
joga – a megyei közgyűlés elnökének választása kivételével – magában foglalja a felmentés, a megbízás
visszavonásának jogát…”
A Kjt. 83/A § alapján az intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja,
tehát az éves szabadság időarányos részének kiadása az ő hatásköre.
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A hatályos jogszabályok alapján a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.
A 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (6) bekezdése alapján a pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója
által felkért szakmai bizottság véleményezi, melynek tagja egy-egy a Közalkalmazotti Tanács, illetve a
reprezentatív szakszervezet által delegált tag is.
A (7) bekezdése alapján a pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló
bizottság tagjain kívül más személlyel. A bíráló bizottság üléséről készült jegyzőkönyvre (hangfelvételre) a
szolgálati titok védelmére vonatkozó előírások az irányadóak.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetői feladatainak ellátására ismét írjon ki pályázatot.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 20-23. §-ban, illetve
a végrehajtására kiadott 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 6-7 §-ban biztosított jogkörében eljárva a
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár, magasabb vezetői megbízására az alábbi pályázati kiírást jelenteti
meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán:

Pályázati felhívás a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására
(magasabb vezető)

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, és/vagy felsőfokú könyvtárosi végzettség és
szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
büntetlen előélet,
számítógépes ismeretek,
az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági,
államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését
igazoló okirat.
(A megbízását követő egy két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint
akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló
okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A
pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász
szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt
okirattal igazolja)

Előnyt jelentő feltételek:
•
•
•

német és/vagy szlovák nyelvtudás előnyt jelent.
legalább 5 éves vezetői tapasztalat
könyvtáros végzettség

A beosztáshoz tartozó, a illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése,
olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az
intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény
működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a
fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért,
gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.
Az állás betöltésének ideje: a pályázat elbírálása után a munkakör betöltetlenségét követően.
Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás ideje: határozott idejű, 5 év (2025.)

20

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•

az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában
nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
szakmai önéletrajzot,
az intézmény működésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő szakmai programot, vezetői elképzeléseket,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: Kjt alapján + vezetői pótlék
A pályázat benyújtási helye:
Peller Márton polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
A pályázatot 2 példányban szükséges benyújtani, és a borítékra kérjük ráírni: „Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár intézményvezetői pályázat – csak a pályázat előkészítő bizottság bonthatja fel.”
Felvilágosítás Peller Márton polgármestertől kérhető az alábbi telefonszámon: 26-547-501
A pályázat benyújtásának a határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (KSZK) internetes oldalon történő megjelenéstől számított 30. nap (2020. ……..)
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő 30 napon belüli Képviselő-testületi ülés.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2020. január 24.

Peller Márton
polgármester
Feljegyzés
Tárgy: Közösségi Ház bérleti díjainak felülvizsgálata
A régióban bekövetkezett bérleti díjak változása, az üzemeltetési költségek folyamatos emelkedése mindenképp
szükségessé teszi a Közösségi Ház egyes termeire meghatározott bérleti díjak felülvizsgálatát.
A díjakat az alábbi szempontok alapján javaslom meghatározni, egységesesíteni.
A díjak megállapításában háromféle árkategóriát határoztam meg a végzett tevékenység függvényében.
1.

2.

3.

Alacsonyabb bérleti díj kategóriában soroltam minden olyan tevékenységet, mely művészettel, kultúrával
és sporttal kapcsolatos. Kézműves szakkörök, könyvbemutatók, színházi előadások, a helyi sportkörök-,
és sportegyesület tevékenysége. A sport kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy ez
az épület tud kizárólag helyet biztosítani bármiféle sporttevékenységhez. Ennek megfelelően a sport
tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat nem javaslom emelni.
Az egyéb más rendezvényeket tekintve, mint például bálok, osztálytalálkozók, vásárok, nyelvoktatás,
mely rendezvények alapvetően öncélúak, magasabb árkategóriában legyen a bérleti díj meghatározva. E
rendezvények esetében a takarítást nem tartalmazza bérleti díj, az külön megállapodás kérdése kell, hogy
legyen.
A konditermet jelenleg is bérleti díj nélkül lehet használni, ezt a jövőben is így javaslom. Nincs
információm a használatról, így nem tudom, szükséges-e nyilatkoztatni a használókat a helyes
használatról.
Természetesen minden olyan rendezvény, melyet a Művelődési Ház vagy az Önkormányzat szervez,
mentes a bérleti díj alól.
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Az alábbi táblázat tartalmazza ez egyes helységek aktuális-, illetve a módosítást követő díjtételeit:
(Ft/óra)
Módosított bérleti
díj

Aktuális bérleti díj
Nettó ár

Bruttó ár

Nettó ár

Bruttó
ár

Kis terem
- Kulturális program

650

826

1 000

1 270

- Termékbemutató, vásár, privát
foglalkozások

650

826

2 000

2 540

- sporttevékenység

1 000

1 270

1 000

1 270

- vásárok

1 850

2 350

3 000

3 810

- egyéb rendezvények

2 000

2 540

3 000

3 810

30 000

38 100

Nagy terem

1 nap
- Konyha használat:

0

0

10 000

12 700

800

1 016

1 000

1 270

1 200

1 524

2 000

2 540

(étkészlet, terítők bérlése)
Könyvtári olvasóterem
- Kulturális program
- Termékbemutató, vásár, privát
foglalkozások
Konditerem

díjtalan

díjtalan

A bérbeadásból származó bevétel átlagosan 600.000-800.000 Ft között mozog évente. A bérleti díj nagyobb részét
a sport tevékenység kapcsán beszedett díj teszi ki. Így a bérleti díj emelésével 100.000-150.000 Ft többlet-bevétellel
lehet számolni. Természetesen, ha kis reklámmal megtámogatja az Önkormányzat a bérleti lehetőségeket, ez a
bevétel akár nagyobb arányban nőhet is.
A költségvetés általános helyzete alapján nem tartom ésszerűnek e többlet-bevételről való lemondást.
Javaslom továbbá, hogy a díjak módosításával a bérleti szerződések is legyenek áttekintve, hogy összhangba
kerüljenek az új tételekkel. Kérem továbbá, hogy az egyes program típusokhoz megfelelő feltételrendszer szükség
esetén aktualizálva legyen (takarítás, szemét kérdése, takarítás). Ehhez természetesen hozzá tartozik, hogy az
Önkormányzatnak is biztosítania kell az egyes programokhoz szükséges tárgyi feltételeket, (pl. asztal egy bál
megrendezéséhez, stabil székek, esetleg terítékek), hogy a bérleti díj tükrözze a nyújtott szolgáltatás színvonalát.
Az emelt bérleti díjak bevezetését február 1-vel javaslom, ezért kérem, hogy a bérleti díj módosítását a január végi
Pénzügyi Bizottság-, továbbá a Testületi ülés napirendje között szerepeltesse.
A költségvetés általános helyzete alapján nem tartom ésszerűnek e többlet-bevételről való lemondást, bármekkora
összeg is legyen az.
Zsarnóciné Pap Anna
PB Elnök
Pilisszentkereszt község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1.
(1)

§

A R. 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Pénzügyi Bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyújthat be minden olyan rendelet-tervezethez, határozati
javaslathoz és ezekhez kapcsolódó módosító javaslathoz, amelynek a költségvetésre jelentős kihatása van.
(2) A R. 25. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Pénzügyi Bizottság véleményében értékeli, hogy a javaslat
a) összhangban van-e a költségvetésre vonatkozó szabályokkal;
b) a költségvetés szempontjából megvalósítható-e, illetőleg hogyan valósítható meg.
2. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Pilisszentkereszt, 2020. január 30.
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2020. január 31.
Baranyák Szilvia
jegyző
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
…../2020.
KIVONAT
A 2020 ………….-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
…../2020. (……...) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület megállapítja, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 59. § (1) bekezdésének d)
pontja alapján a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által alapított Pilisszentkereszt Tornaterme Alapítvány
(nyilvántartási száma: 13-01-0000637; székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő tér 12. sz.; képviseletében eljár
Huszár István kuratóriumi elnök önállóan; a továbbiakban: Alapítvány) céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, így kezdeményezi az Alapítvány
jogutód nélküli megszűnésének bírósági megállapítását, valamint kényszer-végelszámolását, illetőleg ezt
követően az Alapítvány törlését a nyilvántartásból.

…../2020. (……...) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület úgy határoz, hogy az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapítvány céljával megegyező, illetve hasonló cél
megvalósítására létrejött alábbi közhasznú szervezeteknek kell átadni figyelemmel arra, hogy mind az óvodai,
mind az iskolai nevelés összhangban áll az Alapítvány eredeti céljával:

1, Név: Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 13-01-0003768

23

Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.

2, Név: Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 13-01-0001653
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12. sz.
…../2020. (……...) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület jelen határozat elfogadásával felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapítvány
megszűnésével kapcsolatos eljárás megindításához, illetve az Alapítvány törléséhez szükséges jogi képviseletre
az Önkormányzat nevében meghatalmazást adjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
kmf
Baranyák Szilvia sk
jegyző

Peller Márton sk
polgármester

A kivonat hiteléül:
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