1./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: polgármester
Előkészítette: jegyző
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények
Képviselő-testületünk 2013. április 25-i testületi ülésén határozott a jövő évi költségvetési koncepciójának
megalkotásáról, mivel az akkor hatályos 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése április 30-i határidőben
szabályozta az önkormányzatok költségvetési koncepcióinak megalkotását. Már az ülés napján várható volt,
hiszen az Országgyűlés azon napon tárgyalta, hogy a fenti rendelkezést módosítani fogják.
A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek a
következő évi költségvetés koncepcióját.
A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és
határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.
A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció
ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
Ezért most újra a Tisztelt képviselő-testület elé terjesztem az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.
A Pénzügyi Bizottság 2013. október –án tartott ülésén az előterjesztést tárgyalta és elfogadásra javasolta/nem
javasolta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogassa, és a határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.
Melléklet:
PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA
1. BEVEZETÉS
A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések
meghatározása. A költségvetési koncepció elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel
kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét
feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket.
2. JOGI KÖRNYEZET
2.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (l) bekezdése szerint a
jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja
be a Képviselő-testületnek.
2.2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 26. § (l) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a
tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és az Áht. 13. § (l) bekezdése szerinti
döntések figyelembevételével állítja össze.
2.3. Az Ávr. 26.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a
bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.
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3. 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

3.1. Általános alapelvek
a) Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok
figyelembevételével – megőrzése.
b) A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját
bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati
feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
c) A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának
megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi
egyensúly megteremtése.
d) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni.
e) Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának
vizsgálata és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a
pályázatok önrészeinek biztosítására.
f) Működési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A
költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
g) Fejlesztési kiadások a stabilitási törvény hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásai miatt csak saját forrás
igénybevételével, illetve pályázati lehetőségek kihasználásával finanszírozható.
3.2. Fő fejlesztési célkitűzések
a) A zökkenőmentes közlekedés érdekében az elhasználódott utak, utcák burkolatának karbantartása, felújítása,
a belterületi utak fejlesztése, szilárd burkolattal való ellátása.
b) A buszmegállók esetében a Képviselő-testület az egységes arculat kialakítására törekszik, amennyire ezt az
anyagi forrásai lehetővé teszik.
c) 2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai között szerepel a gazdasági stabilitás megteremtése,
a meglévő intézményrendszer fenntartása, a lakosság szám növelése, az idegenforgalom élénkítése.
2014. évben az intézmények kiemelt céljai és feladatai között szerepel az önkormányzat 100 %-os tulajdonában
álló Pilisi Klastrom Nonprofit Szolgáltató Kft. eredményes működtetése, mely az önkormányzat kötelező feladatai
közül legfőképpen a közterület karbantási feladatokat, illetve a parkoltatási tevékenységet végez, mely kiemelt
jelentőségű a településen. A Kft. gazdálkodása az elmúlt években eredményes volt, az önkormányzat a
működéséhez hozzájárult. 2014. évben az önkormányzat lehetőségeinek figyelembevételével szándékozik
támogatást nyújtani átadott a tulajdonában álló gazdasági társaságnak az átadott feladatok elvégzéséhez.
3.3. Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok
A Járási Hivatalok kialakulásával a személyi összetétele a Polgármesteri hivatalnak változott, csökkent,
ugyanakkor az már most tisztán látható, hogy a finanszírozott 6 fő létszámmal a feladat ellátás nem megoldható.
2014. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez. Az önkormányzati intézményeknél
létszámváltozást nem az önkormányzat nem tervez.
3.4. Segélyezés politikája
Az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak szerint biztosítja a szociális ellátást a rászorulóknak. A rendelet
1997-ben került megalkotásra, és azóta számos alkalommal módosításra, így 2014. évben annak felülvizsgálata
indokolt. A szociális segélyeket az elmúlt években a költségvetési kiadásokra tekintettel éves szinten 7 millió
forintban állapította meg az önkormányzat, így ennek növelése nem indokolt. A segélyezéssel kapcsolatos
kiadások csökkentése érdekében az önkormányzat közmunka program keretében tervez munkát biztosítani a
lakosságnak.
3.5. Kapcsolat társadalmi szervezetekkel
Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetek támogatását, melyek
általában kulturális, sport, hagyományőrzési területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír a azon civil
szervezet(ek) támogatása, mely(ek) a kötelező önkormányzati feladatok (M.ötv.) ellátásában az önkormányzattal
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kötött megállapodás szerint részt vesznek a jövő évben. A költségvetési lehetőségei ismeretében az
önkormányzat tervezi 2014. évben is a civil pályázati alap betervezését költségvetésébe.
4. ÖSSZEFOGLALÁS:
1.

2.

3.
4.

A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A
költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt
bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani. Meg kell
teremteni a költségvetéseken belül az egyértelmű átláthatóságot.
A költségvetésnél törekedni kell, hogy a működési költségvetés legyen egyensúlyban. Az összes
kötelező feladat betervezése után lehet a fennmaradó összeget további tervutasítások alapján
szétosztani. Törekedni kell a minél nagyobb tartalékok képzésére;
Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen
nagy gondot kell fordítani a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a tervezés során az
előirányzatokat úgy kell kialakítani a gazdaságosság figyelembevételével, hogy az intézményrendszer
kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön. Az önkormányzat kötelezettségvállalásait külön kell
megjeleníteni.

Pilisszentkereszt, 2013. október 25.
Lendvai József
polgármester

2./Napirend: Előterjesztés Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. év háromnegyed évi beszámolójáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő Testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. szakasza értelmében a
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció
ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
Az Áht. 24. § értelmében a költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselőtestületnek, így a háromnegyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló ezen időponttal kerül előterjesztésre.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
A Polgármesteri Hivatal határidőre elkészítette és benyújtotta az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. év
harmadik negyedévi időközi költségvetési jelentését és mérlegjelentését. A költségvetési jelentés tartalmazta a
költségvetés eredeti és módosított előirányzatait, valamint a teljesítés adatait.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei a részükre 2013. évre meghatározott előirányzatokból és a 2012. évi
pénzmaradványból gazdálkodtak.
A pénzkészlet alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés
Pénzkészlet 2013. január 1-jén
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások
Pénzkészlet
a
tárgyidőszak
végén (2013.09.30.) (E Ft)

Önkormányzat

P. Hivatal

Óvoda

Közösségi
Ház

Mindösszesen

27 036

742

332

232

28 342

173 440

32295

48199

4479

258 413

146 281

32745

47727

4520

231 273

54 195

292

804

191

55 482
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Az önkormányzat helyi adó bevételei megfelelően alakultak, az időarányos teljesítés összességében vizsgálva
meghaladta a tervezett mértéket.
Helyi adó bevételek:

Megnevezés
Gépjárműadó

eredeti ei.

Építményadó
Telekadó
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Iparűzési adó állandó jelleggel
iparűzési tevékenység után

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

6 000

6 000

3 177

53,0

18 000

18 000

17 448

96,9

4 500

4 500

4 183

93,0

7 500

7 500

3 421

45,6

19 000

19 000

22 891

120,5

500

500

157

31,4

2 000

2 000

639

32,0

57 500

57 500

51 916

90,3

végzett

Talajterhelési díj
Adópótlék, adóbírság
Összesen (E Ft):

Az állami támogatások időarányos részét az önkormányzat megkapta, melyet kötelező feladatai ellátására
fordított.
Állami támogatások alakulása:

Megnevezés
Önkormányzatok működési költségvetési
támogatása
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Összesen (E Ft):

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

98 027

110 134

84 527

76,7

0

32

32

100,0

98 027

110 166

84 559

76,8

Az önkormányzat költségvetési szervei részére támogatást biztosított, melyek alakulása takarékos gazdálkodásra
utal. A költségvetési szervek az alapító okiratukba foglalt feladataikat ellátták.
Költségvetési szervek finanszírozása:

Megnevezés
Központi,
irányítószervi
működési
támogatás POLGÁRMESTERI HIVATAL

eredeti ei.

módosított
ei.

teljesítés

teljesítés %

célú
51 262

56 146

31 727

56,5

6 453

6 533

4 420

67,7

52 536

53 384

38 625

72,4

110 251

116 063

74 772

64,4

Központi,
irányítószervi
működési
célú
támogatás KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Központi,
irányítószervi
működési
célú
támogatás SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA
Összesen (E Ft):

A gazdálkodás szabályszerű volt, az Önkormányzat a kötelező kiadások teljesítésére törekedett, kiemelt
előirányzat túllépés nem fordult elő.

Megnevezés
Működési kiadások összesen

eredeti ei.

Felhalmozási kiadások összesen
Költségvetési kiadások
Ft):

módosított ei.

teljesítés

teljesítés %

70 101

106 524

61 869

58,1

12 000

12 000

429

3,6

82 101

118 524

62 298

52,6

mindösszesen (E
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A mellékelt tájékoztató (1/A-1/D. mellékletek) részletesen tartalmazza Pilisszentkereszt Község Önkormányzat és
költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak és költségvetési egyenlegének alakulását.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat 2013. háromnegyed évi beszámolóját elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének ¾
éves teljesítéséről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2013. október 21.
Lendvai József
polgármester

3./Napirend:

Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózat létesítés ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i üléséről

Előterjesztés
Pilisszentkereszt, Erdősor utca közvilágítási hálózat tervezési ajánlata, a GTF Tervező és Fővállalkozó
KFT által adott árajánlat alapján
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszt, Erdősor utca lakói kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez melyben kérték az utca
közvilágításának bevezetését.
Az Erdősor utca közvilágítási hálózat létesítés kivitelezési tervek már készültek 2008-ban, de annak
megvalósítására nem került, az engedélyeztetési határidők lejártak.
Az elkészített Pilisszentkereszt Erdősor utcai közvilágítási hálózat létesítési tervek felülvizsgálatára és az
újraengedélyeztetési eljárásra a GTF Tervező Fővállalkozó KFT 1131 Budapest, Rokolya u. 1 – 13. szám alatti
cég árajánlatot adott. A vállalkozási ár: 350.000 Ft + ÁFA.
Elvégzendő feladatok:

Pilisszentkereszt Erdősor utca közvilágításra 2008-ban készült kiviteli terv
aktualizálása. ELMŰ-vel történt egyeztetés alapján gyakorlatilag új terv
készítése a mostani előírások alapján, a szükséges egyeztetések,
jóváhagyások elvégzése mellett.

Az ajánlati ár tartalmazza:
• A kiviteli terv elkészítését, az ELMŰ aktuális előírásai alapján (beépített anyagok technológia, hálózatkép
figyelembe vételével)
• Áramszolgáltatóval történő egyeztetést, jóváhagyatást
• Alaptérkép, közműadatok beszerzését,
• Közműegyeztetést
• Jóváhagyás megszerzését (jegyző)
Az ajánlati ár nem tartalmazza: forgalomtechnikai terv készítésének díját.
Vállalási határidő: A megrendeléstől számított 3 hónap.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az adott árajánlat alapján, megrendeli a GTF
Tervező és Fővállalkozó KFT –től 350.000,- Ft + ÁFA áron a Pilisszentkereszt Erdősor utca közvilágítási hálózat
létesítéshez, a tervezési- és kivitelezési munkákat.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a tervezési és kivitelezési szerződés aláírására.

Pilisszentkereszt, 2013. október 24.
Lendvai József
polgármester
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4./Napirend:
34 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú Kovácsi-patak mederrendezéséhez szükséges döntést
előkészítő szakvélemény megrendelése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén
Előterjesztés
A Kovácsi-patak mederrendezéséhez szükséges szakvélemény megrendelése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A patakmeder mindkét oldalán lakóingatlanok vannak, ezeknek az ingatlanoknak a kerítése sok helyen nem a jogi
telekhatáron van. Több helyen a meder partfalának feltöltése miatt a meder annyira leszűkült, hogy egy nagyobb
esőzés, vagy hirtelen hóolvadás során a levonuló ár a partfal és a kerítés alapok alámosását, vízkárokat idézett
elő.
A jövőbeni vízkárok elkerülése miatt is, a Kovácsi-patak mederrendezése, jogi és műszaki szempontból egyaránt
szükséges.
Az önkormányzat a patakmeder rendezéséhez szükséges döntést előkészítő szakvéleményt kíván beszerezni.
Tárgyi ügyben KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási KFT 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. és az AQUA
CONSTRUCT ZRT 1063 Budapest, Bajnok u. 13. sz. alatti mérnökiroda adott árajánlatot szakvélemény
elkészítésére.
Az adott és mellékelt árajánlatok alapján.
Határozati javaslat:
1.) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Kovácsipatak mederrendezéséhez szükséges döntést előkészítő szakvéleményt a KEVITERV AKVA Mérnöki
Vállalkozási KFT-től rendelje meg.
2.) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Kovácsipatak mederrendezéséhez szükséges döntést előkészítő szakvéleményt az AQUA CONSTRUCT
ZRT-től rendelje meg.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szakvélemény megrendelés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2013. október 15.
Lendvai József
polgármester

5./Napirend:

Pilisszentkereszt, Forrás utca közvilágítási hálózat bővítés ügye
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén

Előterjesztés
Istoschin Svetlana 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 94. szám alatti lakos indítványára a Forrás utca
közvilágítási hálózat bővítés ügyben a GTF Tervező és Fővállalkozó KFT által adott módosított árajánlat.
Tisztelt Képviselő-testület!
Istoschin Svetlana 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 94. szám alatti lakos a beadott kérelmét módosította, mely
ügyben 2013. szeptember 19. ülésén a képviselő-testület 114/2013. (IX.19.) számú határozatával döntött.
Az eredeti kérelem szerinti, Pilisszentkereszt, Forrás utca végén kb. 60 m szakaszon a hálózat bővítése – a 318.
sz. oszloptól, 3 db újabb lámpaoszlop telepítéssel került elfogadásra, 495.000 Ft + ÁFA árajánlat szerinti árral.
A kérelmező annak a módosítását kérte, hogy a szakasz közvilágítás hálózat bővítése, az előzetes tervekben
szereplő 3 oszlop bővítéssel szemben, 4 oszlop telepítésével történjen.
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Hivatkozva arra, hogy ingatlana az utolsó belterületi ingatlan az utcában illetve arra, hogy az egyik közeli hétvégi
házban tűzeset történt éjszakai órában, amihez több tűzoltóautó is megjelent. Mivel a terület nincs kivilágítva,
nagy gondot jelentett nekik már az egyszerű megfordulás is.
A módosított kérelem alapján, a bővítés tervezésére- és kivitelezésére a GTF Tervező Fővállalkozó KFT 1131
Budapest, Rokolya u. 1 – 13. szám alatti cég árajánlatot adott. A módosítás utáni vállalkozási ár: 615.000 Ft +
ÁFA
Elvégzendő feladatok:

A módosítás szerint 4 oszlop elhelyezése,
3 db lámpatest felszerelése az előírásoknak megfelelően,
Szabadvezetékes hálózatépítéssel történne a megvalósítás.
Az ajánlati ár tartalmazza: A kiviteli terv elkészítését, áramszolgáltatói elvárás szerint
Közműadatok beszerzését, közműegyeztetéseket,
Áramszolgáltatóval történő egyeztetést, jóváhagyatást (mint üzemeltető)
Jóváhagyás megszerzését (jegyző)
Kivitelezési feladatok elvégzését: burkolatbontás, építés, helyreállítás.
Az ajánlati ár nem tartalmazza: Az utólagos fénytechnikai mérést.
Vállalási határidő: A megrendeléstől számított 5 hónap. A vállalási határidő feltétele, hogy az áramszolgáltató
jóváhagyását megadja.

A Forrás utca közvilágítási hálózat bővítését indokolja továbbá, hogy a közfeladatok ellátását is elősegítené.
Mivel a Forrás utca 94. szám alatti ingatlan az utolsó ház az utcában, az ingatlan utáni területen fordulnak meg a
közfeladatokat ellátó járművek is. (hulladékszállító és a téli időszakban a hóeltakarítást végző járművek). A 4
lámpaoszlop telepítése a közbiztonságot is növeli.
Mivel a kérelmező nyilatkozata alapján a teljes beruházás költségének 50 %-át vállalja, javaslom az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a kérelem módosítását követően, az adott és
módosított árajánlat alapján, megrendeli a GTF Tervező és Fővállalkozó KFT -től 615.000,- Ft + ÁFA áron a
Pilisszentkereszt Forrás utca közvilágítási hálózat bővítéshez, a tervezési- és kivitelezési munkákat. A fenti
munkálatok elvégzésére Istoschin Svetlana 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 94. szám alatti lakos nyilatkozata
alapján az önkormányzat költségvetésében 307.500,- Ft + ÁFA összeget különít el, mivel a kérelmező írásos
nyilatkozata alapján vállalja a beruházás költségének 50 %-át.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú tervezési és kivitelezési szerződés aláírására,
felhatalmazza továbbá a kérelmezővel kötendő szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2013. október 24.
Lendvai József
polgármester

6./Napirend:

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusának kérelme
Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén
Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Szemán Rózsa a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa a mellékelt kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, melyben kéri, hogy a képviselő-testület az óvoda költségvetésében biztosítson
fedezetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János karán végzendő szlovák nemzetiségi
óvodapedagógus részképzés költségeihez.
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Kérelmében leírja, hogy egy félévet már sikeresen teljesített, még két féléve van hátra. A képzés költsége
130.000,- Ft/félév, melyhez a kért önkormányzati hozzájárulás mértéke 70.000,- Ft/félév.
Minden képviselő előtt ismert tény, hogy nemzetiségi óvodapedagógust évek óta nem találtunk, az üres
álláshelyeket nem tudtuk feltölteni.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy emeljük meg a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
továbbképzési előirányzatát az idei évre 70.000,- Ft-al, és a következő évi költségvetésünkbe is építsük be ezt az
összeget, ezzel támogatva a kérelmet.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
nem rendszeres személyi juttatási előirányzatát 2013. évben 70.000,- Ft-al megnöveli. A képviselő-testület felkéri
a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításba a fenti módosítást foglalja bele.

Pilisszentkereszt, 2013. október 15.

Lendvai József
polgármester
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