1./Napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2001. óta csatlakozik a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez,
mely szociális rászorultság alapján támogatja a felsőfokú tanulmányokat folytatókat.
Az ösztöndíjrendszer olyan támogatás, mely 3 részből áll:
1. helyi önkormányzati támogatás
2. megyei önkormányzati támogatás
3. intézményi támogatás
Intézményi ösztöndíj részt csak az a hallgató kap, akit a helyi önkormányzat támogat.
A helyi önkormányzat évente csatlakozik az ösztöndíj rendszerhez. Ehhez költségvetésünkben minden évben
200.000,- Ft-ot biztosítottunk.
A szociálisan rászoruló hallgatók pályázat alapján juthatnak ösztöndíjhoz. A pályázati kiírás évente kb.
szeptember hónapban történik. Az önkormányzatnak a sajátos szabályokat (pályázati feltételek és eljárás)
rendeletben kell meghatározni. Orosházi Géza képviselő és a Jegyző jelezte, hogy a jelenleg is hatályban lévő
rendeletünket célszerű a pályázati kiírás előtt a nyáron felülvizsgálni és módosítani.
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz és a szociális keret terhére évi 200.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. május 28..
Peller Márton
polgármester

2./Napirend: Babaköszöntő csomagról szóló…/2015. (….) önkormányzati rendelet társadalmi véleményeztetésre
való előkészítése
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő testület 2015. június 4-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzati szándékunk, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a településünkön gyermeket vállaló családok
segítésére. Néhány évvel ezelőtt bevezetésre került az életkezdési kiegészítő támogatás (babakötvény), melynek
értelmében az önkormányzat az adott évben jövedelem vizsgálat nélkül azon családok részére, akik a gyermek
születését követően START számlát nyitottak a központi támogatáson felül gyermekekként 25.000,- Fttámogatást biztosított a gyermek részére nyitott START számlára utalással. A kezdeményezés rövid ideig élt a
településen.
A védőnő és a mindenkori polgármester évente egy alkalommal az anyatejes világnap keretén belül köszöntötte a
község kismamáit.
A gyermeket vállaló családok száma, illetve évente a születendő gyermeklétszám folyamatos csökkenést mutat
sajnos.
Az önkormányzati javaslat értelmében a rendelet hatálybalépése után született gyermekek kaphatnák első körben
az újonnan bevezetésre kerülő természetbeni támogatást, melynek feltételrendszerét szükséges önkormányzati

rendeletben szabályozni. Több önkormányzattal egyeztetve az alábbi javaslatot terjesztem a képviselő-testület
elé.
Önkormányzatunk ajánlatot kért az N.Spec.O Kereskedelmi Zrt-től egy úgynevezett babaköszöntő csomag
elkészítésére. A csomag a cég fejlesztése, egyedileg készítik el a köszöntő csomagot az önkormányzatok
megrendelése alapján. Már bevezetésre került a főváros több kerületében, illetve számos más pest megyei
településen.
A babaköszöntő csomag gyermekruházatot tartalmaz (kb. 7 db különböző méretű rugdalózó és egy babatakaró)
valamint a csomag részeként tájékoztató anyagokat a védőnői szolgálatról, a gyermekvédelmi ellátásokról és a
kötelező oltásokról. A kis ruhák és a tájékoztatók speciális díszdobozban kerülnek elhelyezésre. Mindegyik
ruhadarabon különböző Pilisszentkereszttel kapcsolatos felirat található, pl: Hahó Pilisszentkereszt megérkeztem,
vagy Pilisszentkereszt a legjobb hely stb.
A csomagok bézs színben készülnek Pilisszentkereszt címerével.
Az eljárási szabályokra két különböző alternatíva létezhet. Az egyik, melyben a szülőknek nem kell külön
kérelmet benyújtani, hanem a védőnő jelzi a gyermek születését a Polgármesteri Hivatalnak, és hivatalból történik
a jogosultság megállapítása, a határozathozatal. A csomagok szétosztását a polgármester és a védőnő közösen
végeznék. A másik változat értelmében a csomag azon gyermekek részére lenne előállítatva, akiknek szülei
kérelemnyomtatványon ezt igénylik. A tájékoztatót erről a védőnő születést jelző levelét követően a hivatal kiküldi
minden érintett részére, és aki élni akar a lehetősséggel visszaküldi a hivatal részére.
Egy csomag bruttó ára:…………
A babaköszöntő csomag pénzügyi fedezetét Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
költségvetésében biztosította.
Előzetes hatásvizsgálat Babaköszöntő csomagról szóló…/2015. (….) önkormányzati rendelet
megalkotásával kapcsolatban
Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési kiadások:
Az önkormányzat az újszülött gyermekek számára természetbeni támogatással kívánja a családok kiadását
csökkenteni. A babaköszöntő csomag 2015. évben jelentkező költségvetési kiadásait az önkormányzat
költségvetésébe betervezte. Átlagos éves kiadása kb. 17-25 gyermek születése esetén: 229.500,- Ft – 337.500,Ft közötti összeget tehet ki körülbelül.
Várható környezeti és egészségi következmények:
A babaköszöntő csomag papírborítással készül, környezeti és egészségi károsodást nem okoz. A csomagban
elhelyezett tájékoztató anyagok összefoglalva segítik az újdonsült kismamák kellő kiegészítő felkészítését a
gyermekekkel kapcsolatos kötelező védőoltások, illetve előfordulható általános betegségek kialakulásával
kapcsolatban.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az adminisztráció a hivatal és a védőnő részéről megnövekedik. (döntés hozatal, nyilvántartás vezetés,
csomagrendelés, átadás-átvételi dokumentációk, stb.)
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
Az új támogatási forma bevezetésével bővül a gyermekes családok részére nyújtható támogatások köre. A
rendelet megalkotásának elmaradása nem jár következménnyel, hiszen az ismertetett rendelkezés helyi szintű
alkalmazása csak lehetőség az önkormányzat számára, ennek helyi rendeletben történő szabályozása nem
kötelező.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Polgármesteri Hivatalban illetve a védőnői szolgálatban
rendelkezésre állnak.
Javaslom a mellékelt rendelettervezet társadalmi véleményeztetésre bocsátását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt község képviselő-testülete jelen határozathoz csatolt formában társadalmi véleményeztetésre
bocsátja a Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Babaköszöntő csomagról
szóló…/2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezetet. A társadalmi véleményeztetés időtartama: 15 nap.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 2 napon belül intézkedjen a rendelet-tervezet honlapon történő közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Pilisszentkereszt, 2015. május 29.

Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (…….) önkormányzati rendelete
a Babaköszöntő csomagról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

2. § (1)
(2)

A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentkereszt Község Önkormányzata illetékességi területén a rendelet
hatálybalépését követően született gyermekekre, akiknek legalább egyik szülője életvitelszerűen
Pilisszentkereszt község közigazgatási területén él.
A Babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely előre összeállított, babaruházatot és
tájékoztató anyag, illetve babaápolási kellékeket tartalmaz.
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön
élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

A) változat
3. § (1) A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti a Polgármesteri Hivatalt, amely a
jogosultsági feltételek ellenőrzése után – hivatalból – határozattal dönt a babaköszöntő csomagra való
jogosultság megállapításáról.
(2) A csomagok beszerzéséről a Polgármesteri Hivatal, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a
védőnő a polgármesterrel együtt gondoskodik.
B) változat
3. § (1) A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő írásos tájékoztatását követően a Polgármesteri
hivatal kiküldi az érintettek részére a természetbeni juttatással kapcsolatos tájékoztatást, és a
kérelemnyomtatványt. A természetbeni juttatást a legkésőbb a gyermek születését követő 60 napon
belül igényelhetik a szülők.
(2) A kérelem beérkezését követően a jogosultsági feltételek ellenőrzése után a polgármester határozattal
dönt a babaköszöntő csomagra való jogosultság megállapításáról.
(3) A csomagok beszerzéséről a Polgármesteri Hivatal, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a
védőnő a polgármesterrel együtt gondoskodik.
4. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően született
gyermekek esetében kell alkalmazni.

Pilisszentkereszt, ………………..
Peller Márton
polgármester

3./Napirend:

Baranyák Szilvia
jegyző

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei eszközbeszerzéséhez kérelem
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 4-i testületi ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (2000 Szentendre, Kanonok u. 1.) intézményvezetője és
Szentendre Város Polgármestere levélben kereste meg önkormányzatunkat, melyben előadta támogatási igényét
az intézmény eszközbeszerzéséhez.
Levelükben megköszönték a tavalyi évi együttműködésünket, melynek során a térség települései által történt
anyagi hozzájárulás eredményeképpen sikerült új UH készüléket beszereznie az egészségügyi intézménynek.

A támogatás kérő levelében jelezték, hogy az informatika terén is további fejlesztéseket kívánnak elérni, melyet
jelen előterjesztéshez mellékelek.
A levélben jelzett eszközbeszerzések, melyhez a térségi önkormányzatok hozzájárulását kérik az alábbiak:
Totemoszlop beszerzése, mely lehetővé teszi, hogy az időponttal rendelkező beteg vonalkóddal automatikusan
beregisztrálhassa magát, elkerülve ezzel a recepciónál lévő sorba állást.
Ennek költsége bruttó 1.030.000,- Ft.
Térdsebészeti műtétekhez nélkülözhetetlen athroszkópot az intézmény beszerezte. A műszer sokkal
eredményesebben, szélesebb körben is alkalmazható lenne, ha rendelkeznének hozzá ún. shaver készülékkel,
mellyel a térd ízületben pontosabban végezhető el a műtéti beavatkozás.
Ennek költsége bruttó 5.360.700,- Ft.
A támogatást kérő levélben településünkre eső hozzájárulás mértéke lakosságszám arányosan 143.484,- Ft-ot
jelentene. Az előzetes kalkulációk szerint 66,- Ft-ot lakosonként.
Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
támogatási kérelmét megvizsgálta, és a kérelemben megjelölt 66 Ft/lakos összegben, azaz összesen 143.484,Ft összegben támogatja a totemoszlop, illetve a shaver készülék megvásárlását. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. május 29..
Peller Márton
polgármester

4./Napirend: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton történő indulás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és
ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
A pályázat célja
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb
színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös
önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú,
belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok:
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás
bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy
helyiség fejlesztése, felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b)Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
c)Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
(továbbiakban: sportfejlesztés)

Az a)pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy pályázat az aa)ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja.
Az ac), ad) és c) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, egészségügyi
alapellátás esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett
helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.
Pályázók köre
Az 1. a) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás
székhelye szerinti települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonban lévő, általa fenntartott intézmény vagy
egészségügyi alapellátás esetén az általa működtetett épület vagy
helyiség
fejlesztésére, felújítására.
Az 1. b) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat–Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi
kerületi önkormányzatok kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására,
karbantartására igényelhet támogatást.
Az 1. c) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő,
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására
nyújthatja be.
Pályázó afenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az 1. a) pont esetén
társulás is.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
4.
Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege
Pályázati célok

Rendelkezésre álló keretösszeg
millió Ft

1.a)
1.b)
1.c)

2 000
1 000
500

Maximálisan igényelhető
támogatás összege
millió Ft
30
15
20

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerőképességétől.
A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi
iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.
Az 1.a) alcélnál az – mint az elmúlt hetekben beadott konyhai pályázatunknál – a maximálisan igényelhető
támogatás mértéke 95 %, tehát legalább 5 %-os önerővel szükséges kalkulálnunk.
Az 1.b) és 1.c) alcélnál a maximálisan igényelhető támogatás mértéke 85 %, így a minimálisan fizetendő
önrészünk mértéke legalább 15 %.
A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza.
(Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell
elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.) A pályázatban szereplő beruházás
költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
− hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra
vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését 2015. szeptember 30 - áig,
vagy vállalását nem teljesíti;
− a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
− adósságrendezési eljárás alatt áll;
− a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;
− pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás
keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült.
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje
− elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00 óra
− papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10
A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:
− Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű óvodás gyermekek száma,
− Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek
száma,
− Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,

−
−

A települési önkormányzategy főre jutó adóerő-képessége,
Megvalósítandó műszaki tartalom.

Előnyt élveznek
− intézményfejlesztés esetén
a) a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés,
fűtéskorszerűsítés), illetve
b) azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során
megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
− belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett
utak felújítására irányulnak.
− sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
a) a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
b) több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
c) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
d) a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és
ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton a
fenntartásában lévő, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda épületének felújítása tárgyában; / ………..
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására,
a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra.
Határidő: benyújtásra 2015. június 9.
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. május 29.
Peller Márton
polgármester

5./Napirend: A képviselők és tisztségviselők juttatásairól szóló …/2015. (….) rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – többek között – a települési
képviselők, bizottsági tagok és elnökök juttatásainak rendszerét is újraszabályozta.
Az Mötv. 35. § -a alapján a vonatkozó szabályok az alábbiak:
„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
….
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt,
szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
A képviselők, bizottsági tagok, elnökök részére a tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapítása nem kötelező,
csak lehetőség. Ha azonban megállapítja a Képviselő-testület, akkor az csak rendeletben történhet. A
korábbiaktól eltérően a tiszteletdíj és a természetbeni juttatás összegszerűségi korlátja mindössze annyi, hogy
nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
A rendelet tervezet az Mötv. idézett rendelkezései alapján került összeállításra, így az abban meghatározott
juttatások megállapítására lehetőséget ad, ugyanakkor a Képviselő-testület döntése alapján szűkíthető, esetleg
természetbeni juttatásokkal bővíthető.

A képviselő-testület a költségvetés előkészítésekor több körben, illetve a Pénzügyi Bizottsági ülésen is
megfogalmazódott az igény, hogy a készüljön egy rendelettervezet, mely a képviselők természetbeni juttatásait
szabályozza.
Az elképzelés szerint informatikai eszközök térítésmentes juttatásával csökkenthetőek az önkormányzati
munkával kapcsolatos irodai költségek.
A jogszabály-tervezet hatásai
Társadalmi hatások
A rendelet tervezetnek társadalmi hatása nincs.
Gazdasági, költségvetési hatás
Mivel a rendelettervezet kizárólag természetbeni juttatások bevezetéséről szól, a bevezetés évében az
eszközbeszerzéseknek van az aktuális költségvetésre hatása, ugyanakkor a rendelet értelmében az igénybevevő
hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban elektronikus úton továbbítsa a részére a Hivatal képviselői munkájával
összefüggő adatokat, ezáltal csökkenhetnek a irodai dologi költségek.
Környezeti, egészségi hatások
A rendelettervezetnek környezeti, egészségi hatásai nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet tervezete nem tartalmaz olyan indokolatlan megkötéseket, amelyek jelentősen növelnék a Hivatal
adminisztratív terheket.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai
A képviselő-testület előzetes kérésének megfelelően lett előkészítve.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Az alkalmazáshoz szükséges feltételek a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak.
A képviselő-testület a május 15-i ülésén a rendeletet társadalmi véleményeztetésre bocsátotta, mely 2015. május
31-én jár le. Az előterjesztés előkészítéséig vélemény a vitára bocsátott rendelettervezethez nem érkezett
Javaslom a mellékelt rendelet elfogadását.
Pilisszentkereszt, 2015. május 29.
Peller Márton
polgármester

RENDELETTERVEZET
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (…….) önkormányzati rendelete
a képviselők és tisztségviselők juttatásairól
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

(1)

A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira
(a továbbiakban: képviselő).

2. §

(1)

A képviselőket képviselői munkájukért, a tanácsnokokat, bizottsági tagokat testületi munkájukért
tiszteletdíjat jelen rendelet nem állapít meg.

3. §

(1)

A képviselő természetbeni juttatásként igénybe veheti a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra
térítésmentesen átadott, az Önkormányzat tulajdonát képező hordozható számítógépet, vagy
táblagépet, annak tartozékait és a működéséhez szükséges szoftvereket. Azon képviselő, aki a 3.§
(1) bekezdésben megjelölt természetbeni juttatást igénybe veszi, hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat részére kizárólag elektronikus úton továbbítsa képviselői munkájával összefüggő
adatokat.
A képviselőnek természetbeni juttatásként lehetősége van az Önkormányzat által működtetett mobil
előfizetési flottába belépni, továbbá legfeljebb 5 családtagjának is biztosított a lehetőség. A
számlafizetés továbbra is a képviselőt, illetve családtagjait terheli, továbbá a csomagba történő beés kilépési díj is.

(2)

4. §

(3)

A képviselő részére – külön kérelmére – mobilinternet előfizetés adható. Az előfizetés az
Önkormányzat a mindenkori telefon előfizetési flottáján keresztül biztosítja, legfeljebb havi 5.000,- Ft
értében.

(1)

A Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében
foglalt költséget Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megtéríti.
Útiköltség térítés címén
a) a saját gépjármű hivatalos célú, azaz a testületi működéssel összefüggő igénybevétele esetén
a személyi jövedelemadóról szóló hatályos törvény alapján adómentesen járó térítési díj a
kiküldetési rendelvény alapján,
b) tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a ténylegesen felmerült költség
az Önkormányzat nevére szóló számla és a jelenléti íven igazolt részvétel alapján számolható el.

(2)

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2015. …………………….
Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

6./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati kiírás elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2012. (VI.11) sz.
önkormányzati határozatával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.)
szerint lefolytatott pályázati eljárás alapján Berényi Ildikót bízta meg öt év határozott időre – 2012. július 16-tól
2017. július 15-ig – a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával.
Tényállás: Berényi Ildikó igazgató asszony 2015. május 29. napján kelt levelében kérelmezte munkaviszonyának
közös megegyezéssel, 2015. augusztus 31-vel történő megszüntetését.
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 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…”
Fentiek alapján tehát a Képviselő-testület joga, hogy az intézményvezető közös megegyezéses jogviszony
augusztus 31-i megszüntetésre vonatkozó kérelmét elfogadja.
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.
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 támogassa Berényi Ildikó igazgató asszony
munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését, s a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására írjon ki pályázatot.
I.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben biztosított jogkörében eljárva Berényi Ildikó intézményvezető 2015.
május 29-én benyújtott kérelmére hozzájárul Berényi Ildikó munkaviszonyának közös meggyezéssel, 2015.
augusztus 31-vel történő megszüntetéséhez.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Berényi Ildikó részére az éves szabadság időarányos részét
adja ki. Tekintettel Pilisi Klastrom Fesztivál biztonságos megrendezésére és elszámolására a ki nem vett
szabadságát az utolsó munkában történt napon megváltja.
A Képviselő-testület sajnálatát fejezi az intézményvezető asszony döntése miatt, és egyúttal megköszöni
igazgató asszony közel nyolcéves magas színvonalú intézményvezetői és művelődésszervezői munkáját, s
további pályafutásához sok sikert kíván.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

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
Pályázati feltételek:
• felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• számítógépes ismeretek,
• közalkalmazotti jogviszony megléte vagy létesítése,
• magasabb vezetői feladatok mellett „közművelődési szakember I.” (azaz művelődésszervezői) feladatok
ellátása,
• az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági,
államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését
igazoló okirat.

Előnyt jelentő feltételek:
• német és/vagy szlovák nyelvtudás előnyt jelent.
• legalább 5 éves vezetői tapasztalat
Az állás betöltésének ideje: előreláthatólag 2015. szeptember 1-től
A magasabb vezetői megbízás ideje: határozott idejű, 5 év (2020. augusztus 31-ig)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
• 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 (2015. június ….)
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 nyílvánítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2015. május 29.
Peller Márton
polgármester

7./Napirend: Pénzügyi Bizottság külső tagjának megválasztása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) az alábbiakban rendelkezik a
bizottságokról:
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok
tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt
követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően
létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem
haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú
településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a
bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely

gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is
elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat
létre.
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.
A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk értelmében a Pénzügyi Bizottság 5 főből áll, melynek 3 tagját
a megválasztott képviselők, 2 tagját külső tagok biztosítják.
A megválasztott külsős tagok közül Zsarnóci Csaba április végén benyújtotta lemondását, így ahhoz, hogy a
hatályban lévő rendeletünknek megfeleljünk szükséges új külsős bizottsági tagot választanunk.
A bizottsági struktúra új külsős tagjának megválasztásával kapcsolatban a tekintettel a feladat ellátásával
kapcsolatos időigényre, szakmai hozzáértésen túl figyelembe vettem a település üdülőterületén tartott
településrészi tanácskozáson kért lakossági igényt, miszerint az ott állandó jelleggel lakó állampolgárok közül
több lehetőséget biztosítsunk az észrevételeik megtételére, illetve kérték, hogy az önkormányzati
döntéshozatalba biztosítva legyen a bevonásuk.
A fentiekre tekintettel a Pénzügyi Bizottság új külsős tagjának Vargyai Györgyi pilisszentkereszti (üdülőterületi)
lakost javaslom, akinek szakmai hozzáértése is van, hiszen sok évet töltött vezetőként is államháztartási
gazdálkodással kapcsolatos területen mind a központi igazgatásban, mind a helyi igazgatásban is, és ezzel az
Önkormányzatunk is eleget tehetne a településrészen megfogalmazódott lakossági igényeknek. Úgy gondolom,
hogy a jelölt kellő szakmai hozzáértéssel tudná képviselni a döntés előkészítő folyamatokban a településrészi
lakossági igényeket, ugyanakkor a pénzügyi döntések előkészítési folyamatait is segíteni tudná.
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 (továbbiakban: Mötv) 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 Zsarnóci Csaba külsős tag
lemondását követően a Mötv. 57. § (1) bekezdése értelmében polgármester előterjesztése alapján megválasztja
az önkormányzat Pénzügyi bizottságának külső tagját Vargyai Györgyi pilisszentkereszti lakost.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Felkérem a bizottság külső tagját, hogy megválasztását követően az esküt tegye le.

Pilisszentkereszt, 2015. május 29.

Peller Márton
polgármester

