Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
7/2017. K-t.

Jegyzőkönyv

A 2017. május 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
(34-51/2017. sz. önkormányzati határozat)
(4/2017. sz. önkormányzati rendelet)
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
7/2017. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2017. május 23-án megtartott képviselő-testületi
üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galda Levente, Galó
László, Jánszki István, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselő
Távol van: Galda Levente képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök, Berecz Tamás háziorvos, Balla
Szilvia védőnő, Kiss István PKN Kft. ügyvezető, Zsarnócziné Pap Anna FB elnök, Bartha Gyula
könyvvizsgáló.
Távol van: Orbán Vilmos PNÖ elnök, Berecz Tamás háziorvos, Balla Szilvia védőnő, Zsarnócziné Pap
Anna FB elnök.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről, és a Felügyelő Bizottságának
2016. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi
hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző
5. Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: jegyző
7. Pilisszentkereszti Német Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: polgármester
8. Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: polgármester
9. Közösségi ház és Könyvtár közművelődési asszisztensének támogatása
Előterjesztő: polgármester, Közösségi ház és Könyvtár igazgató
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A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta.
Napirendek előtt:
Napirendek előtt a polgármester beszámol a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
34/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester
2017. május 25-i képviselő-testületi ülésen elhangzott beszámolóját a lejárt határidejű
határozatokról elfogadja.
Képviselői kérdések, bejelentések:
Galó László PB elnök, képviselő: Az újságban megjelent Hírek az ülésteremből című anyag
megjelentetése úgy lenne korrekt, ha nem csak az lenne benne, hogy hány képviselő jelent meg,
hanem az is, hogy név szerint ki jelent meg.
Orosházi Géza képviselő: Ez lényegtelen szerintem, a határozatok viszont megjelenhetnének.
Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának
helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László PB elnök, képviselő: Lenne kérdésem a háziorvostól a beszámolóval kapcsolatban, de sajnos
nincs jelen, például a magas vérnyomás tényleg ilyen nagy számú megbetegedést okoz nálunk?
Peller Márton polgármester: Egyeztetni fogok a háziorvossal a beszámolóban szereplő adatokról.
Orosházi Géza képviselő: Megütötte a fülemet, hogy ez egy aránylag új épület, miért kell akkor a
fogorvosnál ablakot cserélni?
Peller Márton polgármester: A fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat része a régi, ott nem volt
ablakcsere, a többi is több mint 10 éves.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község lakosságának egészségi állapotáról szóló
beszámolókat elfogadja.
Határidő: továbbításra azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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35/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
lakosságának egészségi állapotáról szóló beszámolókat elfogadja.

a

község

Határidő: továbbításra azonnal
Felelős: polgármester
2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről, és a Felügyelő
Bizottságának 2016. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés)
– tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 2 tagja támogatta és 2 tagja nem támogatta a
beszámoló elfogadását. Régebben, az előző ügyvezetőtől kaptunk olyan beszámolót is, ami nekünk,
laikusoknak szól, most én ezt hiányoltam, javaslom, hogy vezessük be ezt újra. A jelentkező hiányról
pénzügyi bizottsági ülésen szó esett, hogy minek köszönhető.
Zsarnóciné Pap Anna FB elnök: Mi nem tudtuk, hogy ez volt a szokás, az alapító okiratnak és a
számviteli szabályoknak megfelelő beszámolót állítottunk össze, legközelebb szívesen készítünk ilyen
beszámolót is, és most is tudjuk pótolni.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft. 2016.
évi tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 4 igen, 1 nem szavazattal és egy nem szavazással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
36/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft. 2016. évi tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./Napirend: Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
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Galó László PB elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Orosházi Géza képviselő: Mivel azon nem vettem részt, el tudnám képzelni, hogy ilyenkor behozzátok
a jegyzőkönyvet.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja 4/2017.
(V.26.) sz. önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és
tartalommal.
4./Napirend: Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
37/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési
munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
5./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László PB elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottsági ülésen az összes igényelt támogatás összegét
levittük a meghatározott keretösszegre, kétmillió forintra, így hogy minden pályázónak egyformán
csökkentsük a támogatását, az igényelt összegek 86,5 %-át vettük, eszerint javasoljuk elfogadásra a
határozatokat.
Baranyák Szilvia jegyző: A kiküldött határozatok között a Triola Össznépi Egyesület támogatása még
szét volt bontva, de a Pénzügyi Bizottság javaslatára egy határozatba szeretnénk tenni, hiszen egy
pályázaton belül vannak felsorolva a támogatandó programok.
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Orosházi Géza képviselő: Nem értek egyet a csökkentéssel, nem kötelező mindenkinek megadni, de az
lenne a legjobb, ha megemelnénk a keretet, hogy mindenki annyit kaphasson, amennyit a pályázatban
megjelölt.
Baranyák Szilvia jegyző: A költségvetésben kétmillió forintot jelölünk meg, a pályázatot is ennek
megfelelően írtuk ki.
Orosházi Géza képviselő: Akkor írjunk ki még egy pályázatot magasabb keretösszeggel.
Peller Márton polgármester: A döntésünknek a mostani kiíráshoz kell igazodnia.
Jánszki István képviselő: Eddig sosem léptük túl a keretet, egyformán kell elosztani, csökkenteni.
Bartha Gyula könyvvizsgáló: Én is a pénzügyi bizottság javaslatát tartom megfelelően, ha valamelyik
civil szervezetnek még szüksége lesz támogatásra, megpróbálhatja külön kérelmezni.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
Triola Hacacáré 2017. programsorozatot – 434.600,- Ft-tal, azaz Négyszázharmincnégyezer-hatszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
38/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek
és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti
Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola
Hacacáré
2017.
programsorozatot
–
434.600,Ft-tal,
azaz
Négyszázharmincnégyezer-hatszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
tanulmányi kirándulás Tatára – 346.000,- Ft-tal, azaz Háromszáznegyvenhatezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
39/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek
és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért
6

Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
tanulmányi kirándulás Tatára – 346.000,- Ft-tal, azaz Háromszáznegyvenhatezer Fttal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
karácsonyi műsor megrendezése – 131.600,- Ft-tal, azaz Egyszázharmincegyezer-hatszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
40/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek
és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért
Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
karácsonyi műsor megrendezése – 131.600,- Ft-tal, azaz Egyszázharmincegyezerhatszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – Az óvodai szüreti hét megrendezése, továbbá Jótékonysági bál megrendezése a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda játszótéri eszközeinek korszerűsítése, bővítése érdekében – 373.600,- Ft-tal, azaz
Háromszázhetvenháromezer-hatszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
41/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek
és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Óvodás
Gyermekekért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt
célt – Az óvodai szüreti hét megrendezése, továbbá Jótékonysági bál megrendezése
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda játszótéri eszközeinek
korszerűsítése,
bővítése
érdekében
–
373.600,Ft-tal,
azaz
Háromszázhetvenháromezer-hatszáz Ft-tal támogatja.
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A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwon-do Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a
pályázatban megjelölt célt – működési támogatás biztosítása –173.000,- Ft-tal, azaz Egyszázhetvenháromezer Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
42/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwondo Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – működési
támogatás biztosítása –173.000,- Ft-tal, azaz Egyszázhetvenháromezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwon-do Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a
pályázatban megjelölt célt – kerecsendi edzőtábori részvétel –88.050,- Ft-tal, azaz Nyolcvannyolcezer-ötven Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
43/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwondo Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – kerecsendi
edzőtábori részvétel –88.050,- Ft-tal, azaz Nyolcvannyolcezer-ötven Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a
pályázatban megjelölt célt – működési támogatás biztosítása –86.500,- Ft-tal, azaz Nyolcvanhatezerötszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
44/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó
Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – működési
támogatás biztosítása –86.500,- Ft-tal, azaz Nyolcvanhatezerötszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a
pályázatban megjelölt célt – pálya karbantartási munkálatok – 88.050,- Ft-tal, azaz Nyolcvannyolcezer-ötven Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
45/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó
Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – pálya
karbantartási munkálatok – 88.050,- Ft-tal, azaz Nyolcvannyolcezer-ötven Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
működési támogatás biztosítása – 103.800,- Ft-tal, azaz Egyszázháromezer-nyolcszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”
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A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
46/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és
egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –működési támogatás
biztosítása – 103.800,- Ft-tal, azaz Egyszázháromezer-nyolcszáz Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
programok – 174.800,- Ft-tal, azaz Egyszázhetvennégyezer-nyolcszáz. Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
47/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek
és egyesületek támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág
Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
programok – 174.800,- Ft-tal, azaz Egyszázhetvennégyezer-nyolcszáz. Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./Napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: A Pénzügyi bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz és a szociális keret terhére évi 400.000,- Ft-ot biztosít.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
48/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz és a szociális keret terhére évi
400.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./Napirend: Pilisszentkereszti Német Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László PB elnök, képviselő: A Pénzügyi bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot
574.000,- Ft összeggel.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat által
2017. évben szervezett német tábor megvalósítását 574.000,- Ft-tal, azaz ötszázhetvennégyezer forinttal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
49/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a
Pilisszentkereszti Német Önkormányzat által 2017. évben szervezett német tábor
megvalósítását 574.000,- Ft-tal, azaz ötszázhetvennégyezer forinttal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat kérelme
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László PB elnök, képviselő: A pénzügyi bizottság 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal támogatta a
120.000,- Ft összegű támogatást.
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Orosházi Géza képviselő: Az a javaslatom, hogy a 400.000,- Ft-ot kapja meg, ez egy olyan évforduló,
ami megérdemel annyit, hogy támogassuk ennyivel.
Galó László PB elnök, képviselő: A 13/2012.(V.18.) sz. rendeletünk úgy szól, hogy: A település ünnepei:
a) a pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója; b) falu újratelepítésének évfordulója. A települési
ünnepeket egy alkalommal, a képviselő-testület által meghatározott, - a nemzetiségi önkormányzatokkal
egyeztetett – augusztus 20. előtti időpontban kell megünnepelni.
Demjén Tamásné PSZÖ elnök: A falu újratelepítésének évfordulója nem csak a szlovák önkormányzat
ünnepe, hanem a falué, és a falu minden generációjának szól. A képviselő-testület a januári ülésen
tárgyalta a falu rendezvényeiről szóló határozatot, és abban nem láttam a 270 éves évfordulót, ezért
kezdte el a PSZÖ szervezni. Sajnálatos, ha ebbe a képviselő-testület, vagy a pénzügyi bizottság nem
látja a falu lakosságának összefogását.
Galda Levente képviselő megérkezik. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 7
fő.
Galó László PB elnök, képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy azt, hogy ennek társadalmi fontosságát
nem értékeli a PB komolyan gondolja. Ezt visszautasítom. Talán, ha januárban nem 500 ezret kér a
PSZÖ a fánkfesztiválra, akkor most erre is több pénz jutna. Gondolom központi pályázati forrás is
van erre, és az éves költségvetése a PSZÖ-nek rendezvényekre van.
Demjén Tamásné PSZÖ elnök: Az előző napirendekben a civil szervezeteket 86,5 %-ban támogatta a
testület, a PSZÖ-nél ez miért nem lehetséges? Mi még 30 %-ot sem kapunk. Soha nem fogsz olyan
érzéseket táplálni a falu iránt, mint mi.
Galó László PB elnök, képviselő: Ezt visszautasítom.
Orosházi Géza képviselő: Ne személyeskedjünk.
Jánszki István képviselő: Szeptember elejére van tervezve a rendezvény, miért nem lehetett a Klastrom
Fesztivállal együtt? Az évforduló alkalmából egy emlékkönyv kerül kiadásra, ez egy régi képekkel
illusztrált könyv lesz, a PSZÖ részt vesz a könyv összeállításában? A rendeletünk alapján ez már hosszú
évek óta ekkor kerül megrendezésre, ez a falu születésnapja is minden évben.
Demjén Tamásné PSZÖ elnök: Többször, több formában kezdeményeztem a polgármesterrel az
újratelepítés ünnepének közös szervezését, a polgármester elzáródott, ezért kezdtük el szervezni. Az
emlékkönyvről nemrégen lett tudomásunk, nem lettünk felkérve, hogy segítsünk az összeállításban.
Jánszki István képviselő: A polgármester és az elnök asszony minden év elején le kellene üljön, és előre
megbeszélni az előrelátható terveket, programokat. Januárban amikor a fél millió forintot igényelte a
PSZÖ a fánkfesztiválra nem említette az elnökasszony, hogy még ez évben még egyszer ennyit
igényelne.
Peller Márton polgármester: A közös rendezésről az a véleményem, hogy nehéz megállapítani, hogy ki
a rendezvény felelőse, ki dönt bizonyos kérdésekben, stb. A gyertyagyújtás például közös rendezvény
volt tavaly.
Demjén Tamásné PSZÖ elnök: Régen voltak közös rendezvények, mindenkinek megvolt a maga
feladata, jól is sikerültek ezek a programok.
Orosházi Géza képviselő: Nem értem a vitát, nem is erről kell dönteni. A Klastrom Fesztivál közösen
történő megrendezését elutasította a polgármester. Javaslom az ünnepeinkről szóló rendelet
módosítását, egyeztetését. Név szerinti szavazást szeretnék kérni mindkét határozati javaslat esetében.
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Peller Márton polgármester: Az emlékkönyvvel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy
tájékoztatva volt a PSZÖ, kértem tőlük az anyagi és szakmai segítséget. Egyelőre most az előkészületi
munkáknál tartunk.
Demjén Tamásné PSZÖ elnök: Döntés előtt azt szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy legalább
még egy témakör legyen megjelölve a határozatban, ha esetleg a zenekarral nem sikerülne valami miatt
szerződni. Két helyre már be van adva a pályázat.
Galó László PB elnök, képviselő: Még mindig az a problémám, hogy bevételeket sosem látunk a PSZÖ
rendezvényeire vonatkozóan.
Demjén Márta PSZÖ elnök: Az EMET-től 350 ezer forintot kaptunk, az OSZÖ-től 85 ezret. A többi
még kérdéses.
Jánszki István képviselő: Véleményem szerint el kellene halasztani ezt a döntést egy rendkívüli ülés
alkalmára.
Orosházi Géza képviselő: A könyv költségvetése nem érint semmit. Javaslom a vita lezárását, és a
névszerinti szavazást.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, miszerint a vita kerüljön lezárásra.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen, 2 nem szavazattal, és egy nem szavazással a javaslatot
elfogadta, a vitát lezárta.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, miszerint a napirend kerüljön elnapolásra, egy
júniusi rendkívüli testületi ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
A képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 1 igen, 6 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, miszerint név szerinti szavazásra kerüljön sor
mindkét határozat esetében.
Jánszki István képviselő távozik. A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület létszáma 6 fő.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, és egy nem szavazással a javaslatot elfogadta.
Név szerinti szavazás Orosházi Géza képviselő javaslatáról, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által
megrendezésre kerülő a falu újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából megrendezendő falunapot legfeljebb
400.000,- Ft-al, azaz négyszázezer forinttal támogatja.
A támogatási összeget a Támogatott a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre használhatja fel.
A képviselő-testület a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit a
rendezvény előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

Peller Márton polgármester:
Galda Levente képviselő:
Galó László képviselő:
Mikusik Gábor alpolgármester:
Mikusik Róbert képviselő:
Orosházi Géza képviselő:

NEM
IGEN
NEM
NEM
IGEN
IGEN

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 3 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.
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Név szerinti szavazás a pénzügyi bizottság javaslatáról, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által
megrendezésre kerülő a falu újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából megrendezendő falunapot legfeljebb
120.000,- Ft-al, azaz egyszázhúszezer forinttal támogatja.
A támogatási összeget a Támogatott a rendezvényen fellépő zenekarral kapcsolatos költségekre használhatja fel.
A képviselő-testület a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit a
rendezvény előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

Peller Márton polgármester:
Galda Levente képviselő:
Galó László képviselő:
Mikusik Gábor alpolgármester:
Mikusik Róbert képviselő:
Orosházi Géza képviselő:

IGEN
NEM
IGEN
IGEN
NEM
NEM

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 3 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el.
A kérdésben döntés nem született.
9./Napirend: Közösségi ház és Könyvtár közművelődési asszisztensének támogatása
Előterjesztő: polgármester, Közösségi ház és Könyvtár igazgató
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Galó László PB elnök, képviselő: A Pénzügyi Bizottság 4 igennel támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Orosházi Géza képviselő: Ebbe a vizsgadíj benne van?
Peller Márton polgármester: Nincs.
Orosházi Géza képviselő: Támogassuk az egyszeri vizsgadíjat is a tanfolyam felén túl.
Galó László PB elnök, képviselő: Az egészet támogassuk, kössenek tanulmányi szerződést.
Orosházi Géza képviselő: A javaslatomat vissza vonom.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Közösségi ház és Könyvtár
munkavállalójának, Hrncsárné Fekete Anettnek az Országos Széchényi Könyvtár által meghirdetett segédkönyvtárosi
képzését 160.000,- Ft-tal, továbbá egyszeri vizsgadíjjal, 50.000,- Ft-tal támogatja. A képviselő-testület a Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésébe a támogatási összeget beépíti. A testület felhatalmazza az Igazgatót a
tanulmányi szerződés aláírásával, és a képzési támogatás felhasználására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Közösségi ház és Könyvtár igazgató”
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1./Napirend: Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület által elfogadott munkatervünkben a május 25-i ülésünk szerepel tervezett napirendként a lakosság
egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásnak helyzetéről szóló beszámoló.
Az orvosi ügyeleti ellátást ellátó szerv, a háziorvos és a védőnő jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót bocsátotta
napirend keretén a képviselő-testület részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község lakosságának egészségi állapotáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: továbbításra azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. május 23.
Peller Márton
polgármester
2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2016. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói
jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 27-i ülésén
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolóját terjesztette a képviselőtestület elé jóváhagyás céljából, melyet a kft. Felügyelő Bizottsága támogatott, továbbá mellékeljük a könyvvizsgálói
véleményt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az anyag áttanulmányozása után fogadja el az alábbi határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft. 2016.
évi tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. május 18.
Peller Márton
polgármester
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottság
Beszámoló
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról
A Felügyelő Bizottság az Kft. Alapító okiratában foglalt kötelezettségének megfelelően elvégezte a Pilis Klastrom Kft. 2016.
évi gazdálkodásának ellenőrzését.
Vizsgálta a Pilis Klastrom Nonprofit Kft. Egyszerűsített Éves Beszámolóját, Mérlegének tartalmát, az Eredménykimutatást, az
eredmény levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, analitikus nyilvántartások szabályszerűségét, összesítő kimutatásokat és
a Kft.-vel üzleti kapcsolatban álló társaságokkal kötött szerződéseket.
Elmondhatjuk, hogy a könyvelés szabályos, követhető, átlátható, az aktuális jogszabályok következetes betartásával készült.
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Megállapítható, hogy a Kft. Beszámolójának Mérlege és Eredménykimutatása megbízható, valós adatokat tartalmaz. Kiadások
és bevételek elszámolása a számviteli előírásoknak megfelelő, a számlák alaki és tartalmi előírásoknak megfelelnek, a
pénzkezelés a házipénztárban megbízhatóan, a pénzkezelési előírásokat betartva, szigorú számadási nyomtatványok
vezetésével történik.
A 2016-os év során napirenden volt a Kft. I. féléves működésének elemzése, a 2017. évi pénzügyi terv előkészítése és
ellenőrzése, a Közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, továbbá az aktuálisan felmerülő problémák megbeszélése és a
problémák megoldására irányuló javaslattétel.
A Pilis Klastrom Nonprofit Kft. 2016. évi gazdasági tevékenysége az Alapító okiratban megfogalmazott célokkal összhangban
állt, azok megvalósítását szolgálta.
Pilisszentkereszt, 2017.04.25.
____________________________
Zsarnóciné Pap Anna
Felügyelő Bizottság elnöke
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (V…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen
373.334,- E Ft bevételi és
373.334,- E Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
2. §
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi forrásait és
kiadásait jogcímenként az 1-10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. §
(1) A tárgyévi maradvány 115.083,- E Ft, kiutalatlan támogatás nincs, melyet a Képviselő-testület költségvetési szervenként a
11. melléklet szerint hagy jóvá.
(2) 2016. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Jelen rendelet 1-10. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények 2016. évi zárszámadási
beszámolójának előirányzat és teljesítési adatait.
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az állami támogatásokat a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) A támogatásértékű bevételeket és átvett bevételeket a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint fogadja el.
(3) A támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket a Képviselő-testület a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A teljesített beruházásokat és felújításokat a Képviselő-testület a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) A szociális juttatásokat a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
(6) A helyi adó bevételeket és közhatalmi bevételeket a Képviselő-testület 17. melléklet szerint fogadja el.
(7) A tartalékok előirányzat alakulását a Képviselő-testület a 18. melléklet szerint fogadja el.
(8) 2016. évben az Önkormányzat EU-s forrásból támogatási bevételeit a 19. melléklet szerint fogadja el.
(9) A létszám adatokat a Képviselő-testület a 20. melléklet szerint fogadja el.
(10) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat által irányító szervi jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 21.
melléklet szerint fogadja el.
(11) Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 2016.
évben nem keletkezett.
(12) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat és intézményei 2016. december 31-dikei fordulónappal érvényes
vagyonmérlegét a Képviselő-testület a 22.-25. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eredmény-kimutatását a 26. – 29.
mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
17

(14) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2016. december 31-dikei fordulónappal érvényes vagyonkimutatását a
Képviselő-testület a 30. melléklet szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület az általa alapított gazdasági társaság 2016. évi eredmény-kimutatását a 31. melléklet alapján
elfogadja. A társaságból osztalékot nem vesz fel.
5. §
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt
elfogadja.
6. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Pilisszentkereszt, 2017. május „

„.

Baranyák Szilvia
jegyző
Kihirdetve: 2017. május „
„

Peller Márton
polgármester
Baranyák Szilvia
jegyző

8./Napirend: Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Az előterjesztést a képviselő-testület 2017. május 19-i ülésén tárgyalja
ELŐTERJESZTÉS
Összeállította: jegyző, költségvetési-gazdálkodási előadó
Előterjeszti: polgármester
Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§. (1) bekezdése értelmében a polgármester által az önkormányzat
éves gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetet a képviselő-testület május 31-ig köteles hatályba léptetni. Ennek
a kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.
A Képviselő-testület önkormányzati rendelettel fogadta el a 2016. évi költségvetését, amelyet eddig öt alkalommal módosított.
A hatályos rendelet alapján a bevételi kiadási főösszeg 284.290,- Ft-ról 373.334,- Ft-ra, a bevételi kiadási főösszeg pedig
284.290,- Ft-ról 373.334,- Ft-ra változott.
A bevételek alakulása
Az Önkormányzat működési támogatásai, melyek a költségvetési törvény szerinti állami támogatásokat foglalja magába az
eredeti előirányzathoz képest 99,4%-os mértékben teljesültek, tehát az eredeti igényléshez képest jelentős mutatószám változás
nem volt.
A közhatalmi bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 97,42 %-os, mely az adóbevételek eredetihez tervezett
növekedését jelenti.
A kiadások alakulása
A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 81,2 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 63,4 %-ban teljesültek.
A dologi és egyéb folyó kiadások 88,2 %-ban teljesültek az eredeti, és 81,1 %-ban a módosított előirányzathoz képest. Az
ellátottak pénzbeli juttatásain az előirányzathoz képest 87,27 %-os a teljesítés.
A működési célú pénzeszköz átadások folyamatosan történtek.
2016 évben hitelfelvételre nem került sor.
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási összege – a finanszírozási kiadások figyelmen kívül hagyásával 94.583,- E
Ft, amely az előző évi teljesítéshez képest 66 %-os csökkenést jelentett (a 2015. évi magas beruházás miatt). A finanszírozási
bevételek figyelmen kívül hagyásával a költségvetési bevétel jogcímen 145.319,- E Ft teljesült, mely az előző évhez képest
56,48 %-os csökkenést mutat.
Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.
Az Önkormányzat működésének a 2016. évet követő három évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak tervezett
alakulását az előterjesztéshez csatolt melléklet mutatja be.
18

Az Önkormányzatnál 2016. évben nem teljesült a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletből fejlesztés, illetve
a Gst. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség.
Az Önkormányzatnak 2016. évben nem realizálódott a Gst. 45.§ (1) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel.
Általános működési támogatásra 62.299,- E Ft-ot, az egyes köznevelési feladatok támogatására 45.083,- E Ft, a szociális és
gyermekjóléti feladatok ellátására 28.823,- E Ft, a kulturális feladatok ellátására pedig 2.478,- E Ft állami támogatást kapott.
Pilisszentkereszt, 2017. május 19.
Peller Márton
polgármester
Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetés teljesítésének beszámolója
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24 §. (2) bekezdése alapján „az
önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységgel,
továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési
kiadásokat kell megtervezni”.
A Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal bevételei az eredeti előirányzathoz képest 92,5 %-ban, a módosított előirányzathoz
képest 91,3 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 91 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 90 %-ban
teljesültek.
Bevételek alakulása
A Polgármesteri Hivatal bevételei a saját bevételek, a kamatbevételek, a pénzmaradvány és az Önkormányzat által nyújtott
finanszírozás. A Hivatalnak 2016. évben 847,- E Ft működési bevétel volt. A saját bevételek az esküvők megtartásával
kapcsolatban befizetett bérleti díjak. A kamatbevételek kis mértékben teljesültek, mivel a fizetési számlán mindig annyi pénz
van, hogy az adott kiadásokat fedezni tudjuk.
Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik.
Kiadások alakulása
A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 83,0 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 93,2 %-ban, a
munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó az eredeti előirányzathoz képest 92,6 %-ban, a módosított
előirányzathoz képest 82,6%-ban teljesültek.
A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 126 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 91,8 %-ban teljesültek.
Az önkormányzat által nyújtott társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások közül a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok
ellátásának teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 0 %-os. Ez tartalmazza az normatív segélyeket, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásokat, melyek az évközbeni módosítások nyomán teljes összeggel teljesítésre kerültek.
A Polgármesteri Hivatalban 733,- E Ft összegű informatikai és egyéb gép beszerzés teljesült.
Pilisszentkereszt, 2017. május 19.
Baranyák Szilvia
jegyző
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
2016. évi költségvetés teljesítésének beszámolója
A 2012. január 1-jén hatályba lépett államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályai alapján az önkormányzat által irányított
költségvetési szervnek, így az önállóan működő költségvetési szerveknek is 2012-től önálló elemi költségvetést és ehhez
kapcsolódóan önálló beszámolót kell készíteni.
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda bevételei az előirányzathoz képest 95,2 %-ban, s a kiadásai és az előirányzathoz
képest 94,3 %-ban.
Az intézmény költségvetésében került tervezésre az óvoda illetve a konyha működtetésével kapcsolatos bevételek és kiadások.
Az intézmény alaptevékenységének bevételei így a konyha működtetésével kapcsolatos intézményi ellátási díjakból adódnak,
melyek 83,75 százalékban teljesültek. Bevételt képez még a kamatbevétel.
Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 96,1 százalék, a tervezetthez képest
2840,- E Ft-tal csökkent.
A kiadások csak működési kiadásokból állnak, melyek időarányosan alakultak.
A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások az 94,86 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális
hozzájárulási adó 93,94 %-ban, a dologi kiadások pedig 93,07 %-ban teljesültek.
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Az Óvodában br. 358,- E Ft összegű informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés volt.
Pilisszentkereszt, 2017. május 19..
Somogyi Gáborné
óvodavezető
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
2016. évi költségvetés teljesítésének beszámolója
Az Intézmény költségvetésének tervezése során a Közösségi Ház és Könyvtár valamint a Tájház bevételei és kiadásai lettek
tervezve.
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár bevételei az eredeti előirányzathoz képest 79,7 %-ban, a módosított
előirányzathoz képest 79,7 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 79,1 %-ban, a módosított előirányzathoz képest
79,1 %-ban teljesültek.
A bevételek 79,7 százalékban teljesültek.
A bevételeket a kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek között a könyvtári tagdíj befizetések összege, a működési célú
pénzeszköz átvételek és az önkormányzat által folyósított finanszírozás teszi ki.
A pénzmaradvánnyal a költségvetés áprilisban módosítva lett. Az intézményi finanszírozás pedig folyamatosan megtörtént.
A kiadások 79,1 százalékban teljesültek a szolgáltatási kiadások alulteljesítése miatt. A személyi juttatások között az
intézményvezető, a könyvtáros és a tájház alkalmazottjának rendszeres és nem rendszeres juttatásainak teljesítése szerepel.
Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 79,8 százalék, a tervezetthez képest
1.704,- E Ft-tal csökkent.
A dologi és egyéb folyó kiadások nem tartalmazzák a Közösségi Ház és Könyvtár épületének kiadásait, mivel az épület át lett
adva üzemeltetésre a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-nek.
Így a dologi kiadások csak a Tájház üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, a rendezvények kiadásait, illetve az
intézményvezető belföldi kiküldetését és a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót tartalmazzák.
Pilisszentkereszt, 2017. május 19.
Nyitrai Zsuzsanna Márta
intézményvezető
4./Napirend: Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2016. május 25-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési
szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot
nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.
A fenti előírásoknak megfelelve Pilisszentkereszt Község Önkormányzat külső szakértő bevonásával gondoskodott a
jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2016. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48.§.
alapján - jelen, 2016. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.
A belső ellenőrzés tapasztalatairól elkészített összefoglaló jelentéseket csatolt anyagként a Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2016. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalja meg és a
határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester

Pilisszentkereszt, 2017. május 6.
Peller Márton
polgármester
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1. függelék
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és költségvetési szerveinél
2016. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása
Tárgy
2015. évi közneveléssel
kapcsolatos
állami
támogatás
igénylés
megalapozottságának
vizsgálata

Cél
annak vizsgálata, hogy
a
közneveléssel
kapcsolatos 2015. évi
állami
támogatás
igénylés és elszámolás
megalapozott volt-e?

Típus
Teljesítmény ellenőrzés

Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a
finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az
önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került.
Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az
önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve
egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is
megteremtésre került a feladatok és források telepítésének
egységessége.
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében
a forrásszabályozás átalakítása sem maradt el. Új finanszírozási
struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően
normatív támogatási rendszertől.
E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok
meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi
közügyek szétválasztásának.
Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő
finanszírozási technikát igényelnek, így Magyarország 2015. évi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény az önkormányzati
támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására
vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozta meg.
Az Önkormányzat az állami hozzájárulásait a Hivatal igényli és
számolja el.
A vizsgálat a normatív állami támogatás felhasználásának
ellenőrzésére nem terjedt ki.
Az ellenőrzés a 2015. évi normatíva igénylés és elszámolás
mutatószámaihoz nyújtott ellenőrzött adatszolgáltatást.
A vizsgálat eredménye az Önkormányzat 2015. évi beszámolója
előtt kiküldésre került.
Az adatszolgáltatás időpontja: 2016. január 28., 2016. február 26.

Vagyongazdálkodás
rendjének vizsgálata

annak megállapítása,
hogy
a
vagyongazdálkodás
megfelel-e a hatályos
jogszabályoknak és a
belső szabályzatoknak

Rendszerellenőrzés

A vizsgálat során intézkedési terv készítésre köteles javaslat
megfogalmazására nem került sor.
Intézkedési terv készítésére nem köteles javaslatként került
megfogalmazásra, hogy a vezetői ellenőrzést ki kell alakítani a
mulasztási naplóban vezetett jelentés és az étkezési nyilvántartás
adagjainak összevetése érdekében. Havi szinten rögzíteni kellene az
ellenőrzés tényét és annak eredményét.
A vizsgálat során Pilisszentkereszt Község Önkormányzatánál
felmértük és értékeltük a vagyonkezelés és nyilvántartás valamint a
vagyongazdálkodás
kialakításának
rendjét,
mivel
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 61. § (1) bekezdése értelmében az államháztartási kontrollok
célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
gazdálkodás biztosítása.
Az önkormányzatok működésének egyik meghatározó feltétele,
hogy megfelelő vagyonnal rendelkezzenek kötelező feladataik
ellátásához. Az önkormányzati tulajdon fő rendeltetése, hogy a
közszolgáltatásokat biztosítsa. Az önkormányzati tulajdon
tekintetében a tulajdonosi jogokat a település lakossága nevében a
képviselő-testület gyakorolja.
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen
kell gazdálkodni.
A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon
rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori
teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok
ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá
az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása
szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
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Az ellenőrzés a 2015. évi dokumentumokra terjedt ki. A vizsgálat
során szúrópróbaszerű ellenőrzésre került sor a 2015. december 31i állapot vonatkozásában.
Főbb megállapításaink a következők:
A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodás biztosításának céljából
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles elkészíteni.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat vagyongazdálkodási
tervvel rendelkezik.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a 15/2010. (XII.16)
önkormányzati rendeletében rendelkezett az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. A vagyonrendelet
alapvetően megfelelő tartalmú. Az ellenőrzés tárgyát nem képezi a
rendelet törvényességi felülvizsgálata.
A helyi önkormányzatnak a tulajdonába tartozó vagyonelemekről
nyilvántartást kell vezetnie. A Pilisszentkereszti Polgármesteri
Hivatal kialakította Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartását az általa vezetett
KATAWIN programban.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat a vagyonkimutatást az
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához csatolta.
Az Áht. 88. § (1) bekezdése értelmében a vagyonról és a
költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves
költségvetési beszámolót, azon belül mérleget kell készíteni. A
Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Pilisszentkereszt Község
Önkormányzat 2015. évi beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó
vagyonkimutatást elkészítette, a mérleg alátámasztásáról analitikus
és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésével valamint mérlegleltárral
gondoskodott.
Megállapítás:
Az ellenőrzés a vagyongazdálkodás rendjét megfelelőnek ítélte meg.

2015. évi közbeszerzések
és a Kbt. hatálya alá nem
tartozó beszerzések
vizsgálata

annak vizsgálata,
hogy a közbeszerzési
eljárásra köteles és
nem köteles
beszerzések és
beruházások rendje
megfelelt-e a
vonatkozó
jogszabályoknak.

Rendszerellenőrzés

Intézkedési terv készítésre köteles javaslat:
Az ingatlanvagyon Földhivatal adataival való egyeztetése.
A vizsgálat során Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnál
felmértük és értékeltük a közbeszerzési eljárásra köteles beszerzések
és a beszerzési szabályzat hatálya alá tartozó beruházások,
felújítások teljesítésének rendjét, mivel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 61. § (1) bekezdése értelmében az
államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel
és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony
és eredményes gazdálkodás biztosítása.
Az önkormányzatok működésének egyik meghatározó feltétele,
hogy megfelelő vagyonnal rendelkezzenek kötelező feladataik
ellátásához, így általános cél a vagyon megóvása illetve gyarapítása.
Az önkormányzati tulajdon fő rendeltetése, hogy a
közszolgáltatásokat biztosítsa. Az önkormányzati tulajdon
tekintetében a tulajdonosi jogokat a település lakossága nevében a
képviselő-testület gyakorolja.
Az ellenőrzés a 2015. évi dokumentumokra terjedt ki. A vizsgálat
során szúrópróbaszerű ellenőrzésre került sor.
Főbb megállapításaink a következők:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen
kell gazdálkodni, mely követelmény érvényesült. Az önkormányzat
2015. évi mérlegének (vagyonának) főösszege növekedett, ezen
belül a vizsgált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
mérleg szerinti értéke szintén növekedett 1 180 695 E Ft-ról 1 266
188 E Ft-ra. A legjelentősebb vagyongyarapodás a tárgyi eszközök
körében keletkezett.
Az önkormányzat a beruházásokkal és felújításokkal lehetőség
szerint biztosítani kívánta vagyona értékének növelését, illetve
megtartását.
Az év végi teljesítés a módosított előirányzatot és a végleges
kötelezettségvállalást nem haladta meg. A beruházások és a
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felújítások
tekintetében
a
következő
évre
fennálló
kötelezettségvállalás nem volt.
A
beruházások,
felújítások
elszámolása,
főkönyvi
nyilvántartásokban, költségvetési beszámolóban való rögzítése
szabályszerűen megtörtént, ezért nem sérült a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet. 13. § (2) értelmében a költségvetési szerv
vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó,
pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott
kérdéseket, így különösen a beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendet is, mely követelmény érvényesült.
Az önkormányzat beszerzési szabályzattal rendelkezik.
Az önkormányzat a beruházásokról és felújításokról külön tételes
analitikus nyilvántartással rendelkezik, a 2015. évi költségvetéséről
és a 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
tételesen tartalmazza a beruházásokat és a felújításokat.
Az önkormányzat 2015. évre hatályos közbeszerzési szabályzattal
rendelkezik, melyet a képviselő testület a (111/2013. (IX.19.)
határozatával fogadott el.
Az „Öt épület energetikai felújítása Pilisszentkereszten”
megnevezésű beruházás a 2015. évi módosított költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet értelmében szintén közbeszerzési eljárásra
köteles beruházásnak minősül, mivel tervezett éréke 104 639 E Ft
volt.
A beruházáshoz EU támogatás kapcsolódott (KEOP-2015-5.7.0.)
Az „Öt épület energetikai felújítása Pilisszentkereszten”
közbeszerzési eljárást az önkormányzat végrehajtotta.
A közbeszerzési eljárásra köteles beszerzések rendje megfelelt a
vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. A beszerzési
szabályzat hatálya alá tartozó beruházások rendje részben felelt meg
a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak.
Intézkedési terv készítésre nem köteles figyelemfelhívó
javaslatok:
•
A bútor beszerzés teljesítés igazolása nem történt meg.
Gondoskodni kell az operatív gazdálkodási jogkörök teljes körű
ellátásáról.
•
Gondoskodni kell a beszerzések tekintetében a
beszerzési szabályzatban foglaltak betartásáról.

5./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselők!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület …/2017. (…….) sz. önkormányzati határozata értelmében a
részben vagy egészben Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő és ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező
egyesületek, alapítványok részére a pályázati felhívást tett közzé a civil szervezetek és egyesületek támogatására.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló …/2017. (…...) önkormányzati rendelete 2.000.000,- Ft-ot irányozott elő
civil szervezetek és egyesületek támogatására.
A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) VI. fejezete tartalmazza. Az Áht. 48. §. (1) bekezdése alapján költségvetési támogatás pályázat vagy
egyedi elbírálás útján nyújtható. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. A támogatási kérelem, pályázat (a
továbbiakban együtt: támogatási igény) elbírálásáról és elfogadásáról jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv belső
szabályzatában megjelölt személy, testület dönt.
A támogatások részletes feltételeiről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. A támogatásokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény állapítja meg, amely 18. §. (2)
bekezdésében felhatalmazza a helyi önkormányzatokat, hogy rendeletben egyes, az önkormányzati költségvetési alrendszerből
folyósított támogatások tekintetében a törvénynél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat állapítsanak meg. (A helyi
önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel, így a törvény rendelkezéseit kell alapul venni.)
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A támogatásról támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel. A támogatási szerződéshez a
kedvezményezettől az alábbi írásbeli nyilatkozatokat kell megkérni:
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról, hitelességéről,
valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás
esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más
jogosultak hozzáférjenek,
d) arról, hogy megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht. 109. § (4) bekezdése
alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait
rendelkezésre bocsátja,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.)
14. §-ában foglaltakról,
f) a 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti,
g) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 77. § (4) bekezdése szerinti
időpontig, és
h) arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
A Kormányrendelet meghatározza a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, kötelező minimális tartalmát is.

A pályázatra …… db pályázati anyag érkezett. szervezet 1+ 1
Jelen előterjesztést mellékletét képezi a beadott pályázati anyagok, melyeket áttanulmányozva kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy hozza meg döntését.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola
Hacacáré - ……..,- Ft-tal, azaz ………. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
tanulmányi kirándulás Tatára – …………….,- Ft-tal, azaz …………………. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal
nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
karácsonyi műsor megrendezése – ..................,- Ft-tal, azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal
nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – Az óvodai szüreti hét megrendezése – ………………,- Ft-tal, azaz ……………… Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal,
azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – Jótékonysági bál megrendezése a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda játszótéri eszközeinek
korszerűsítése, bővítése érdekében – …….- Ft-tal, azaz …………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja
támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwon-do Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – működési támogatás biztosítása –……………..,- Ft-tal, azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal,
azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwon-do Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – kerecsendi edzőtábori részvétel –……………..,- Ft-tal, azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal,
azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – működési támogatás biztosítása –……………..,- Ft-tal, azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal,
azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó Szakosztály pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban
megjelölt célt – pálya karbantartási munkálatok –……………..,- Ft-tal, azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal,
azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
működési támogatás biztosítása – ……….,- Ft-tal, azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem
tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt
pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –
programok – ………..,- Ft-tal, azaz ………………….. Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2018. január 15-ig el kell számolni./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. május 19.
Peller Márton
polgármester
6./Napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-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, melyet a tavalyi évben 400.000,- Ft-ra módosítottunk. Az emelt összeg nem került felhasználásra, de a
csatlakozáskor még nem tudhatjuk, hogy hány fő adja majd be a pályázatát.
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) szabályzatában határozta meg.
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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 400.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. május 12.
Peller Márton
polgármester
7./Napirend: Pilisszentkereszti Német Önkormányzat kérelme gyermekek táboroztatásához történő hozzájárulásról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Orbán Vilmos a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat elnöke pályázatot nyújtott be a pilisszentkereszti iskolás gyermekek
nyári táboroztatása célt megjelölve.
A tavalyi évi nagysikerű tábort követően az idei évben 25 fő pilisszentkereszti gyermek tudna részt venni a PNÖ által szervezett
erdélyi kiránduláson térítésmentesen.
A német önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tábor költségvetését kérelméhez mellékelte
Támogatandó célnak tartom, hogy segítsük azzal a szülőket, hogy 15-20 gyermek nyári táboroztatását támogassuk, akár
közösen a német önkormányzattal, ahol akár szülői hozzájárulás nélkül, illetve nem a teljes bekerülési költségért.
Javaslom, hogy a nyári táboroztatást a pénzügyi bizottság által javasolt mértékben és a bizottság által meghatározott
költségelemre támogassa az önkormányzat.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat által
2017. évben szervezett német tábor megvalósítását ….000,- Ft-tal, azaz ……… forinttal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. május 25.
Peller Márton
polgármester
8./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat kérelme
Előterjesztő:
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 25-i testületi ülésén

polgármester

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke kérelembe kereste meg Önkormányzatunkat, mivel Pilisszentkereszt idén
ünnepli újratelepítésének 270. évfordulóját. A kérelmet, a költségvetési kiadásokat tartalmazó táblázatot, valamint az ünnepnap
műsortervét a képviselők részére jelen előterjesztéssel együtt továbbítom.
Az Önkormányzat az idei évben a Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezéséhez már 500 ezer forinttal hozzájárult. Javaslom,
hogy a rendezvényt a pénzügyi bizottság által javasolt mértékben és a bizottság által meghatározott költségelemre támogassa
az önkormányzat.
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke kérelmében nem tett említést az Önkormányzat tulajdonában lévő 41., és
42., hrsz-ú területeinek használatáról, ennek ellenére vélhetően ezekre a területekre az ünnepség megrendezéséhez szükség
lehet, így ezzel a kiegészítéssel javaslom a határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által
megrendezésre kerülő a falu újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából megrendezendő falunapot legfeljebb …….,- Ft-al,
azaz …….. forinttal támogatja.
A támogatási összeget a Támogatott a rendezvénnyel kapcsolatos ………… költségekre használhatja fel.
A képviselő-testület a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit a rendezvény
előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzat részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2017. május 15.
Peller Márton
polgármester

Slovenská samospráva v Mlynkoch
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
2098 Pilisszentkereszt Fő u 14.
Tel/ fax: 26-347-104, 30-584-50-40
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Pilisszentkereszt
Tisztelt Önkormányzat!
Pilisszentkereszt idén ünnepli újratelepítésének 270. évfordulóját. A krónikák szerint 1747-ben települt le az első 6 szlovák
család Pilisszentkereszt területén. A hagyományokhoz híven a PSZÖ idén is megrendezi a falu „születésnapi” ünnepséget. A
rendezvény időpontja szeptember 9-10. Mivel idén kerek évfordulót ünneplünk, a PSZÖ ehhez méltó, két napos ünnepséget
tervez, amelybe be szeretné vonni a falu lakosságát.
Az ünnepség tervezett programja:
09.09. Szombat – sport és családi nap
08.00 Havelka József emlékkupa – öregfiúk nemzetközi futballkupa a testvérközségek csapataival
15.00 „Futás a múltból a mába” – közös futás a pilisszentkereszti klubok, intézmények, egyesületek
valamint a testvérközségek és a Pilis régió bevonásával
16.00 Testvérközségekből érkező kerékpárosok fogadása
Játszóház és sport vetélkedők
17.00 „Szentkereszt szeretlek” – családi vetélkedő
20.00 Bál
10.09. Vasárnap - kulturális nap
10.00 Ünnepi szlovák nyelvű szentmise
11.00 Emlékezzünk őseinkre – ünnepség a parkban
12.00 Ünnepi felvonulás - közben – ősi néphagyományok megelevenítése
– húsvéti ünnepkör
– Úr napi körmenet
- Mennyasszony kikérő
- Aratás
- Németek betelepülése
- Mennyasszony búcsúztató
13.30 Havelka József emléktábla avatás a Szlovák Házon
14.00 Vendéglátás, zene
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Az ünnepségre, a helyi lakosokon kívül meghívást kapnak a Pilis Régió községei, testvér településeink, valamint a
magyarországi és szlovákiai szlovák nemzetiségi élet vezetői.
A rendezvény fő célja az őseinkre való emlékezésen és a szórakozáson túl, a közösség építése, éppen ezért az egyes ünnepi
elemekbe szeretnénk bevonni mind a magyar, mind a szlovák gyökerű lakosokat. Szeretnénk, ha ez az ünnep az egész falu
ünnepe lehetne.
A rendezvény támogatására a PSZÖ több helyre is beadott pályázatot. Egy helyről már megkaptuk az elutasító határozatot, a
másik két helyről még nincs eredmény. Mivel a rendezvény az egész falu ünnepe, és szeretnénk minél több lakos venne részt
a rendezvényen, kérjük a tisztelt önkormányzatot, hogy 400.000 Ft-tal támogassa a jubileumi ünnepséget a következő
költségtételek közül: vendéglátás, gyerekprogramok vagy a zenekar költsége.
Rendezvény költségvetése

Pilisszentkereszt újratelepítésének 270. évfordulója

Költségelem

Teljes költség

Sörpadok bérleti díja

50.000

Technika – hangosítás

100.000

Gyerekprogramok, vetélkedők

200.000

Plakátok, meghívók, szórólapok

100.000

VIP vendégek költségei – szállás, étkezés

300.000

Orvos

70.000

Rendezvény felelősségbiztosítás

70.000

Rendezvény biztosítás

150.000

Dekoráció

50.000

Zenekar

120.000

Vendéglátás

500.000

Úthasználati díj

25.000

Egyéb költségek

100.000

Együtt :

1.835.000

Tisztelettel

Demjén Tamásné
elnök
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