Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
8/2019. K-t.

Jegyzőkönyv
A 2019. május 30-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
(40-54/2019. sz. önkormányzati határozat)
(4/2019. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
8/2019. K-t.

Jegyzőkönyv

Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. május 30-án megtartott
képviselőtestületi üléséről.
Ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Mikusik Gábor alpolgármester, Galó
László, Jánszki István, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Távol van: Galda Levente képviselő.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési
ügyintéző.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök, Kiss István Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető, Zsarnóciné Pap Anna FB elnök, Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőr, Bartha Gyula könyvvizsgáló, Horváth Sándor SZPKE elnök.
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Rusznyák János PNÖ elnök, Kiss István Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. ügyvezető, Zsarnóciné Pap Anna FB elnök, Dr. Hosszuné Szántó Anita belső
ellenőr, Bartha Gyula könyvvizsgáló, Horváth Sándor SZPKE elnök.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 6 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz a kiküldött napirendi javaslaton túl egy sürgősségi napirend
felvételére, melynek tárgya az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
c. pályázaton történő indulás.
Peller Márton polgármester: A sürgősségi napirendet a Pénzügyi bizottság is tárgyalta és az
informális ülésen is szóba került.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített 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. 2018. évi tevékenységéről, és a Felügyelő
Bizottságának 2018. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés,
kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4. Beszámoló a 2018. 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. Szentkereszti Polgári kör és az Önkormányzat tervezett közös kiadványa a pilisszentkereszti
katolikus templomról
Előterjesztő: polgármester
8. Magyar Falu program
Előterjesztő: polgármester
9. /sürgősségi/ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázaton
történő indulás
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
Galó László PB elnök, képviselő: Kiosztottam a képviselő társaimnak egy levelet az iskolával
kapcsolatban. Ezt a levelet a PSZÖ elnöke osztotta szét az Országos Szlovák Önkormányzat
ülésén, így az igazgató asszony is megkapta. Gondolom mindenki tud róla, hogy
aláírásgyűjtés folyik a faluban, de eddig nem tudtuk, hogy miről szól ez pontosan. Most
megtudtuk, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit szóltok hozzá, és vajon tisztában van-e

mindenki azzal, hogy mennyire veszélyezteti ez az iskola létét. A levélben foglaltak a
rágalom határát súrolják, tele van bizonyítatlan állításokkal. Kérlek Titeket, hogy felelőssen
gondoljátok át ezt a dolgot. Úgy tudom, hogy még tovább folytatódik az aláírásgyűjtés az
utcán, házalnak is a szülők. A levélnek nincs aláírója még.
Orosházi Géza képviselő: Nem tudjuk ki írta, de nem biztos, hogy erre a levélre gyűjtik az
aláírásokat.
Galó László PB elnök, képviselő: De tudom, hogy erre, a PSZÖ elnöke mondta, amikor
kiosztotta, hogy erre gyűjtik az aláírásokat.
Orosházi Géza képviselő: Valószínűleg aki ezt írta, annak meg volt rá az oka, aki egyet ért
vele, aláírja. Egyet értek, hogy van benne bőven olyan is, ami nem igaz. Peller Márton is
címzett.
Peller Márton polgármester: Még nem kaptam meg ezt a levelet. Át fogom olvasni.
Mikusik Róbert képviselő: Van egy másik levél is, amire aláírásokat gyűjtenek, de az a
szlovák önkormányzat feloszlásáról szól, és arról, mit lehetne tenni ezügyben, stb.
Galó László PB elnök, képviselő: Közjegyzőhöz fogják eljuttatni, mert állítólag félnek a
szülők a következményektől. Szeretnénk, ha az önkormányzatnak is lenne véleménye.
Végülis az ingatlan is az önkormányzaté. Azt írják, hogy szabálytalanul zajlott a pályáztatás,
ezzel sem értek egyet.

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: Ilyenkor találkozhatnánk az orvossal, nem értem miért nincs
itt ilyenkor egyik évben sem.
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 beszámolót elfogadja.
Határidő: továbbításra azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
40/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a község lakosságának egészségi állapotáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: továbbításra azonnal
Felelős: polgármester
2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről, és a
Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói
jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: A bizottság 2 igen és 1 tartózkodó szavazattal támogatta a
beszámoló elfogadását.
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. 2018. évi tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal és 1 nem szavazással a
javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
41/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft. 2018. évi
tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./Napirend: Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet
elfogadása

Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: A bizottság 3 igen szavazattal támogatta a rendelet
elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a
4/2019. (V.30.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról
4./Napirend: Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól,
tapasztalatairól
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: A bizottság 3 igen szavazattal támogatta a beszámoló
elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési munkáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

42/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2018. 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.
Kérdések, hozzászólások
Peller Márton polgármester: A PISZKE pályázati anyagában foglalt céloknál a hangtechnika
is szerepel, ezt kivettük belőle, mert ez úgyis a Pilisi Klastrom Fesztiválon megvalósuló
előadáshoz kell. A napirendet a Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: 2.000.000,- Ft a keret, ahogy eddig is. A bizottság ennek
megfelelően arányosan csökkentené a pályázatokban igényelt támogatási összegeket, így 80
%-osan támogatnánk a szervezeteket, a támogatások összege így 1.992.000,- Ft lenne.
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 programok 2019. – 400.000,- Ft-tal, azaz
négyszáz-ezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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:
43/2019. (V.30.) 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 programok
2019. – 400.000,- Ft-tal, azaz négyszáz-ezer Ft-tal támogatja. A
támogatással legkésőbb 2020. 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 Vácra – 284.000,- Ft-tal, azaz
kettőszáz-nyolcvannégyezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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:
44/2019. (V.30.) 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 – tanulmányi
kirándulás Vácra – 284.000,- Ft-tal, azaz kettőszáznyolcvannégyezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb
2020. 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 – 116.000,- Ft-tal, azaz
egyszáz-tizenhatezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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:
45/2019. (V.30.) 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 – 116.000,- Ft-tal, azaz egyszáz-tizenhatezer Ft-tal
támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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 témahét, valamint a 2019. évi
Jótékonysági bál megvalósítása – 384.000,- Ft-tal, azaz háromszáz-nyolcvannégyezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2020. 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:
46/2019. (V.30.) 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 témahét, valamint a 2019. évi Jótékonysági bál
megvalósítása – 384.000,- Ft-tal, azaz háromszáznyolcvannégyezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb
2020. 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 pályázati anyagát megvizsgálta, és
a pályázatban megjelölt célt – működési támogatás biztosítása – 400.000,- Ft-tal, azaz négyszázezer Fttal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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:
47/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton
induló Pilisszentkereszti Lendület SC pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – működési

támogatás biztosítása – 400.000,- Ft-tal, azaz négyszázezer Ft-tal
támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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 – 72.000,- Ft-tal, azaz
hetvenkettőezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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:
48/2019. (V.30.) 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 – 72.000,- Ft-tal, azaz hetvenkettőezer Fttal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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 – 136.000,- Ft-tal, azaz egyszázharminchatezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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:
49/2019. (V.30.) 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 –
136.000,- Ft-tal, azaz egyszáz-harminchatezer Ft-tal támogatja. A
támogatással legkésőbb 2020. 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 Pilisi Színházi és Kulturális Egyesület (PISZKE) pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – jelmez, díszlet, bútor, kellék vásárlást – 200.000,- Ft-tal,
azaz kettőszáz-ezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. 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:
50/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázaton
induló Pilisi Színházi és Kulturális Egyesület (PISZKE) pályázati
anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – jelmez,
díszlet, bútor, kellék vásárlást – 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal támogatja. A támogatással legkésőbb 2020. január 15ig 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: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázathoz és a szociális keret terhére évi 400.000,- Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
51/2019. (V.30.) 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: Szentkereszti Polgári kör és az Önkormányzat tervezett közös kiadványa a
pilisszentkereszti katolikus templomról
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: A bizottsági ülésre eljött az egyesület elnöke, Horváth
Sándor is, aki elmondta a részleteket, és mutatott is egy hasonló kiadványt. A bizottság
támogatta a beszámoló elfogadását.
Orosházi Géza képviselő: A nyomtatási költség pontosan mit tartalmaz?
Baranyák Szilvia jegyző: Az összes nyomdai költség benne van.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentkereszti Polgári Kör és az
Önkormányzat római katolikus Szent Kereszt-templomot bemutató képes kiadványról szóló
megállapodását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

52/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a Szentkereszti Polgári Kör és az Önkormányzat római katolikus
Szent Kereszt-templomot bemutató képes kiadványról szóló
megállapodását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8./Napirend: Magyar Falu program
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Galó László PB elnök, képviselő: 5 pontot tartalmaz az előterjesztés, én javasolnám még a
Forrás utcai járda felújítást is beletenni.
Peller Márton polgármester: Én már így is soknak tartom ezt az öt témát, talán kettőt fognak
várhatóan elfogadni egy-egy településtől.
Jánszki István képviselő: Az eszközfejlesztés mit takar?
Peller Márton polgármester: Kistraktor, fűkasza, amire szüksége lehet az önkormányzatnak.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
részt kíván venni a 100%-os támogatási intenzitású Magyar Falu Programban, a 2019 évben várható
pályázati kiírások közül a következő célterületek megjelölésével:
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése
Belterületi útfelújítás
Eszközfejlesztés közterület karbantartására
Óvodai udvar felújítása
Polgármesteri Hivatal felújítása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával összefüggő feladatok
elvégzésére. A szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében
történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás
lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

53/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy részt kíván venni a 100%-os támogatási intenzitású Magyar
Falu Programban, a 2019 évben várható pályázati kiírások közül a következő
célterületek megjelölésével:
- Nemzeti és helyi identitástudat erősítése
- Belterületi útfelújítás
- Eszközfejlesztés közterület karbantartására
- Óvodai udvar felújítása
- Polgármesteri Hivatal felújítása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával
összefüggő feladatok elvégzésére. A szükséges nyilatkozatok aláírására, a
szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra,
(szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás
lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Orosházi Géza képviselő távozik, a képviselő-testület 5 fővel van jelen az ülésen.

9./Sürgősségi/ Napirend: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c.
pályázaton történő indulás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: A napirendet a Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkérem a
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Galó László PB elnök, képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
indulni kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton a fenntartásában lévő Cserfa utca (96 hrsz) felújítása tárgyában a c)
pályázati alcélt megjelölve. Az igényelt támogatás mértéke 14.951.075,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 15 %-ot, legfeljebb
2.638.425,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A beruházás összköltsége: 17.589.500,- Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői
megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások
lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
54/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy indulni kíván a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2.
pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton a fenntartásában lévő Cserfa utca (96
hrsz) felújítása tárgyában a c) pályázati alcélt megjelölve. Az igényelt támogatás
mértéke 14.951.075,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum
15 %-ot, legfeljebb 2.638.425,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
A beruházás összköltsége: 17.589.500,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében
történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások,
közbeszerzési eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Galó László PB elnök, képviselő: Az iskolai levélre visszatérve, szeretném, ha a végére
járnánk annak, hogy a 3-14 év közötti pilisszentkereszti gyerekek hány százaléka jár másik
iskolába. Kérném szépen a jegyző asszonyt, segítsen ebben. Köszönöm!

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf

Berecz Háziorvosi Bt
Tájékoztatás a lakosság 2018 évi egészségi állapotáról
Jelenleg a pilisszentkereszti háziorvosi praxisban 2200 pácienst látunk el az alábbi korcsportok szerint:
Kor

Férfi

Nő

Összesen

0-11 hónapos

9

5

20

12 hónapos - 4 éves

35

26

63

5-14 éves

111

92

188

15-18 éves

31

32

71

Csecsemő és gyermek 186
összesen

155

342

19-24év

74

71

152

25-34 év

142

149

292

35-44 év

208

223

426

45-54 év

181

182

317

55-64 év

137

151

318

65-74 év

99

120

192

75 év felett

33

89

110

19 évesek és idősek 874
összesen

985

1807

Összesen:

1140

2149

1060

A rendelőben ellátott esetek ( praxis betegei + ambuláns betegek ) száma 13 152 fő volt. A rendelőn kívüli ellátások
száma 207 fő, a fekvőbeteg gyógyintézetbe utalások száma 127 fő, szakrendelésre utalások száma diagnosztika (
EKG, labor, képalkotó )
1 624 fő, egyéb eset 1 003 fő volt.
A praxisban egy foglalkoztatott körzeti ápolónő van alkalmazásban, aki a rendelőn kívül 396 alkalommal látott el
betegeket.
A 18 év alatti gyerek populációnál a szokványos szezonális felső légúti betegségek a leggyakoribbak, mint a nátha,
torok gyulladás, hörghurut, és ezek bakteriális, szövődményes fertőzései. Ezen betegeknek csak elenyésző
százaléka kerül kórházba, leginkább tüdőgyulladással.
Az egyéb kórházi beutaltak között szinte kizárólag hasi megfigyelést igénylő betegek, és krónikus belső szervi
betegségek fordultak elő.
Kisebb járványosan jelentkező hasmenések is előfordulnak évente többször, de ezen esetek is otthoni ápolás
mellett is kezelhetőek.
Jelenleg a 18 éven aluliak között krónikus gondozottak megoszlási aránya az alábbi:
Fiú :

daganatos betegség

1 fő

kóros vérszegénység

1 fő

Lány:

3 fő

endokrin betegségek

6 fő

2 fő

diabetes mellitus

0 fő

1 fő

Tüdőasthma

6 fő

3 fő

A várandós kismamák állapotát folyamatosan ellenőrizzük a védőnői szolgálattal és a szakorvosi hálózattal együtt.
Ennek köszönhetően a koraszülöttségi ráta rendkívül alacsony, az újszülötteink, jó súllyal, és jó egészségi
állapotban kerülnek haza a kórházból.
A veszélyeztetett terhességből született gyermekek közt sem lépett fel szövődmény.
A kismamák 60-70%-a 6 hónapos korig, 20-30%-a 1 éves korig szoptatja a csecsemőket.
A D és K vitamin profilaxis az ajánlott korcsoportokban teljes körű.
A kötelező védőoltások terén a gyerekpopuláció átoltottsága 100%-os.
Emellett számos védő ltást is beadunk a szülőkkel egyeztetve, így pl. meningococcus, bárányhimlő, hepatitis,
influenza, kullancs encephalitis, rota vírus, tetanus, HPV elleni oltóanyagok.
Az iskolai szűrővizsgálatok az előírásoknak megfelelően történnek. Ezeken a szűréseken általában csak kisebb
látási, hallási, fogászati és enyhe ortopédiai problémák kerülnek felszínre.
A 18 év feletti korcsoport esetében a férfiak száma 874 fő, a nők száma 985 fő.
A férfiaknál leggyakrabban előforduló betegségek:
Magas vérnyomás
Ischaemiás szívbetegség

273 fő
91 fő

Cerebrovasculáris betegség

49 fő

Lipoprotein anyagcsere rendellenességek

141 fő

Diabetes mellitus

98 fő

Köszvény

49 fő

Rosszindulatú daganatok

16 fő

Pajzsmirigy rendellenesség

19 fő

Vérképző szervi és immunbetegség

35 fő

Idült léguti betegségek

40 fő

Súlyos gerinc deformitások, ízületi betegségek

127 fő

A fenti betegségben szenvedők egy jól körülhatárolható gondozási csoportot képviselnek, akiknek a terápiás
vezetése a praxisban megoldott, és jelentős részük szakorvosi ellátásban is részesül.
Rendkívül magas a pszichoaktív szer, továbbá az alkohol használatával okozott mentális- és viselkedészavarok
aránya ( 62 fő ). Súlyos schizophrenia betegeink száma 5 fő.
Mozgásszervi betegek száma növekszik a kor előre haladtával, jelenleg 154 betegünk van gondozás alatt.
Növekszik a glomerularis betegségek és a veseelégtelenségben, autoimmun korképekben szenvedők száma.
A nőknél leggyakrabban előforduló betegségek:

Magas vérnyomás

342 fő

Ischaemiás szívbetegségek

121 fő

Cerebrovascularis betegségek és TIA

93 fő

Lipoprotein anyagcsere rendellenesség

181 fő

Diabetes mellitus

115 fő

Köszvény

56 fő

Asztma, idült léguti betegségek

65 fő

Rosszindulatú daganatok ( 32 fő ), vér-, és vérképző szervek immunrendszer betegségei ( 86 fő ).
Rendkívül magas a pajzsmirigy, továbbá a különböző gerinc deformitások, és a csontsűrüség rendellenességek (
241 fő ) aránya a nők között.
Magas a glomerularis és a veseelégtelenségben szenvedők száma is ( 12 fő ).
A pszichoaktív szert használók és az alkohol függő nőbetegek száma 29 fő.
A praxisban előforduló rosszindulatú betegségeken belül leggyakoribb az emlőrák előfordulása
( 12 fő ), bőrdaganatok ( 14 fő ), valamint az utóbbi időben gyakoribb vékony- és vastagbél daganatok száma ( 11
fő ).
Az elmúlt években jelentősen emelkedett a krónikus bélbetegségek száma mind a nők, mind a férfiak esetében.
Az elmúlt években folyamatos orvos-beteg találkozások alkalmával mértük fel a betegeink egészségi állapotát.
Mindenki számára ismert, a megelőzések fontossága, a szűréseken történő részvétel.
Az elmúlt év végétől résztveszünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ által
gasztroenterológiai szűrőprogramban.

országosan elindított

Jelentős számú beteget sikerült ezen keresztül is időben a megfelelő ellátásban részesíteni.

2018 év elejétől folyamatosan működik a praxisban az EESZT ( Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér).
Az utóbbi időben új problémák merültek fel, több időt vagyunk kénytelenek eltölteni adminisztrációval, szociális
problémák megoldásával. Nem kis gond, hogy a szakrendelések területi hozzáférhetősége korlátozódott, az
előjegyzések ideje igen jelentős mértékben kitolódott.
Pilisszentkereszt, 2019 május 29.
Dr Berecz Tamás
háziorvos

Védőnői Szolgálat 2018. évi beszámolója
Várandós anyák száma 2018-ban: 22 fő. Vetélések száma 1 fő. 2019.05.28.-ig a várandósok száma: 6 fő.
Születések száma 2018-ban: 27 csecsemő. Ebből a koraszülések száma: 0 fő. 2019 május 28-ig a születés szám
10.
Kisdedek száma: 53 fő. Ide az 1-3 éves gyerekek tartoznak.
3-6 éves gyerekek létszáma: 95 fő.

Az általános iskolában iskola védőnőként 114 gyermek gondozását látom el. Ennek keretén belül a feladatom a
tisztasági vizsgálatok, az orvosi vizsgálatok és oltások megszervezése és lebonyolítása, valamint felvilágosító és
egészségfejlesztő órák megtartása. A szűrések alkalmával a kóros eseteket kiszűrjük és szakorvoshoz irányítjuk.
Az óvodában tisztasági és tetvességi vizsgálatokat végzek az előírásoknak megfelelően.
Szoptatási arány alakulása falunkban a 2018-as évben kevesebb volt, mint az elmúlt években. Az 1 éves korukig
szoptatott gyerekek száma 2018-ban 47% volt, ami még mindig az országos átlag felett.
Gyermek elhanyagolás, gyermekbántalmazás területén településünk jó helyen áll. Csak egy-két eset van, amibe be
kellett avatkozni a Gyermekjóléti szolgálatnak.
Pilisszentkereszten lehetőség van a védőnői méhnyakszűrés lebonyolítására. A térítésmentes népegészségügyi
szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe, de én nem szoktam elküldeni
azt sem, aki nem rendelkezik meghívólevéllel. A szűrésre velem egyeztetett időpontban, a védőnői tanácsadóban
kerül sor, így a hölgyek megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást.
A kötelező védőoltások terén a gyermekek átoltottsága 100 %-os. Elmaradás nincs. Választható védőoltásokat
lehetőségével a szülők kb. 55-60 %-a él.
2019.05.29.

Balla Szilvia
védőnő

2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2018. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló,
könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolóját terjesztette a
képviselő-testület 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. 2018. évi tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2019. május 24.
Peller Márton
polgármester
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottság
Beszámoló
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról
A Felügyelő Bizottság a Pilis Klastrom Nonprofit Kft. Alapító okiratában foglalt kötelezettségének megfelelően
elvégezte a Pilis Klastrom Kft. 2018. évi gazdálkodásának ellenőrzését.

Vizsgálta a Pilis Klastrom Nonprofit Kft. Egyszerűsített Éves Beszámolóját, Mérlegének tartalmát, az
Eredménykimutatást, az analitikus nyilvántartások szabályszerűségét és a Kft.-vel üzleti kapcsolatban álló
társaságokkal kötött szerződéseket.
Elmondhatjuk, hogy a könyvelés szabályos, követhető, átlátható, az aktuális jogszabályok következetes
betartásával készült. A vizsgálat nem szolgál biztosítékul arra, hogy az egyes szabálytalanságokat és az esetleges
csalást vagy hamisítás tényét felderítse.
A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a Pilis Klastrom 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 2018-os év során napirenden volt a Kft. I. féléves működésének elemzése, a 2019. 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. 2018. évi gazdasági tevékenysége az Alapító okiratban megfogalmazott célokkal
összhangban állt, azok megvalósítását szolgálta.
Pilisszentkereszt, 2019.05.14.
____________________________
Zsarnóciné Pap Anna
Felügyelő Bizottság elnöke
Beszámoló
Pilisi Klastrom Kft. 2018. évi munkáiról
Tisztelt Fenntartó !
Az alábbi fontosabb munkákat végezte cégünk 2018. év folyamán:
Dobogókő
-

parkoltatás folyamatos biztosítása
buszforduló új megállójának teljes újjáépítése
a nyilvános WC tetőbádogozásának javítása
tároló-épület tetőjavítása, már használatban
virágágyás kibővítése
tavasztól-őszig fűkaszálási és területgondozási munkák elvégzése
a rossz utcai kukák elbontása
a parkolóban kora év elején szükség volt beton-útakadályok felállítására driftelések elkerülésére miatt
parkoló útburkolati jeleinek felfestése befejeződött
rossz állapotban lévő utak murvázása, kátyúzása
WC előtti lejáró, lépcső, korlát teljes felújítása

Pilisszentkereszt
-

Tavaszi és őszi útkátyúzások és aszfaltozások
Tavaszi hársfametszések
PSZTK Iskola: újonnan létesített pálya előtti térkővel történő lefedése
PSZTK Iskola: kazánház melletti helyiség teljes átalakítása öltözővé (szigetelés, burkolás, fűtés, festés,
víz és villanyszerelés stb…)
PSZTK Óvoda: ajtók, kilincsek karbantartása, kerítés festése, vizes munkák illetve karbantartások
elvégzése
Védőnői szolgálat: csőtörés elhárítása
Orvosi rendelő: dugulás elhárítás

-

Közösségi Ház: teljes színpad felújítása, új padlók lerakása, festése, az összes ajtóbehúzó cseréje, a
világítások cseréje, javítása

Tisztelettel:
2019. május 07.
Kiss István
Ügyvezető
3./Napirend: Beszámoló a 2018. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
Az előterjesztést a képviselő-testület 2019. május 30-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 2018. évi költségvetését, amelyet eddig három
alkalommal módosított. A hatályos rendelet alapján a bevételi kiadási főösszeg 402.434 e Ft-ról 441.087 e Ft-ra
változott.
A bevételek alakulása
Az Önkormányzat működési támogatásai, melyek a költségvetési törvény szerinti állami támogatásokat foglalja
magába az eredeti előirányzathoz képest 102.5 %-os mértékben teljesültek, tehát az eredeti igényléshez képest
jelentős mutatószám változás nem volt.
A közhatalmi bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 110,5 %-os, mely az adóbevételek eredetihez
tervezett 10,5 % os növekedését jelenti.
A kiadások alakulása
A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 87,00 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 83,5 %ban teljesültek.
A dologi és egyéb folyó kiadások 93,3 %-ban teljesültek az eredeti, és 71,9 %-ban a módosított előirányzathoz
képest. Az ellátottak pénzbeli juttatásain az előirányzathoz képest 65,9 %-os a teljesítés.
A működési célú pénzeszköz átadások folyamatosan történtek.
2018. évben hitelfelvételre nem került sor.
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási összege – a finanszírozási kiadások figyelmen kívül hagyásával
163.322 E Ft, amely az előző évi teljesítéshez képest 4 %-os növekedéstt jelentett (a 2018. évi magas beruházás
miatt). A finanszírozási bevételek figyelmen kívül hagyásával a költségvetési bevétel jogcímen 273.995 E Ft
teljesült, mely az előző évhez képest 5 %-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 2018. évet követő három évre tervezett kiadási és bevételi előirányzatainak
tervezett alakulását az előterjesztéshez csatolt melléklet mutatja be.
Az Önkormányzatnál 2018. 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 2018. évben nem realizálódott a Gst. 45.§ (1) bek. a) pontjának felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel.
Általános működési támogatásra 74.414,- E Ft-ot, az egyes köznevelési feladatok támogatására 46.713,- E Ft, a
szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 30.697,- E Ft, a kulturális feladatok ellátására pedig 3.070,- E
Ft,kiegészítő támogatásra 20 E Ft állami támogatást kapott.
Pilisszentkereszt, 2019. május 24..
Peller Márton
polgármester
Polgármesteri Hivatal
2018. 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 89,25%-ban, a módosított
előirányzathoz képest 89,25 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 79,11 %-ban, a módosított
előirányzathoz képest 79,11 %-ban teljesültek.
Bevételek alakulása
A Polgármesteri Hivatal bevételei a saját bevételek, a kamatbevételek, a pénzmaradvány és az Önkormányzat által
nyújtott finanszírozás. A Hivatalnak 2018. évben 1.235 E Ft működési bevétel volt, mely 747 E Ft választásokra
átvett pénzeszközt is tartalmazza. 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 95,6 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 93,7 %ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó az eredeti előirányzathoz képest 94,5 %-ban,
a módosított előirányzathoz képest 91,1%-ban teljesültek.
A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest 82,2 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 82,0 %-ban
teljesültek.
A Polgármesteri Hivatalban 516 E Ft összegű informatikai és egyéb gép beszerzés teljesült.
Pilisszentkereszt, 2019. május 24.
Baranyák Szilvia

jegyző
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
2018. 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 2012től önálló elemi költségvetést és ehhez kapcsolódóan önálló beszámolót kell készíteni.
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda bevételei a módosított előirányzathoz képest 90,8 %-ban, s a
kiadásai és a módosított előirányzathoz képest 74,8 %-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 111 százalékban teljesültek. Bevételt képez még a kamatbevétel.
Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 88,4 százalék, a
tervezetthez képest 82.493 E Ft.
A kiadások csak működési kiadásokból állnak, melyek időarányosan alakultak.
A módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások az 93,87 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a
szociális hozzájárulási adó 85,0 %-ban, a dologi kiadások pedig 79,3 %-ban teljesültek.
Az Óvodában br. 2.666 E Ft összegű egyéb tárgyi eszköz beszerzés volt, mely a konyhai gépeket beszerzését
takarja.
Pilisszentkereszt, 2019. május 24.
Somogyi Gáborné
óvodavezető
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
2018. 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 112,7 %-ban, a
módosított előirányzathoz képest 92,5 %-ban, a kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 91,1 %-ban, a
módosított előirányzathoz képest 74,8 %-ban teljesültek.
A Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évben 2.137 E Ft működési bevétel volt, mely tartalmazza az év végén kapott
2.030 E Ft pályázati támogatást.
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 74,8 százalékban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, mivel a pályázatra kapott összeg csak
a következő évben kerül elköltésre. A személyi juttatások között az intézményvezető, a könyvtáros és a tájház
alkalmazottjának rendszeres és nem rendszeres juttatásainak teljesítése szerepel, mely 98,6 %-ban teljesült a
módosított előirányzathoz képest.

Az intézményi finanszírozás folyamatosan, szükség szerint történik, melynek a teljesítése 90,8 százalék, a
tervezetthez képest 8.644 E Ft.
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, 2019. május 24.
Nyitrai Zsuzsanna Márta
intézményvezető
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen
441.087 E Ft bevételi és
441.087 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 94.909 E Ft, kiutalatlan támogatás nincs, melyet a Képviselő-testület költségvetési
szervenként a 11. melléklet szerint hagy jóvá.
(2) 2018. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.
(3) Jelen rendelet 1-10. mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények 2018. évi
zárszámadási beszámolójának előirányzat és teljesítési adatait.
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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) 2018. 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 Képviselőtestület a 21. melléklet szerint fogadja el.
(11) Pilisszentkereszt Község Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési
kötelezettsége 2018. évben nem keletkezett.

(12) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat és intézményei 2018. 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.
(14) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2018. december 31-dikei fordulónappal érvényes
vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 30. melléklet szerint fogadja el.
(15) A Képviselő-testület az általa alapított gazdasági társaság 2018. 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, 2019. május 30.
Baranyák Szilvia
jegyző

Peller Márton
polgármester

Kihirdetve: 2019. május 31.
Baranyák Szilvia
jegyző
1. függelék
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata és költségvetési szerveinél
2018. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása
Tárgy

Cél

A
2017.
évi
közneveléssel
kapcsolatos
állami
támogatás
igénylés
megalapozottságának
vizsgálata

Független,
tárgyilagos
ellenőrzés
keretében
az
önkormányzat
vezetése számára
információt
szolgáltatni
arról, hogy a
közneveléssel
kapcsolatos
2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény az önkormányzati támogatásokat
a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására
vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve
határozta meg.

Az
operatív
gazdálkodási
jogkörök gyakorlás
rendjének vizsgálata
az Önkormányzat által
alapított és irányított
költségvetési
szerveknél

Annak
vizsgálata, hogy
az
egyes
gazdálkodási
jogkörök
gyakorlása
megfelel-e
a
vonatkozó
jogszabályoknak
és
a
helyi
szabályozásnak

Teljesítmény
ellenőrzés

Az államháztartáson
kívülre
nyújtott
támogatások
rendjének vizsgálata

Annak
vizsgálata, hogy
az
Önkormányzat
által
nyújtott
költségvetési
támogatások
rendje miképpen
alakul.

teljesítményellenőrzés

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 2017. évi normatíva igénylés és
elszámolás mutatószámaihoz nyújtott ellenőrzött
adatszolgáltatást.
A vizsgálat eredménye az Önkormányzat 2017. évi
beszámolója előtt kiküldésre került.
A vizsgálat során intézkedési terv készítésre köteles
javaslat megfogalmazására nem került sor.
Az operatív gazdálkodási jogkörök ellátása
megállapítható volt.
A gazdálkodási feladatok ellátása az ASP integrált
gazdálkodási rendszer használatával biztosított. A
programban gazdasági eseményenként, elektronikusan
rögzítésre kerülnek az operatív gazdálkodási
jogköröket ellátó személyek, de nevük a rögzítés
dátumával nem jelenik meg az utalványrendeleten. Az
utalványrendeleten az aláírások rendelkezésre álltak,
melyet a pénzügyi ellenjegyzés tekintetében
egyértelműsíteni kell (pontos megnevezés).
A beérkező számlák és egyéb fizetési kötelezettségek
tekintetében minden esetben biztosítani kell a
kontírozott aláírt utalványrendelet meglétét a kifizetést
megelőzően.
Az Ávr. 13. § (2) értelmében a költségvetési szerv
vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez
kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban
nem
szabályozott
kérdéseket,
a
tervezéssel,
gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés,
teljesítés
igazolása,
érvényesítés,
utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket
végző személyek kijelölésének rendjével –, az
ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,
mely követelmény érvényesült.
A vizsgált időszakban a bevételek és kiadások
elszámolása alapbizonylatok alapján történt, visszaélésre
utaló jelek nem voltak tapasztalhatók. A dokumentálás
megfelelően igazolta a gazdasági események teljesítését.
Az operatív gazdálkodási jogkörök ellátása
megállapítható volt, mely során a beérkező számlák és
egyéb fizetési kötelezettségek tekintetében minden
esetben biztosítani kell a kontírozott aláírt
utalványrendelet meglétét a kifizetést megelőzően.
Intézkedési terv készítésére köteles javaslat
megfogalmazására nem került sor.
Az önkormányzatok által nyújtott támogatások rendszere
2012-től kezdődően - több törvényi változásból adódóan
- módosult. A jogalkotó célja az átláthatóság, a
szabályozottság megteremtése, a közpénzek szabályos
felhasználásának biztosítása volt. Az új jogszabályi
rendelkezések alapján kiemelten kell kezelni, hogy
költségvetési támogatásban csak a bejegyzett és
gazdálkodási beszámolási kötelezettségüket teljesítő
civil szervezetek részesülhetnek, valamint, hogy az
Mötv. 41.§ (9) bekezdése alapján a helyi önkormányzat

képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket
rendeletben kell szabályoznia, melykövetelmény
érvényesült. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
2018. évi civil szervezeteknek nyújtott támogatásokkal
kapcsolatos eljárásrendje megfelelt a jogszabályban
előírtaknak, mivel
• kialakításra és alkalmazásra került pályázati
rendszer,
• szabályszerű
támogatási
szerződések
megkötésre került sor,
• a támogatásban részesülő szervezetek részére az
önkormányzat a támogatások elszámolásának
kötelezettségét előírta.
Az ellenőrzés az államháztartáson kívülre nyújtott, nem
szociális jellegű támogatások rendjét megfelelőnek ítélte
meg. A feladatellátás javítása érdekében a következő
javaslatok megfogalmazására kerül sor:
A
közpénzekből
nyújtott
támogatások
átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI.
Törvény 5.§-a alapján közzétételi kötelezettség
teljesítéséről gondoskodni kell.
2. A Civil tv. 75. § (1) bekezdése értelmében
költségvetési támogatásban csak a bejegyzett és
gazdálkodási beszámolási kötelezettségüket
teljesítő civil szervezetek részesülhetnek, mely
feltételek
teljesülésének
ellenőrzéséről
gondoskodni kell.
Célszerűségi javaslatok:
• Az önkormányzat gazdasági társaságok részére
is nyújt támogatást, mely felülvizsgálatát
javasoljuk.
• Javasoljuk, hogy a polgármesteri hivatal
támogatás elszámolás ellenőrzésével megbízott
dolgozója aláírásával és dátummal igazolja az
elszámolás helyességét és átvételét.
A javaslatok Intézkedési terv készítésére nem kötelesek.
1.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2018. éves ellenőrzési jelentése
Vezetői összefoglaló
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatánál ( a továbbiakban: Önkormányzat ) az ellenőrzésre vonatkozó
jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. ( XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről
szóló 370/2011. ( XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert
működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és
kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.
A fenti előírásoknak megfelelve az Önkormányzat vonatkozásában a Jegyző külső szakértő bevonásával
gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és
működtetéséről.
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2018. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek
teljesítéséről - a Bkr. 48. § alapján - jelen, 2018. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását.
Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.
A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.
Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják,
változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.
2018. évet jellemezte az új államháztartási számviteli szoftverre, az ASP rendszerre történő áttérésből eredő
problémák kezelése, mely továbbra is többletfeladatot jelentett a pénzügyi területen dolgozóknak.
I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján ( Bkr. 48.§ a) pont )
I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven
felüli ellenőrzés indokoltsága.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az
Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és
teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat 2018. évi
ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.
A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a
jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó
szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.
A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan
történt.
I./1./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése
A tárgyévi tervezett vizsgálat száma összesen négy volt, melyek közül három lezárásra került, egy vizsgálat
áthúzódik 2019. évre.
Soron kívüli ellenőrzés nem volt.
Az ellenőrzésekről az 1. számú függelék ad tájékoztatást.
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentális
vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.
A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt jelentőségű, a
vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.
I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.
Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ a - b) pont)
Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.
A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során
összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére
bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként
a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött
területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és
teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben
lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak,
megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.
I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága
A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A
jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó személy 2018. évben
kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht.70.§ (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.
I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (
Bkr. 18 – 19. §-a alapján )
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2018. évben teljes körűen biztosított volt. Az ellenőrzési
tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezetőt nem vonták be.
I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§-a alapján)
2018. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült
fel.
I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
2018. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
I./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.
I./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalnál évenként, illetve
elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés
egy példánya az irattárba kerül.
I./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.
I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. a - c) pont)
A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje kialakult.
Legfőbb területei: az ASP rendszer alkalmazása, a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése,
költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján ( Bkr. 48.§ b) pont)
II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48.§ b - a) pont)

és

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati
jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése
után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált.
Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként
megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat
szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az
ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.
A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
1. Kontrollkörnyezet
Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek
ítélhető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és
hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés
és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók
felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.
A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak
gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos
területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok
rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások
általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés
beavatkozása nélkül.
2. Integrált kockázatkezelési rendszer
Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű integrált kockázatkezelés rendje teljeskörűen került kialakításra és
dokumentálásra.
3. Kontrolltevékenységek
A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az
adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.
4. Információ és kommunikáció
Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik, az információk áramoltatásához
az információs technológiát használja.
Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus)
összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.
5. Monitoring
A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentésben történik.
IV. Az intézkedési tervek megvalósítása
2018. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat nem került megfogalmazásra.
Kelt: Pilisszentkereszt, 2019. február 15.
Jóváhagyta:
………………………
Polgármester
Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető
5./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselők!

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület 25/2019. (IV.25.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.01.) 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.)
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 6 db pályázati anyag érkezett.
Jelen előterjesztést mellékletét képezi a beadott pályázati anyagok, melyeket áttanulmányozva kérem a tisztelt
Képviselő-testületet, 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 programok 2019. – 400.000,- Ft-tal, azaz négyszázezer Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz
nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2020. 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 Vácra – 284.000,- Ft-tal, azaz kettőszáznyolcvannégyezer Ft-tal támogatja./
0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2020. 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 – 116.000,- Ft-tal, azaz egyszáztizenhatezer Ft-tal támogatja./ 0,Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2020. 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 – Az óvodai szüreti témahét, valamint a 2019. évi Jótékonysági Szüreti bál
megvalósítása – 384.000,- Ft-tal, azaz háromszáznyolcvannégyezer Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal
nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2020. 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 pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt
célt – működési támogatás biztosítása – 400.000,- Ft-tal, azaz négyszázezer Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla
forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2020. 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 – 72.000,- Ft-tal, azaz hetvenkétezer Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal,
azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2020. 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 – 136.000,- Ft-tal, azaz egyszázharminchatezer Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2020. 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
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek támogatására
kiírt pályázaton induló Pilisi Színházi és Kulturális Egyesület (PISZKE) pályázati anyagát megvizsgálta, és a
pályázatban megjelölt célt – jelmez, díszlet, bútor, kellék vásárlást – 200.000,- Ft-tal, azaz kettőszázezer Ft-tal
támogatja.
A támogatással legkésőbb 2020. 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, 2018. május 25.
Peller Márton
polgármester
6./Napirend: Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. május 30-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
400.000,- Ft-ot biztosítottunk. 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.
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, 2019. május 24.
Peller Márton
polgármester
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a Szentkereszti Polgári Kör Egyesület (2098 Pilisszentkereszt, Pilisszántói út 5; adószám:
18705975-1-13) képviseli: dr. Horváth Sándor elnök
másrészről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.; adószám: ) képviseli: Peller
Márton polgármester
együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Kevés hely van, amelyben olyan látványosan olvad egybe a barokk és a copfstílus, mint a műemlék jellegű,
1766-ban felszentelt pilisszentkereszti templomban. A templom rendkívül szép, művészettörténeti szempontból is
értékes berendezéssel rendelkezik. A főoltár a megfeszített Krisztussal 1774-ből, a két mellékoltár és a szószék az
1770-es évek végéről való. Mindhárom értékes, országos viszonylatban is figyelemre méltó alkotás. Szép a
keresztelőkút is, mely szintén a XVIII. században készült. A szentély falfestményét, valamint a keresztút képeit az
elismert festőművész, Kákonyi Asztrik készítette. Az 1995-ben folytatott restaurálás során a szentélyben két, az
1700-as évekből való szekkó festmény vált láthatóvá. A tardosi fehér márványból kifaragott szembemiséző oltárt
és az ambót Német Aurélia szobrászművész alkotta 1982-ben.
A megállapodás tárgya
1., Jelen megállapodás célja a pilisszentkereszti római katolikus Szent Kereszt-templomot bemutató képes
kiadvány közös kiadása.
A tervezett album célja, hogy Pilisszentkereszt egyik legfontosabb építészeti örökségét, a hozzá kapcsolódó
értékeket (feszületek, Szentkút stb.) igényes fényképfelvételek és szakavatott művészettörténészi elemzés
segítségével bemutassa. A szakmai igényességgel készülő, látványos könyv a faluba látogatók számára
értékesíthető, emellett reprezentatív, helyi vonatkozású ajándék lehet.
2., A tervezett könyv 80 oldal terjedelmű, A4 méretű, keményfedeles, színes.
A meghatározó közreműködők szakterületük elismert kiválóságai:
Prof. Dr. Prokopp Mária művészettörténész
Dr. Legeza László a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja
A lektorálást Prof. Dr. Török József egyháztörténész végzi.
3., 200 példány nyomtatására a Prime Rate Kft. 1.894 Ft+Áfa/db, összesen 397.740 Ft ajánlatot adott. A szerzői
tiszteletdíjakkal, ill. egyéb dologi költségekkel a könyv javasolt darabára 3000 Ft.
4., A megállapodás értelmében Pilisszentkereszt Önkormányzata vállalja a nyomdai költségeket (Áfával együtt
397.740 Ft-ot), ezért 133 db könyv felett rendelkezik. A fentiek értelmében a kiadvány nyomdai költségeiről szóló
számla Pilisszentkereszt Község Önkormányzata nevére kerül kiállításra.

5., A kiadás teljes szervezését, a legkésőbb 2019. október 31-i megjelenést követő könyvbemutató szervezését,
az egyéb feladatokat és kiadásokat (pl. szerkesztés, szerzőkkel megállapodás, tipográfia, grafikai kivitelezés,
nyomdai előkészítés stb.) a Szentkereszti Polgári Kör Egyesület vállalja. A 6 kötelespéldány Országos Széchényi
Könyvtárba történő leadását követően megmaradó 61 példány felett az Egyesület rendelkezik, ebből biztosítja a
közreműködők tiszteletpéldányait is.
6., Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba
lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.
Pilisszentkereszt, 2019. május ……
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
polgármester

Szentkereszti Polgári Kör Egyesület
elnök

8./Napirend: Magyar Falu Program
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Falu Program keretein belül az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai
pályázatot nyújthatnak be többféle fejlesztési területre kiterjedően. A 2019 évre várható pályázatok fejlesztési
lehetőségeinek zökkenőmentes kihasználása érdekében – az egyeztetésünknek megfelelően – javaslom a
következő határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván
venni a 100%-os támogatási intenzitású Magyar Falu Programban, a 2019 évben várható pályázati kiírások közül
a következő célterületek megjelölésével:
- Nemzeti és helyi identitástudat erősítése
- Belterületi útfelújítás
- Eszközfejlesztés közterület karbantartására
- Óvodai udvar felújítása
- Polgármesteri Hivatal felújítása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával összefüggő feladatok elvégzésére.
A szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő
kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására stb.)
és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2019. május 27.
Peller Márton
polgármester
9./Sürgősségi Napirend: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése támogatása c. pályázaton történő
indulás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén
Előterjesztés szóban.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy indulni kíván
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton a fenntartásában
lévő, Cserfa utca (96 hrsz) felújítása tárgyában a c) pályázati alcélt megjelölve. Az igényelt támogatás mértéke
14.951.075,- Ft.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az elnyert pályázat önrészét, maximum 15 %-ot, legfeljebb 2.638.425,Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A beruházás összköltsége: 17.589.500,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására,
a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, tervezői
megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2019. május 30.
Peller Márton
polgármester

