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Jegyzőkönyv
A 2019. július 23-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
(61-63/2019. sz. önkormányzati határozat)
(6/2019. sz. önkormányzati rendelet)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
12/2019. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. július 23-án megtartott rendkívüli
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 képviselők.
Távol van: Galda Levente, Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselők.
Hivatalból jelen van az ülésen: Baranyák Szilvia jegyző, Licsikné Sipos Enikő szervezési
ügyintéző.
Meghívottak: Rusznyák János PNÖ elnök, Somogyi Gáborné óvodavezető.
Távol van: Rusznyák János PNÖ elnök.
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő önkormányzati képviselők közül 4 fő jelen van,
így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előterjesztő: polgármester
2. Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirendek előtt:
Képviselői bejelentések:
-

Napirendek tárgyalása

1./Napirend: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: Arról kell dönteni, hogy indulni kívánunk-e, illetve, hogy
vállaljuk-e az önrészt.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati felhívásban
szabályozottak szerint kinyilvánítja szándékát, hogy a pályázaton indulni kíván, továbbá nyilatkozik
arról, hogy a szükséges önrészt, 111.760 Ft-ot, azaz Egyszáztizenegyezer-hétszázhatvan forintot
költségvetésében biztosítja, továbbá, nyilatkozik arról, hogy a települési önkormányzat a szociális célú
tűzifában, vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
61/2019. (VII.23.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati
felhívásban szabályozottak szerint kinyilvánítja szándékát, hogy a
pályázaton indulni kíván, továbbá nyilatkozik arról, hogy a
szükséges önrészt, 111.760 Ft-ot, azaz Egyszáztizenegyezerhétszázhatvan forintot költségvetésében biztosítja, továbbá,
nyilatkozik arról, hogy a települési önkormányzat a szociális célú
tűzifában, vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet.
A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a rendeletet elfogadta és ezzel
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja
az 6/2019. (VII.24.) sz. önkormányzati rendeletét a természetben nyújtott
szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről.
2./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Baranyák Szilvia jegyző: Amiatt kell módosítani az alapító okiratot, mert van egy beadott
óvodai konyha szellőzőre irányuló pályázatunk, és megérkezett a hiánypótlási felhívás. Az
eddigi alapító okirat nem rendelkezett a főzőkonyháról, az óvodai étkeztetés pedig

kormányzati funkcióként volt benne. Bele lett téve az intézményen kívüli gyermekétkeztetés
is, pl. tábor.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában 2019.
július 23-i hatállyal módosítja, és jelen határozatával az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
62/2019. (VII.23.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában 2019.
július 23-i hatállyal módosítja, és jelen határozatával az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és
az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./Napirend: INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program
Előterjesztő: polgármester
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás
Peller Márton polgármester: Ebben a pályázatban Pilisszentkereszt, mint projektpartner
venne részt. Nagyölveddel közös programok valósíthatók meg belőle, például a jövő évi
disznóvágás, a majális és a Klastrom Fesztivál. Közel 20 ezer Eurót jelentene, jó eséllyel
indulnánk.
Galó László PB elnök, képviselő: Ki a pályázó?
Peller Márton polgármester: A főpályázó Nagyölved.
Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete indulni kíván az INTERREG V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 4. Prioritási tengely – Közintézmények

és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása, az SKHU/WETA/1901es azonosító számú pályázaton. Az Önkormányzat a pályázatot Nagyölved (Velké Ludince)
testvértelepülésével közösen kívánja benyújtani. Pilisszentkereszt településre igényelt támogatási összeg
19.444,09 Euró, melyhez önkormányzatunknak 3.434,31 Euró önrészt költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői
megbízások, előkészítő munkálatok, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások
lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester”

A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
63/2019. (VII.23.) sz. önkormányzati határozat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete indulni kíván az
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 4.
Prioritási tengely – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon
átnyúló együttműködésének javítása, az SKHU/WETA/1901-es azonosító számú
pályázaton. Az Önkormányzat a pályázatot Nagyölved (Velké Ludince)
testvértelepülésével közösen kívánja benyújtani. Pilisszentkereszt településre
igényelt támogatási összeg 19.444,09 Euró, melyhez önkormányzatunknak
3.434,31 Euró önrészt költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében
történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, előkészítő munkálatok,
közbeszerzési eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirendek után:
Képviselői kérdések:
Peller Márton polgármester: Ma kaptuk az értesítést, hogy megnyertük a bölcsőde pályázatot.
Galó László PB elnök, képviselő: A bölcsőde mennyire befolyásolja majd az óvodánk
létszámát?
Baranyák Szilvia jegyző: A létszámot szerintem nem fogja befolyásolni, hiszen az óvodába
csak a szobatiszta, beszélni tudó gyermekek vannak felvéve.
Galó László PB elnök, képviselő: Az iskolai pálya helyzetéről lehet tudni valamit? Használják
a gyerekek?
Peller Márton polgármester: Nincs még rá megállapodás.
Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf

1./Napirend: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. július 23-i rendkívüli testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a települések részére. A
program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére jelentett nagy segítséget, hiszen a
gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre került a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás
(a továbbiakban: pályázati kiírás).
Igénylési feltételek:
A pályázatnak tartalmaznia kell
• a pályázati adatlapot,
• a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat másolata, mely
tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást.
A pályázati kiírás 6. pontjában foglalt vállalást (a települési önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy szénben
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is szükséges bele foglalni a képviselő-testületi határozatba.
A pályázati kiírás alapján a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális
rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza.
A pályázati kiírás 12. pontja alapján megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak 2020. február 17éig kell kiosztania a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig
legkésőbb 2020. március 31-éig történhet meg.
A pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatást a települési önkormányzat a fővárosi és a megyei
kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő tűzifa
megvásárlására fordíthatja.
Amennyiben a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot (tűzifa, illetve barnakőszén)
az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami a pályázati kiírásban meg van határozva, akkor
dönthet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő összegét
nem csökkentheti, hanem a többletvásárláshoz mérten arányosan több önkormányzati önerőt is kell biztosítania.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati felhívásban szabályozottak szerint
kinyilvánítja szándékát, hogy a pályázaton indulni kíván, továbbá nyilatkozik arról, hogy a szükséges önrészt,
111.760 Ft-ot, azaz Egyszáztizenegyezer-hétszázhatvan forintot költségvetésében biztosítja, továbbá, nyilatkozik
arról, hogy a települési önkormányzat a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
Pilisszentkereszt, 2019. július 22.
Peller Márton
polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. §
(1) bekezdésében 26. §-ában és 32. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerint a belügyminiszter pályázati felhívása
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Pilisszentkereszt község közigazgatási területére.
(2) E rendelet személyi hatálya a Pilisszentkereszt Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1) -(3)
bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

2. § (1) A pályázati kiírás 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlás költségéhez előzetes igény bejelentés alapján a központi költségvetés vissza
nem térítendő támogatást biztosít, melyet az önkormányzat az erdőgazdálkodó által biztosított tűzifa
vásárlására, illetve a pályázati kiírásban feltüntetett barnakőszén vásárlására fordíthat a szociálisan
rászoruló helyi lakosság természetbeni támogatása céljából.

(2) Az önkormányzatok a Belügyminisztérium felé jelzett igény alapján 18.000Ft/ erdei m3 + Áfa összegű
támogatásban részesül, mely összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni
fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 1000 Ft/m3 +Áfa összeggel egészít ki. A támogatás
Pilisszentkereszt Község tekintetében 110 m3 jelent.

Szociális célú tűzifa támogatás

3. § (1) A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet
benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket, a kérelméhez csatolni.

(2) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a NAV Pest
Megyei Igazgatósága a Polgármesteri Hivatalt a család jövedelmi viszonyairól informálhatja. A Polgármesteri
Hivatal az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra
felhasználni.

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból
származó, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni.

(2) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye,
illetőleg megállapító határozata,
b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:
-foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,
-egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi
jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás,
c) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolata, ennek hiányában a
tevékenységet végző által adott nyilatkozat,

5. § (1) Természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatásra az a tűzifával fűtő pilisszentkereszti lakos
jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:
a) egyedül élő kérelmező esetén a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300%-át vagy
b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át; és
c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá
d) téli fűtést tűzifával oldja meg

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
-jövedelemigazolást,
-a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés,
lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.)
-lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,
-lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást, közüzemi számlákat,
-nyilatkozatot a fűtés költségeiről

(3) A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek a pályázati kiírás 6. pontjában felsoroltak.

6. § (1) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező 2019-2020. évi
fűtési költségeinek viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési kiadásinak havi összegét.

(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3
háztartásonként.

(4) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező
közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.

(5) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(6) Az 5. § (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban
részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi
kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.
Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétől is el
lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos
nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell.

7. § E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
Szociális Bizottsága dönt.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt belügyminiszteri pályázat alapján megítélt
tűzifa támogatásokra kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2020. július 1. napján hatályát veszti.

Pilisszentkereszt, 2019. július 23.

Peller Márton

Baranyák Szilvia

polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2019. július 24.

Baranyák Szilvia
jegyző

Módosító okirat
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda a Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete
által 2009. október 22. napján kiadott, 126/2009. (10.22) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján a következők szerint módosítom:

1.

Az eredeti alapító okirat 1. és 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1.

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1.

1.3.

szlovák nyelven: Slovenská národnostná škôlka Mlynky

A költségvetési szerv
1.3.1.

2.

megnevezése: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.

Az eredeti alapító okirat 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

3.

2.2.1.

megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

2.2.2.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

Az eredeti alapító okirat 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.

3.2.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.

megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.

megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

3.2.2.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

Az eredeti alapító okirat 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.

4.A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
– Mötv – 13. §-ban foglalt kötelező önkormányzati feladat óvodai ellátás. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a alapján intézményi gyermekétkeztetés, és a
21/C. §-a értelmében szünidei gyermekétkeztetés.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés biztosítása a gyermekek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő
beszédfogyatékos zavarral küzdő gyermekek fejlesztése és integrált nevelése. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a és a 21/C. §-a értelmében, az intézményben
működő főzőkonyhával az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai (beszédfogyatékos)

3.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisszentkereszt Község közigazgatási területe. Ezt
meghaladó üres férőhelyeivel a költségvetési szerv a nevelési – oktatási intézmények szabad
megválasztásának jogát szolgálja.

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: nincs.

5.

Az eredeti alapító okirat 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése, valamint annak
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki, mely megbízatása 5 évig tartó
határozott időre szól. Az intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, megbízás
visszavonásának jogát Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az
óvodavezető fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat a Polgármestere gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1.

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendelet

Az eredeti alapító okirat 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1.

6.2.

A köznevelési intézmény
6.1.1.

típusa: óvoda

6.1.2.

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján óvodai nevelés

6.1.3.

gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodási feladatait az Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, az Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott éves költségvetés előirányzatainak keretei között. Az ingatlan-vagyont az
Önkormányzat Ingatlanvagyon Katasztere, az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az
alapfeladat ellátását segítő tevékenységek szabad kapacitásának hasznosítása érdekében
szolgáltatásokat végezhet, helyiségeket adhat bérbe.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése

1.

6.3.

tagozat megjelölése

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
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A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy
a vagyon használati
joga

az ingatlan
funkciója, célja

2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.

423

A használatba adott
vagyon feletti
rendelkezés jogával
kapcsolatosan
Pilisszentkereszt
község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
rendelete az irányadó.
A költségvetési szerv
vagyonát az intézmény
vezetője működteti a
mindenkori
vagyonjogszabályok
(önkormányzati
rendelet) szerint.

Óvodai nevelés
biztosítása a
gyermekek 3 éves
korától a
tankötelezettség
kezdetéig.

1.

7.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2009. október 22. napján kelt, 126/2009. (10.22.) okiratszámú alapító okiratot és annak
módosításait visszavonom.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2019. július 23.

P.H.

»aláírás«

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:

2. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

7.1.

A költségvetési szerv
7.1.1.

7.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
7.2.1.

7.3.

megnevezése: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

szlovák nyelven: Slovenská národnostná škôlka Mlynky

A költségvetési szerv
7.3.1.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.

8. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

8.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.01.01.

8.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
8.2.1.

megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

8.2.2.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

9.

9.1.

9.2.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének
9.1.1.

megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

9.1.2.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

A költségvetési szerv fenntartójának
9.2.1.

megnevezése: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

9.2.2.

székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

10. A költségvetési szerv tevékenysége

10.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
– Mötv – 13. §-ban foglalt kötelező önkormányzati feladat óvodai ellátás. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a alapján intézményi gyermekétkeztetés, és a
21/C. §-a értelmében szünidei gyermekétkeztetés.

10.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

10.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés biztosítása a gyermekek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig, melynek során az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő
beszédfogyatékos zavarral küzdő gyermekek fejlesztése és integrált nevelése. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a és a 21/C. §-a értelmében, az intézményben
működő főzőkonyhával az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása.

10.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai (beszédfogyatékos)

3.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

10.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisszentkereszt Község közigazgatási területe. Ezt
meghaladó üres férőhelyeivel a költségvetési szerv a nevelési – oktatási intézmények szabad
megválasztásának jogát szolgálja.

10.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: nincs.

11. A költségvetési szerv szervezete és működése

11.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése, valamint annak
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki, mely megbízatása 5 évig tartó
határozott időre szól. Az intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, megbízás
visszavonásának jogát Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az
óvodavezető fölötti úgynevezett egyéb munkáltatói jogokat a Polgármestere gyakorolja.

11.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1.

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendelet

12. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

12.1. A köznevelési intézmény
12.1.1. típusa: óvoda

12.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény alapján óvodai nevelés
12.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodási feladatait az Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, az Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott éves költségvetés előirányzatainak keretei között. Az ingatlan-vagyont az
Önkormányzat Ingatlanvagyon Katasztere, az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az
alapfeladat ellátását segítő tevékenységek szabad kapacitásának hasznosítása érdekében
szolgáltatásokat végezhet, helyiségeket adhat bérbe.

12.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése
1.

tagozat megjelölése

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
115

12.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy
a vagyon használati
joga

az ingatlan
funkciója, célja

2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.

423

A használatba adott
vagyon feletti
rendelkezés jogával
kapcsolatosan
Pilisszentkereszt
község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
rendelete az irányadó.
A költségvetési szerv
vagyonát az intézmény
vezetője működteti a
mindenkori
vagyonjogszabályok
(önkormányzati
rendelet) szerint.

Óvodai nevelés
biztosítása a
gyermekek 3 éves
korától a
tankötelezettség
kezdetéig.

1.

13. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2009. október 22. napján kelt, 126/2009. (10.22.) okiratszámú alapító okiratot és annak
módosításait visszavonom.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2019. július 23

P.H.
»aláírás«

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
2009. október 22. napján kelt, »dátum« napjától alkalmazandó »módosító okirat száma« okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: »Helység név, dátum«

P.H.
Magyar Államkincstár
3./Napirend: INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2019. július 23-i rendkívüli testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Nagyölved testvértelepülésünkről Cseri Zita polgármester asszony kereste meg önkormányzatunkat egy közös
projekttel, mely a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása céllal lett meghirdetve.
A pályázat keretén belül 2020-évben három programunkkal indulhatunk, mely a falusi disznóvágás, a majális
program, és a Pilisi Klastrom Fesztivál.
A fenti programokra településünkre jutó támogatási összeg 19.444,09 Euró, melyhez önkormányzatunknak
3.434,31 Euró önrészt szükséges biztosítania.
Az előzetes egyeztetéseket lefolytattuk testvértelepülésünk polgármesterével. Javaslom az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete indulni kíván az INTERREG V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program keretében a 4. Prioritási tengely – Közintézmények és a határtérségben
élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása, az SKHU/WETA/1901-es azonosító számú pályázaton.
Az Önkormányzat a pályázatot Nagyölved (Velké Ludince) testvértelepülésével közösen kívánja benyújtani.
Pilisszentkereszt településre igényelt támogatási összeg 19.444,09 Euró, melyhez önkormányzatunknak 3.434,31
Euró önrészt költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására, a
szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások, előkészítő
munkálatok , közbeszerzési eljárás lebonyolítására, stb.) és a szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2019. július 22.

Peller Márton
polgármester

