1./Napirend: Tájékoztatás az Általános iskola 2013. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 13-i ülésén
Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013. január elsejétől alkalmazandó 74.
§-ának (4)-(6) bekezdései rendelkeznek a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ
fenntartásába kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetésének kérdéseiről.
A települési önkormányzatoknak a működtetéssel összefüggésben csak abban az esetben kell nyilatkozniuk, ha
1. 3000 főt meghaladó lakosságszámú település önkormányzata felmentést kíván kérni működtetési
kötelezettsége alól.
2. A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalni kívánja a működtetést.

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvény 8. fejezetében módosította az Országgyűlés a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt.
A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzatokra az Nkt. 74. § (5) bekezdése vonatkozik,
melyet a fenti jogszabály az alábbiak szerint módosított:
„(5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja – a szakképző iskola
kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről
való gondoskodást. A működtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében foglaltak
kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket,
továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket, ha a működtetéssel járó
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képességgel rendelkezik és ezt az
érintett köznevelési intézmény működtetési adataira és a működtetéshez rendelkezésére álló bevételeire
vonatkozó adatszolgáltatással igazolja. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a
működtetési képesség meglétét, a települési önkormányzat kérelme elutasításra kerül.”
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az Nkt. 95. § (3a) bekezdése alapján a 74. § (4)-(6) bekezdése módosul.
Ezzel együtt az Nkt. 97. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 74. § (4)–(6) bekezdését 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni azzal, hogy
a) a települési önkormányzat – a 76. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – első alkalommal 2012.
november 15-ig nyújthatja be
aa) a 74. § (5) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétől a működtetést az államtól
képes átvállalni, vagy
ab) a 74. (4) bekezdése szerinti kérelmet, amennyiben 2013. január 1-jétől a működtetést nem képes
vállalni,
b) a 74. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában a települési önkormányzat saját tulajdonában álló
vagyonnak minősül az a vagyon is, amely a települési önkormányzat illetékességi területén van és 2012.
szeptember 30-án intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában volt.”

Emellett változott az Nkt. 76. § (4) bekezdése is, az új szabály alapján a települési önkormányzat a helyi
önkormányzati képviselők választását követő év március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő
tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni.
Fentiek alapján a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú önkormányzatnak az állami intézményfenntartó
központ által átvett köznevelési intézményekkel kapcsolatban nincs működtetési kötelezettsége, de 2013. január
1-jétől vállalhatja azt. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az önkormányzat a működtetés vállalásával a
településen működő összes tulajdonában lévő köznevelési feladatellátásba bevont épület (beleértve azon
épületeket, melyek 2012. szeptember 30-án intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás tulajdonában
voltak) működtetési költségét magára vállalja!
A működtetés vállalásával sem lesznek az érintett önkormányzatnak fenntartói jogai és kötelezettségei,
továbbá a működtetéshez nem igényelhet központi költségvetési hozzájárulást vagy támogatást, azt teljes
mértékben saját forrásai terhére köteles biztosítani.

A működtetés kizárólag az érintett épület(ek) Nkt-ban meghatározott működtetésével összefüggő kiadások
vállalását jelenti addig, amíg az érintett épület(ek)ben az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény működik.
A működtetés vállalásával kapcsolatban az önkormányzat legközelebb 2015. évben nyilatkozhat, tehát a
vállalásról most meghozott döntés esetleges felülvizsgálatára 2015-ig nem lesz lehetőség.
Amennyiben ebben a naptári évben a települési önkormányzat a működtetést vállalja, azt a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) V.
fejezete szerinti szabályok figyelembevétele mellett teheti meg.
Az Nkt. 74. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészült ki a jogszabályváltozás szerint:
„(6a) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó
központtal kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.”
Az eljárási szabályok a következők:
1. Az R. 43. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat vállalási szándékát a 6. és 7. mellékletnek
megfelelő adatlapon az ebr42 önkormányzati információs rendszerben tölti ki és a lezárt rögzítés alapján
nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai
úton történő megküldésével jelzi. A vállalási szándék benyújtási határideje 2012. november 15-e.
2. Az Igazgatóság az adatlap eredeti példányát a benyújtástól számított 5 napon belül továbbítja az
oktatásért felelős miniszter részére (43. § (2) bekezdés).
3. Ez a vállalási szándék döntést nem igényel az oktatásért felelős minisztertől, a települési önkormányzat
a vállalási szándék jelzésével az Nkt. alapján az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének felelősévé válik 2013. januárjától kezdve.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a település lakosságszámának meghatározása során – e kérelem
esetében – a 2012. január 1-jei állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala által kezelt adatokat kell figyelembe venni (44. §).

Új kiegészítő rendeletek fognak megjelenni a köznevelési törvényhez, a teljesség igénye nélkül:
• SNI irányelv
• Nemzetiségi nevelésről
• Kerettanterv
• Tankönyvpiac rendjéről, stb.
Az alábbiakról szeretnék még rövid tájékoztatást adni.
Szükséges az idei évben december 20-ig az alapító okiratok felülvizsgálata, és a szükséges változtatások
előkészítése.
Klébelsberg Intézményfenntartó Központ
A fentiek alapján, és az érvényben lévő jogszabályok szerint az oktatás irányítása állami feladat lesz 2013. január
1-vel, önkormányzati feladat a működtetés (a mi esetünkben amennyiben vállaljuk) és ezt kizárólag a saját
forrásaink terhére vállalhatjuk. Az átvétel jogutódlással fog történni, a vagyon az önkormányzaté marad, a
szakmai irányítói jogkörök kerülnek át a KIK-hez.
A megalakuló Tankerület nem lesz a járási kormányhivatal része, önállóan fog működni a KIK irányításával. 198
tankerület alakul meg. A tankerületben dolgozók létszáma az intézmények számától függ majd (5-25 fő között
lesz). Az igazgatókat november 1-vel nevezik ki, akik ezután a megyei intézményfenntartó központ
munkatársainak segítségével kezdik a munkát. Felhatalmazást kapnak az intézményeknél a személyi anyagokba
való betekintésre is. Első feladatuk az együttműködési megállapodások előkészítése lesz, melynek részleteit
törvény fogja szabályozni.
A szakmai munkáért az iskolaigazgató felel az intézményben, akik javaslatot tehetnek a szakmai
továbbképzésekre, a helyi igényeknek megfelelően.
A tankerületek együttműködnek egymással, a KIK-kel, az igazgatókkal és a polgármesterekkel.
Az étkeztetés továbbra is önkormányzati feladat marad, ha a gyereket az ebédlőbe kell kísérni, az a pedagógus
feladata lesz ezentúl is. Az étkeztetéshez az önkormányzatok támogatást kapnak.
Az eszközbiztosítás terén a működtető (a mi esetünkben önkormányzat, ha vállalja) feladata pl. a tábla, kréta,
szivacs, padok, székek, stb. biztosítása, a fenntartó (KIK) feladata pl. a kísérleti eszközök biztosítása.

A pedagógus béreket az állam fogja fizetni, az óvodák esetében az önkormányzaton keresztül, az iskolában
dolgozókét közvetlenül.
Az iskola igazgatójának lesz egy ellátmányi kerete, amiből az azonnal szükséges kiadásokat fedezni tudja. Az
intézményi igényeket a költségvetés készítéséhez az igazgatónak időben kell majd jeleznie.
Az alábbi táblázatokban megpróbáltuk összegezni az intézmény előző évi teljesítését, és az idei évi tervezetet.
1. sz. táblázat

Alap normatíva:
Kieg. nemzetiségi normatíva:
Célzott egyéb normatíva:
Saját bevételek:
Önkormányzati hozzájárulás
saját bevételeink terhére:
Összesen:

Az iskolai bevételek ezer forintban
2011. évi teljesítés
18.431,4.600,1.087,2.277,-

2012. évi tervezet
18.487,4.560,1.121,0,-

29.298,-

30.689,-

55.693,-

54.857,-

Az iskolai kiadások ezer forintban
2011. évi teljesítés
37.690,10.043,7.960,55.693,-

2012. évi tervezet
37.767,9.805,8.285,54.857,-

2. sz. táblázat

Személyi kiadások:
Járulékok:
Dologi:
Összesen:

A jogszabálytervezetek alapján a gépjárműadó 60 %-a kikerül az önkormányzat bevételei közül, továbbá a
személyi jövedelemadó helyben maradó 8 %-a. A tervezetek alapján az alábbi bevétel csökkenéssel számolunk
2013. évre

3. számú táblázat

gépjárműadó 60 %-a
szja 8 %
Összesen:

2011. évi teljesítés
9.900.000,30.605.000,40.505.000,-

2012. évi terv
9.000.000,25.769.000,34.769.000,-

A 3. számú táblázat adatait összevetve az 1. sz. táblázat adataival megállapítható, hogy a bevételeink nagyobb
összeggel csökkenhetnek, mint az eddigi önkormányzati hozzájárulás az iskola fenntartásához.
4. sz. táblázat

3 fő technikai személyzet
bér:
Járulék:
Cafetéria:
Dologi:
Összesen:

Működtetés
2010. évi teljesítés
2011. évi teljesítés
3.216.000,3.480.000,868.320,288.000,7.217.143,11.589.463,-

939.600,288.000,7.960.000,12.667.600,-

2012. évi terv
3.762.000,1.015.740,180.000,8.285.000,13.242740,-

A fentiekből látható, hogy az önkormányzat saját bevételei terhére nem képes vállalni az iskola működtetését
2013. január 1-től, továbbá nem ismerve az elkövetkező évek költségvetési összetételét nem határozat több évre
előre egy ilyen összegű vállalásról saját bevételeinek emelése nélkül.
A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozatával visszavonja a 92/2012. sz.
önkormányzati határozatát.

Pilisszentkereszt, 2012. november 9.

Lendvai József
polgármester

2./Napirend: DPÖTKT megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 13-i ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Tavasztól folynak az egyeztetések arról, hogy a jogszabályváltozások értelmében 2012. december 31-től
megszűnő kistérségi társulás által ellátott feladatok, fenntartott intézmények, valamint folyamatban lévő projektek
és a társulás égisze alatt több települést érintő tanulmányok, koncepciók jogi sorsa hogyan alakuljon, valamint
milyen elvek mentén történjen a vagyon felosztása. Ezekben a kérdésekben a Társulási Tanács 2012. október
31-i ülésén döntés született.
DPÖTKT megszüntetése
DPÖTKT Társulási Tanácsa a tagönkormányzatok számára azt javasolta, hogy a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2012. december 31. napján szűnjön meg.
Ebben a kérdésben minden tagönkormányzatnak, így Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének is állást kell foglalni.
Annak érdekében, hogy a 2012-es éven átnyúló pénzügyi feladatok zavartalanul lebonyolíthatók legyenek
szükséges 1 fő pénzügyi dolgozó szerződéses foglalkoztatása projektdíj ellenében. Projektdíj alkalmazását
indokolja, hogy ösztönözve legyen az ebben részt vevő a feladat minél gyorsabb és sikeresebb lezárásában. Az
ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a társulásnak év végi tartaléka terhére biztosítania szükséges a feladatot
végző önkormányzatnak letét formájában, amely ezt az összeget célhoz kötötten használhatja fel (leigazolja a
teljesítést és kifizeti az összeget). A feladat ellátásra a DPÖTKT-nál foglalkoztatott kolléga a Szentendrei
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának szakmai felügyelete mellett látja el a feladatot.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A szentendrei intézmény jelenleg 10 településen látja el feladatait. Mivel a beszerzett adatok szerint a települések
a jövőben is igényt tartanak ezekre a szolgáltatásokra, és a társulási formában ellátott feladatellátáshoz – a
költségvetési rendelettervezet szerint – várhatóan 2013-ban is többletnormatíva fog kapcsolódni, ezért a társulási
tanács javasolta, hogy az érintett 10 település hozzon létre egy új intézményfenntartó társulást. Ez az új társulás
venné át a jogutód nélkül megszűnő DPÖTKT-tól a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot annak
infrastruktúrájával és személyi állományával együtt.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a fenti feladatban nem vett részt, azt mikrotérségi társulás keretén belül
Pomáz székhellyel látta el. Javasolom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a feladatellátást továbbra is pomázi
társulás útján lássa el 2013. január 1-től.
Ennek érdekében döntenie szükséges a Képviselő-testületnek arról, hogy részt kíván-e venni az új szentendrei
társulásban, illetve a jelenleg is jól működő pomázi társulásban. Ezt követően a következő ülésen településeknek

mielőbb el kell fogadniuk az új társulási megállapodást annak érdekében, hogy 2013. január 1-jétől az új fenntartó
megkezdhesse működését.
E-közigazgatás
Az e-közigazgatás rendszer kivezetésre kerül és a települések a jövőben ezt önállóan látják el. Ennek oka, hogy
a közigazgatás rendszer átalakításával Kisoroszi és Pilisszentlászló polgármesteri hivatala megszűnik, Pomáz
már korábban sem a kistérségi iktatóprogramot használta, illetve a többi település is korábban már jelezte, hogy
más úton tervezi megvalósítani a hivatal iktatását.
A hivatal kollégái a 2013. január 1-jét követően használható iktatórendszer szakmai kiválasztását megkezdték és
tárgyalások folynak a lehetséges szolgáltatókkal.
A leállítandó e-közigazgatási rendszer egy komplex rendszer. Tartalmazza több településen a portálokat,
levelezést és iktatási rendszert, több működő szakági modul mellett. A szerverfarmot csak egyidőben lehet
lekapcsolni, amelynek pontos időpontja nem ismert, mivel a települések eltérő fázisban tartanak az új
iktatóprogram beszerzésében és a migrálandó adatok mennyisége is eltérő.
2012. november 30-ig a tagönkormányzatoknak tájékoztatniuk kellene a Kistérségi Iroda vezetőjét az általuk
kiválasztott iktatóprogramról illetve a migrálás tervezett üteméről.
A kistérségi irodában lévő iratok őrzését 2013. január 1-jét követően meg kell oldani, irattárazni kell. Ennek
szállítási, őrzési, digitalizálási és bérleti díj költsége merül fel, mely feladatot Szentendre Város vállalná.
Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzés ellátása és finanszírozása eddig kistérségi szinten működött. Kiemelten fontos a jövőben
Önkormányzatunk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően olyan részletes belső ellenőrzést valósítson meg,
amely nemcsak az önkormányzat ellenőrzésére terjed ki, hanem a meglévő gazdasági társaságra és az
intézményekre is.
Az árajánlatok bekérése folyamatban van.
Vagyonfelosztás kérdése
A Társulási tanács határozatában meghatározta azokat a rendező elveket, amelyek mentén a vagyon felosztása
történik:
Mivel a járási hivatal a jövőben is a társult településeket fogja ellátni, ezért a kistérségi iroda valamennyi
bútora, informatikai és egyéb eszköze a Járási Hivatal tulajdonába kerül.
Minden olyan vagyonelem, ami tagönkormányzat birtokában vannak, azok az adott tagönkormányzat
tulajdonába kerülnek.
Mindazok az eszközök, amelyek nem a tagönkormányzatok birtokában vannak, és amelyekre a Járási
Hivatal nem tart igényt, az erre jelentkező önkormányzatok számára értékesítésre kerül, míg a befolyó
összegből lakosságszám-arányosan részesülnek az önkormányzatok.

A DPÖTKT-nál és a DPÖTKT Kistérségi Irodájánál keletkezett, a fennmaradó feladatok ellátására átadott
pénzeszköz rendelkezésre bocsátása után megmaradó, 2012. december 31. napján fennálló tartalékot a 2012.
január elsején a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján elérhető nyilvános
lakosságszám adatok alapján történő lakosságszám-arányosan felosztja a tagönkormányzatok között, azzal,
hogy az esetlegesen 2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan keletkező kötelezettségeiért a
tagönkormányzat a többi tagönkormányzattal együttesen felel.
A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és annak munkaszervezete a Kistérségi Iroda 2012. december
31. napján jogutód nélkül szűnjön meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat II:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván részt venni a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására és működtetésére létrehozandó szentendrei intézményfenntartó
társulásban.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat III.:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat fenntartását továbbra is mikrotérségi társulás útján Pomázi székhellyel kívánja továbbműködtetni. A
képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak 2013. január 1-ét
követően is önkormányzati intézményfenntartó mikrotérségi társulásban történő fenntartása érdekében a
szükséges egyeztetéseket folytassa le és annak eredményét, továbbá a társulási megállapodást elfogadás
céljából terjessze a Képviselő-testület elé
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat IV.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal
iktatórendszer beszerzéshez és a kistérségi e-közigazgatás elemeinek kiváltásához a szükséges intézkedéseket
tegye meg, a költségeket a 2013. évi költségvetésbe tervezze be és a bevezetésre kerülő iktatórendszerről,
valamint a migrálás ütemezéséről szóló tájékoztatást 2012. november 30-ig küldje meg a kistérségi irodavezető
részére
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: jegyző

Határozati javaslat V.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi vagyonának felosztása az alábbi elvek és fontossági sorrend szerint
történjen:
1. a létrehozandó Járási Kormányhivatal felszereléséhez szükséges bútorok és informatikai hardverés szoftver eszközök a Járási Kormányhivatal részére kerülnek átadásra, azzal, hogy a kistérségi
települések által a Járási Kormányhivatalnak átadott 16 betöltetlen álláshelyhez tartozó 16
munkaállomást a Kistérségi Iroda biztosítja.
2. azok a vagyonelemek, melyek jelenleg is valamely tagönkormányzat birtokában vannak, azok az
adott tagönkormányzat tulajdonába kerülnek.
3. a nem hardvereszközökhöz köthető szellemi termékekkel kapcsolatos felhasználói jogokat
valamennyi társult tag megszerzi.
4. a maradék vagyon elemei a legmagasabb összegű árat kínáló tulajdonába kerülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat VI.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. támogatja, hogy a DPÖTKT-nál fennmaradó pénzeszköz-állomány a 2012. január elsején a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján elérhető nyilvános
lakosságszám adatok alapján történő lakosságszám arányosan kerüljön felosztásra;
2. az 1. pontban foglalt összeg megfizetésének feltételeként nyilatkozik, hogy a DPÖTKT 2012. december
31-ig terjedő időszakra vonatkozóan keletkező kötelezettségeiért a többi tagönkormányzattal
együttesen, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 334. § (1)
bekezdés szerint lakosságszám arányosan felel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat VII.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, a DPÖTKT Társulási Tanácsának alábbi
döntéseit, miszerint:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a DPÖTKT Társulási Tanácsának azon
döntéseit, melynek értelmében
1. Visegrád Város Önkormányzatát az Iskolabusz projekttel kapcsolatos feladatokat és
jogosultságokat 2013. január 1-jétől ellátja.
2. Pomáz Város Önkormányzata DPÖTKT-nak Csobánka Község Önkormányzata elleni pénzügyi
követelése behajtására irányuló peres és egyéb eljárásokkal kapcsolatos feladatok megrendelése
és a feladatok elvégzésének ellenőrzése során a DPÖTKT perbeli jogutódjaként eljárjon sikerdíj
fejében.
3. felkéri a Pilisi Zöldút Konzorcium többi tagját a Pilisi Zöldút projekttel kapcsolatos, a DPÖTKT-t
terhelő feladatok ellátására és jogosultságainak gyakorlására 2013. január 1-től, melyhez a 2012.
december 31-én képződött tartalékból fedezetet biztosít. Felkéri a Kistérségi Irodavezetőt, hogy a
támogatóval a megváltozott körülményekre tekintettel új megállapodást készítsen elő a projekt
fenntartási kötelezettségéről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2012. november 10.

Lendvai József
polgármester

2./Napirend: Kiegészítés, tájékoztatás.
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 13-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 8-án döntést hozott arról, hogy Szentendre
milyen feltételek mellett vállalná a kistérségi iratok archiválását. A díj tartalmazza az elszállítást, a 10 évre
vonatkozó helyiségbérletet és a dokumentumok elektronikus archiválását (házilag történő szkennelés).
Szentendre Város levelében kérte, hogy tájékoztassuk a képviselő-testületet, hogy elfogadjuk-e, vagy más
alternatív javaslatunk van a kistérségi tanács következő ülésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését.
1. melléklet
Határozat kivonat Szentendre Város Önkormányzatának döntéséről
KIVONAT
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 8-i üléséről készült jegyzőkönyvéből
5.

Előterjesztés a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának
megszüntetésével kapcsolatos feladatokról
Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
333/2012. (XI. 8.) Kt. sz. határozata:
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és annak
munkaszervezete a Kistérségi Iroda működésével összefüggésben szükséges pénzügyi zárással, a
normatíva lehívással és elosztással, kapcsolatos feladatok azonnali megrendelését és a mielőbb
elvégzendő feladatok ellenőrzését, finanszírozására átadott 300.000 Ft összegű pénzeszköz
ellenében vállalja, felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére .
2. felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal iktatórendszer beszerzéshez és a kistérségi eközigazgatás elemeinek kiváltásához a szükséges intézkedéseket tegye meg, a költségeket a 2013.
évi költségvetésbe tervezze be és a bevezetésre kerülő iktatórendszerről, valamint a migrálás
ütemezéséről szóló tájékoztatást 2012. november 15-ig küldje meg a kistérségi irodavezető részére
3. úgy dönt, hogy DPÖTKT és a Kistérségi Iroda iratainak archiválását abban az esetben tudja vállalni,
amennyiben a feladat ellátásához a DPÖTKT 2.2 millió Ft összeget ad át Szentendre Város
Önkormányzata részére.
Felelős:
1. polgármester; 2. jegyző; 3. polgármester
Határidő:
1. azonnal
2. 2012. december 31.
K. m. f.
dr. Dietz Ferenc s. k.
polgármester

dr. Molnár Ildikó s. k.
címzetes főjegyző

