1./Napirend: Az óvoda zárva tartása az iskolai nyári szünet alatt
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Boda Józsefné intézményvezető kérését mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda nyári zárva tartását 2012. július 01-től – 2012. július
31-ig határozza meg. A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden szülőt értesítsen.
Határidő:azonnal
Felelős: óvodavezető

Pilisszentkereszt, 2013. február 7.

Lendvai József
polgármester
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Slovenská národnostná škôlka Mlynky
2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.
Tel./Fax: 06 26 347-530
E-mail: pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu
Tárgy: Az óvoda nyári zárva tartása

Ikt.sz.: 22. / 2013
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12.
Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőtestület!
Az óvodai szünetek, így az óvoda nyári zárva tartása a nevelési év helyi rendjének szabályozási körébe tartozik. Időpontját,
időtartamát jogszabály nem köti meg, önállóan kell rendezni a fenntartóval történt egyeztetés után.
Célszerű, hogy az óvoda a júliusi hónapban zárva tartson.
2013. július 01.-jétől – 2013. július 31.-ig.
Ez az időszak a legideálisabb a felújításokra, a szükséges munkálatok elvégzésére.
Kérem az óvoda nyári zárva tartásához hozzájárulásukat.

Pilisszentkereszt, 2013. 02. 05.

Boda Józsefné
óvodavezető

2./Napirend: Az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározása
Előterjesztő:

polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos
módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
Az időpont az óvoda vezetőjével egyeztetve lett.
Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által fenntartott
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2012/2013. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint
határozza meg:
Az óvodai előjegyzés időpontja:
2012. május 2. (csütörtök) 8:00 – 15.30 óráig
2012. május 3. (péntek) 8:00 – 15.30 óráig
2012. május 6. (hétfő) 8:00 – 15.30 óráig
Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal hozza
nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelős: Boda Józsefné
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Vezetője
Határidő: értelem szerint

Pilisszentkereszt, 2013. február 7.
Lendvai József
polgármester

3./Napirend: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetetésének tárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rögzíti az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó
előírásokat.
Jelentős változás 2013. január 1-től, hogy az említett jogszabály 23. §-a előírja, hogy a
(1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és
költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

2

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának
igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél
szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes
összegével együtt,
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a
finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges
felhatalmazást.
(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
szolgáló általános tartalék és céltartalék.
(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású
működési célú költségvetési hiányt kell érteni.
A hivatkozott jogszabály előírásain túl elsősorban az Ötv. az ágazati jogszabályok az irányadók arra vonatkozóan, hogy mit kell
tartalmazni az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, ugyanígy a polgármesteri hivatal költségvetési
bevételeinek és kiadásinak és a költségvetési szerveknek.
A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése elkülönül a helyi önkormányzat és polgármesteri hivatal költségvetésétől.
Az önkormányzati törvény által előírt kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások az önkormányzat kiadásai lesznek
(közvilágítás biztosítása, egészséges ivóvíz ellátás, helyi közutak, köztemető fenntartása, a helyi önkormányzat nevében
végzett fejlesztési kiadások) a bevételi oldalon itt kell megtervezni a helyi adóbevételeket, normatív támogatásokat, központi
költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
A polgármesteri hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Ötv és az ágazati jogszabályok
az irányadók. Itt kerül megtervezésre elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi- és nemzetiségi önkormányzat
gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi tárgyi
feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások.
A központi költségvetési kapcsolatból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2013. évi állami normatíva támogatás eredeti előirányzat szintjén 59.166,- e Ft. A
részletezés az előterjesztés mellékletét képezi.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztés mellékletét képező helyi önkormányzati
rendelettervezet tartalmazza önkormányzatra összesítve, az önkormányzat, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési
szervek (ideértve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban, kötelező feladatra, önként vállalt feladatra, államigazgatási feladatra szétbontva.
Tartalmazza a fejlesztési célokat, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát (kötelező
feladatra, önként vállalt feladatra, államigazgatási feladatra tagolva, a költségvetés egyenlegét, az általános és céltartalékot,
minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály előír.
Az intézmények által ellátott feladatok költségvetése egész évre készült.
I. fejezet
Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek
Önkormányzati szintre összesítve 22.584,- e Ft-tal számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Ebből 11.691,- e Ft az
intézményeknél képződik, a többi az önkormányzatnál.
Az önkormányzat intézményi működési bevétele 10.241,- e Ft parkolási díj és a terembérlet (esküvők), egyéb sajátos
működési bevétele 152,- e Ft (banki kamat bevétel).

Önkormányzat közhatalmi bevételei
Itt kerül megtervezésre többek között a helyi adóbevételekből elérhető bevétel.

3

Jogcím

Tervezett előirányzat (ezer Ft-ban)

Építményadó

18.000,-

Telekadó

4.500,-

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

7.500,-

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

19.000,-

Gépjárműadó (40 %)

6.000,-

Helyi adók utáni bírságok

2.000,-

Talajterhelési díj és egyéb bevételek

1.500,-

Összesen:

58.500,-

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésből elérhető bevétel összege. Ez a
bevétel az önkormányzat bevétele: 12.000,- e Ft.
Összesen: 12.000,- e Ft.
Támogatás értékű bevételek államháztartástól
Ez az összeg 12.934,- e Ft, mely az alábbi összegekből ered:
3.937.-

- OEP támogatás

1.000.-

- OSZÖ megállapodás alapján

4.979.-

- IFA kiegészítés

3.018.-

- DPÖTKT Pilisi Zöldútra
II. fejezet
A 2013. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások főösszege 204.044,- e Ft. A működési célú kiadás 192.044,- e Ft, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg
12.000,- e Ft.
Működési célú kiadások
2013. évben e célra a javasolt előirányzat 204.044,- e Ft, a működési kiadásból személyi juttatás 82.471,- e Ft, a szociális
hozzájárulási adó mértéke: 21.144,- e Ft.
Személyi juttatások jogcímnél az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak személyi juttatását és járulékait
terveztük. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti, köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatásokat tartalmazza.
Dologi kiadások összege 75.062,- e Ft, mely tartalmazza a bankszámlavezetés bankköltségeit, a közüzemi, élelmezési
kiadásokat, községüzemeltetési feladatok ellátását szolgáló kereteket, stb.
Átadott pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

2.019,-

1.1. Non-profit szervezetek támogatása

1.616,-

- temető fenntartás támogatása

500,-

- Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítvány

216,-

- Szent Miklós Alapítvány

700,-

- nemzetiségi önkormányzatok/Fánkfesztivál

200,-

1.2. Egyéb szervezetek támogatása

403,-

- Orvosi Ügyelet

403,-
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Egyéb általános tartalék
A 2013. évre tervezett összeg: 1.298,- e Ft.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások 2013. évre tervezett előirányzata: 12.000,- e Ft melyben beruházást terveztünk.
III. fejezet
Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

Óvoda

megnevezés

Közösségi ház

Önk.
előir.

ÖNK.
ÖSSZESEN

Polgármesteri
Hivatal

fizikai állomány közalkalmazott
szakmai állomány közalkalmazott

8

2

10

fizikai állomány köztisztviselő

0

szakmai állomány köztisztviselő

1

fizikai állomány MT

5

szakmai állomány MT

5

közfoglalkoztatás
18

Összesen:

2

9

10

1

6

2

7

10

10

13

10

43

IV. fejezet
Közvetett támogatások
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§.rendelkezik arról, hogy a
Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.
28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
c) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
A kedvezmények, mentességek részletezése a rendelet tervezet ... számú melléklete.
Az előterjesztéshez csatolt anyagok:
−
−

A 2013. évi költségvetési rendelettervezet;
A 2013. évi költségvetési rendelettervezet 1-25. számú mellékletei.

Pilisszentkereszt, 2013. február 8.

Lendvai József
polgármester
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3./Napirend: Beszámoló a Közösségi Ház 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Közösségi Ház igazgató

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Közösségi Ház igazgatója elkészítette a munkaterv szerinti beszámolóját, melyet ezúton a képviselő-testület elé terjesztek .
Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt község önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi közművelődési beszámolót a jegyzőkönyvhöz
csatolt formában és tartalomban elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2013. február 7.

Lendvai József
polgármester
Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár
2012. évi tevékenységéről
Alapfeladatokról röviden:
A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár többfunkciós intézmény. A feladatok ellátásához, a működéshez szükséges
dokumentumokkal rendelkezik. Az 1997. évi CXL. törvény, a helyi közművelődési rendelet és az érvényben lévő, ránk
vonatkozó szabályzatok, előírások alapján végezzük munkánkat. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági
feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi, az intézmény üzemeltetője a Pilisi Klastrom Nonprofit KFT.
Az Alapító okiratban megjelölt alapfeladataink a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás. „Közművelődési tevékenység: A
polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely
jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg” minden településen a helyi specifikumokhoz igazodva.
Vállalkozási tevékenységet nem látunk el. A tevékenységek az önkormányzat rendeletében szabályozott módon díjmentes és
díjköteles körbe tartoznak.
Tárgyi, technikai feltételeink:
Az olvasóterembe új székeket és néhány kisebb technikai dolgot vásároltunk.
2012-ben felújítások a Közösségi Házban nem történtek.
Minden évben leírom a következőket, Szükségesek felújítások:
Nagyterem:
- elengedhetetlen az ablakok cseréje, mellyel jelentősen csökkenne a fűtésre fordított pénz.
Mellékhelyiségek teljes felújítása, a földszinti WC a kocsmához tartozik, így a Közösségi Háznak, nemenként csak 1-1 szociális
blokk áll rendelkezésre.
A könyvtár nyílászáróinak cseréje is fontos lenne.
Bevételek:
Egyre többen bérlik ki a termeket születésnapok, esküvők, bálok, halotti torok- megtartására. Heti/kétheti rendszerességgel
vásár céljából van kiadva a nagyterem.
- Termék bemutatók megrendezésére is több alkalommal adtunk ki termeket
- Terembérleti díjat fizetnek a különböző sport, tánc, egyéb foglalkozások vezetői is.
Személyi feltételek:
Jelenleg 1 fő közalkalmazott dolgozik intézményünkben 8 órás állásban (igazgató) felsőfokú szakirányú végzettséggel, 1 fő
könyvtáros 4 órás középfokú végzettséggel, 1 fő 4 órás középfokú végzettséggel, feladatait a Tájházban látja el.
Feladataink megvalósítása
A 2012-es évben is célkitűzéseinket a „Kulturális javak védelméről és a Muzeális Intézményekről, a Nyilvános Könyvtár
ellátásáról és a Közművelődésről szóló 1997. évi CXI törvény” értelmében, valamint a Közművelődési rendelet és a lakosság
igényeinek figyelembevételével terveztük meg.
Az évi tevékenységünk során munkatervi feladataink jelentős részét megvalósítottuk.
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Pályázatok:
2012-ben 3 pályázaton indultunk.
1.
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez: Kultúra a generációk tükrében
2.
Nemzeti Kulturális Alap: Pilisi Klastrom Fesztivál lebonyolításához
3.
Érdekeltségnövelő pályázat közművelődési intézmények számára
Csak az érdekeltségnövelő pályázaton nyertünk 30 ezer Ft-t.
Hírforrás újság szerkesztése: egész évben folyamatos munkát igényelt.
Könyvtár:
A kistérségi normatívának köszönhetően a könyvtári állományunk az elmúlt évben is jelentősen megújult, egyre több lakos veszi
igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A könyvtárba beiratkozottak száma 2012-ben 788 fő volt. Aktív használó kb. 500 fő. 2012ben 995 db ajándék könyvvel gyarapodott a könyvtári állomány, melynek jelentős részét Ackermann Kálmán Atya adományozta
a könyvtárnak. Szerveztünk könyvtári órákat, szeretném, ha az iskola minden osztálya igénybe venné ezt a szolgáltatást is. A
Hírforrás újságunkban, egész évben Ölbey Irén emlékének adóztunk, legismertebb verseit, írásait ismerhették meg az olvasók.
Normatíva felosztása:
Összesen:
Könyvtári bútorokra
Könyvtári rendezvényekre
Dokumentum beszerzésre
Webhosting szolgáltatás
SZIKLA szoftver követésre

800.000.-Ft
100.000.-Ft
200.000.-Ft
440.050.-Ft
2.800.- Ft
57.150.-Ft

Programok:
Gyermek előadás: A bátor sün, 2012. november 20. (Budai Bábszínház, 65.000 Ft)
Gyermek előadás Nagyapám Betleheme, 2012. december 13. (Los Andinos, 80.000 Ft)
Ölbey Irén emléknap, 2012. december 15. (MACs Kft., 55.000 Ft)
Tájház:
November végén befejeződött a tájházban található tárgyak leltári állományba vétele, jelenleg a feldolgozás írásbeli és
digitalizált változata folyik, majd ezek után kezdeményezzük a működési engedély kiadását és kérhetjük a tájház intézménnyé
nyilvánítását. A minisztérium előírja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni.
A tájházban a helyi hagyományok bemutatására irányuló programokat szervezünk.
A leltározást végző Dr Vass Erika és Hugyecsek Balázs elsőként Majnics Józsi bácsival filmfelvételt készített, melynek lesz
további folytatása is.
1./ Az alkotó kedvet, kreativitást, a művészeti, a közösségi nevelést kiscsoportos foglakozások keretében szerveztük:
Amatőr művészeti csoportok:
Fejlesztő torna 3 év alattiaknak (heti 1 alakalom)
Akrobatikus Pompon (heti 2 alkalom
Pilisi Néptánc Együttes (heti 1-2 alkalom)
Taekwondo (2 csoport, heti 2 alkalom)
Jóga kör (heti 1 alkalom)
Női Torna (heti 1 alkalom)
ZUMBA (heti 2 alkalom)
FIGHT (heti 2 alaklom)
Színjátszó kör (heti 3 alkalom)
Kondi terem használói
Klubok:
Baba-mama klub (heti 1 alkalom)
Nyugdíjas klub (havonta)
Art Klub (2-3 hetente)
Tizenévesek klubja (heti 1 alkalom)
Tanfolyamok:
Nyelvtanfolyam szervezésének megkezdése (TÁMOP 2.1.2 pályázat keretében az Európai Nyelvek Stúdiója kért fel a lakosság
beszervezésére) Márciusban indulnak a képzések. Előreláthatóan 4 angol és 1 német csoport indul.
2 Szakágazati besorolásunk szerint az intézmény alaptevékenysége a szórakoztatás, szabadidős tevékenység szolgáltatása.
Tanfolyamokkal, klubszerű foglalkozásokkal nyújtunk lehetőséget a lakossági önképzéshez, mellette a szórakozáshoz,
testedzéshez, a kultúra területeinek minél szélesebb műveléséhez. A heti rendszerességgel zajló eseményeken kívül alkalmi
programokon vehetnek részt a falu lakosai, a szomszéd településekről idelátogatók.
Megvalósult rendezvények a Közösségi Házban 2012-ben
Január
13.
21.
27.
28.
Február 10.

Art Klub (Minden vilángol)
Szereplőválogatás (Valahol Európában)
Női vonzerő (előadóest)
Szereplőválogatás (Valahol Európában)
Magyar Kultúra Napjának megünneplése
„Bár ilyenek lennénk mi”

7

14.
16.
18.
19.
25.
Március 01.
02.
07.
09.
10.
14.
15.
21.
23.
28.
30.
31.

(Sudár Annamária, Török Máté)
Szent Cirill és Szent Metód ünnepi szentmise (templom)
Fogadás Szlovák Ház
Tél betegségek homeopátiás kezelése, tél végi immunerősítés (előadás)
Szereplőválogatás
Farsangi játszóház, fánksütés
Nyugdíjas Klub
2012. Jövendölések, Próféciák (előadás)
Art Klub (Ausztrália c. film)
Önállóság útján (kamaszoknak)
2012. Jövendölések, Próféciák II. (előadás)
Nyugdíjas klub
Önállóság útján
Nemzeti ünnep – Ünnepi műsor
Önállóság útján
Válasszunk magunknak jövőt (beszélgető est)
Önállóság útján
Art Klub (Kísértetház)
Író-olvasó találkozó: Vadas Zsuzsával

18.
20.
21.
25.
27.

Próbák a Valahol Európában( minden szombaton)
Húsvétváró játszóház, hagyományok felelevenítése
Önállóság útján
Locsoló-bál (civil szervezés)
Önállóság útján
Költészet Napja (P. Horváth László)
Költészet Napja az iskolában (Szőke István Atilla)
Az Ariadne –barlangrendszer a Pilisben (előadás)
Homeopátia a mindennapokban
Nyugdíjas Klub
Önállóság útján
Art klub (A nő kétszer)

09.
11.
12.
18.
23.
26.

Próbák a Valahol Európában ( minden szombaton)
Önállóság útján
Art Klub (Szerelmes Shakespeare)
Nyugdíjas Klub
Pünkösd misztériuma (előadóest)
Önállóság útján
Koncert (Erzsébet Park)

03.
04.
07.
15.

Próbák a Valahol Európában ( minden szombaton, vasárnap
Accord Quartet koncert
Gyermeknap (sportpálya)
Polgárőr tagtoborzó közgyűlés
Art klub (Árvák hercege)

Április
01.
04.
07.
11.
13.

Május

Június

Próbák a Valahol Európában
Klastrom Fesztivál szervezése
A klubok, a házban működő csoportoknak nyári szünet volt
Klastrom fesztivál szervezése, lebonyolítása
A fesztivál lezárása

Július
Augusztus
Szeptember
10.
21
22.
29.

Évadnyitó – valamennyi a házban működő együttes
közreműködésével
Art Klub ÉLETREVALÓK c. francia film.
Nyugdíjas Klub
Őszi játszóház

05.
12.
14.
23.
26.

Art Klub (Corelli kapitány mandolinja)
Tanúságtétel egy gyalogos zarándoklatról
Idősek Napja
Nemzeti ünnep
Art klub (Kundun, A dalai láma élete)

09.
17.
18.
20.
21.
23.

Art klub
Pilisi Ciszterci Apátság emléknapja
Játszóház
Gyerek előadás (Bátor sün)
Tizenévesek klubja
Art klub (Revans)

Október

November
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December
02.

Misztrál koncert (Polgári Körrel közös szervezés)

05.

Tizenévesek klubja
07.
08.
09.
12.
13.
15.
21.

Art Klub (Ben Hur)
Adventi kézműves játszóház
Somvirág kézműves vásár
Nyugdíjas klub
Tizenévesek klubja
Gyermek előadás (Nagyapám betleheme, Los Andinos együttes
Ölbey Irén emléknap
„Mesés advent” Babavarázs kiállítás
Polgári Kör Egyesület, Plébánia
Gyertyagyújtás” - ünnepi műsor

Összegzés
A Közösségi Ház és Könyvtár együttműködve a civil szervezetekkel (Szentkereszti Polgári Kör Egyesület, Somvirág Egyesület,
PNÖ, Szentkereszt Plébánia sokoldalúan hozzájárultunk a település kulturális életének színvonalához. A számítástechnikai,
könyvtári és közművelődési szolgáltatásokkal egységesítve nyújtott ellátás reményeink szerint minőségi eredményeket hoz
továbbra is. Termeink száma emelkedett, a földszinti kisterem szabad lett. Az épületet jó kihasználtsággal használjuk. A helyi
közélet eseményeit zömében nálunk tartják, vagy mi hozzuk létre mások segítségével. Ezáltal formáljuk településünk kultúráját,
egyúttal igyekszünk magasabb színvonalat nyújtani. Nagy örömömre a különböző klubokba járók száma emelkedik.
Közművelődési és közgyűjteményi tevékenységünket a személyi és az épület adottságai, valamint az elvárások szerint
próbáljuk a legjobban ellátni. A 2012. évi munkatervünket a lehetőségek szerint megvalósítottuk, pályázatokat nyújtottunk be
szakmai munkánk továbbfejlesztése, a látogatók minél jobb kiszolgálása érdekében. Előtérbe helyezzük a látogatók
szerteágazó igényeit, érdeklődési körüket, életkorukat, valamint szabadidejüket. Szolgáltatásaink nekik szólnak, visszajelzéseik
szakmai munkánkat segítik elő. Esélyt teremteni a helyi lakosságnak a tanuláshoz, az egészségük megőrzéséhez vagy a
szórakozásukhoz, mind-mind kulturális munka.

Pilisszentkereszt, 2013.február 05.
Berényi Ildikó
Igazgató

5./Napirend: 2013. évi helyi ünnepségek, rendezvények időpontjának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti ünnepeinkről, ünnepnapjukon. A hagyományok
szerint a falu további ünnepnapjai a falu újratelepítésének emléknapja és a ciszterci apátság alapítására és az alapító III. Béla
árpád-házi királyunkra emlékező Klastrom nap. Az elmúlt 5 évben településünk legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát a
Pilisi Klastrom Fesztivál, melyet hagyományosan nemzeti ünnepünk, augusztus 20. napjához legközelebbi hétvégén rendezünk.
A rendezvényen így megemlékezünk államalapító Szent István királyunkról és Nagyboldogasszony ünnepéről is.
Javaslom a testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A képviselő-testület a nemzeti ünnepeink megünneplésének időpontját az alábbiakban határozza meg:
Nemzeti ünnepeink:
1848-as forradalom emléknapja
1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja

ünnepség időpontja: március 15.
ünnepség időpontja: október 23.

A település ünnepei:
A falu újratelepítésének ünnepe
Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság vasárnapja)
Pilisi Klastrom Fesztivál
időpontja: augusztus 17.
Gertrúdis királyné halálának 800. évfordulója
időpontja: szeptember 27.
Pilisszentkereszt, 2013. február 14.
Lendvai József
polgármester
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6./Napirend: Tájékoztatás az alpolgármester feladatainak meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület az előterjesztést 2013. február 14-i ülésén tárgyalja.
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat.
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Az alpolgármester funkciójából következően eredeti
jogszabály által eleve neki címzett feladattal nem rendelkezik.
A polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait:
−
Részt vesz a képviselő-testület és a polgármester döntéseinek előkészítésében;
−
A döntés végrehajtását figyelemmel kíséri;
−
Segíti a bizottságok és a képviselők munkáját;
−
A polgármester akadályoztatása esetén, illetve távollétében helyettesíti;
−
Részt vesz a polgármester által kijelölt konferenciákon, gyűléseken.
Alpolgármesterre a képviselő-testület nem ruházhat át feladat-és hatáskört.
A polgármester ilyen módon való „megkerülése” tehát nem lehetséges. A polgármester azonban bármely ügy kiadmányozási
jogát rábízhatja.
A polgármester helyettesítése során az alpolgármester valamennyi polgármesteri feladatot pl. bizottsági döntés felfüggesztése,
testületi ülés összehívása stb. ellátja, annak hatáskörét gyakorolja. A helyettesítés időszakán kívül azonban csak a
polgármester irányítása szerinti feladatokat láthatja el. Feladatának meghatározásánál a jegyző feladat-és hatáskörére is
tekintettel kellet lenni. Ezért az alpolgármester elsősorban a képviselők, a testület bizottságai, az önkormányzat és egyes külső
szervek kapcsolatának szervezésével, koordinálásával, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellenőrzések szervezésével
bízható meg. Tevékenységének azonban - ilyen hatáskörének hiányában - nem lehet része a polgármesteri hivatal bármely
szervezeti egységének a vezetése, a köztisztviselők feletti munkáltatói jog gyakorlása.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete az alpolgármesteri feladatok meghatározásáról szóló
tájékoztatás tudomásul vette.

Pilisszentkereszt, 2013. február 7.
Lendvai József
polgármester

7./Napirend: Polgármesteri beszámoló a 2012-es évről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 14-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Testületi munka
Az év folyamán a képviselő-testület minden esetben határozatképes volt, 21 ülést tartott, melyen 144 határozatot hozott és a
szokásos rendeletek (zárszámadás, költségvetési) megalkotásán és módosításokon túl 9 új rendeletet alkotott és 5 rendeletét
módosította. A Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság végezte a SZMSz-ben ráruházott feladatát.
Április 26-án falugyűlést, május 17-én közmeghallgatást tartottunk. November 24-én településrészi tanácskozás volt
Dobogókőn.
A testület elfogadta a 2011-től 2014-ig terjedő időtartamra Gazdasági Programját. Módosította és elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Elfogadta, de nem léptette hatályba az új Rendezési tervet.
Intézmények
Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit - az általános iskolát, az óvodát, a Közösségi
Házat és a tájházat, valamint a védőnői szolgálatot.
Az intézmények éves karbantartásán túl, felújított egy alsós tantermet az általános iskolában, az óvodában szülői segítséggel új
csoportszobát alakított ki, a sportöltöző épületéhez új vízvezetéket és aknát épített ki, bővítette könyvtára könyvállományát,
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valamint a nagyterem székállományát. Átvette a szlovák szervezetektől a „régi Szlovák Ház”-nak - az önkormányzattól 6 éve
elzárt - kiürített irodahelyiségét. Festés után átköltöztette ide a műszaki ügyintézést, valamint a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
irodáját.
Berényi Ildikó Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói megbízatása lejárt, pályázat útján 5 évre ismét ő lett az intézmény vezetője
2017. július 15-ig.
A testület a Pilisi Klastrom Nonoprofit Kft. ügyvezető (Magyar Zsolt) megbízatását 2012. január 1-jével határozatlan időtartamra
meghosszabbította.
A védőnő szülési szabadságát tölti, a feladatot megbízás útján, helyettesítéssel láttuk el.
Községüzemeltetés, közterületek fenntartása
Megtörtént a forgalmi rendet szabályozó közúti táblák felmérése, ellenőrzése és pótlása Dobogókőn és Pilisszentkereszten. A
közterületek folyamatos kaszálása, az utak menti bozótos részek megtisztítása a Pilisszántói, a Dobogókői és Pomázi úton, a
Cserfa utcában, valamint Dobogókőn. Megtörtént a felszíni vízelvezető árkok takarítása, mélyítése, karbantartása, a Szőlő utcai
rácsos áteresz teljes felújítása. Megtörtént a dobogókői murvás utak
és sétányok karbantartása és felújítása,
Pilisszentkereszten a Hársfa utca lejtős szakaszán vízvető bordák beépítésével az útjavítás, az Erdősor utca javítása, egyéb
murvás utak kátyúzása, valamint az aszfaltos utak kátyúzása a település teljes területén. Kijavítottuk és újrafestettük
Dobogókőn a fa szemeteseket és az üdvözlő- és információs táblákat, valamint Pilisszentkereszten az üdvözlő táblákat. Új
információs táblák kihelyezése is történt mindkét helyen.
Társulási tagságok
Az önkormányzat kérte felvételét a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásba, valamint a alapító tagként a Pest Megyei
Mária Út Egyesületbe. December 31-ével megszűnt a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása. Az
önkormányzat tagként vett részt az Ister-Granum EGTC (a polgármestert az elnökség tagja lett december 10-én), a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége, a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás és a PSzRKK munkájában és
rendezvényein.
Megállapodások
Mozgókönyvtári szolgáltatásra a DPÖTKT-val és a Pest Megyei Könyvtárral kötött megállapodást önkormányzatunk.
Mikrotérségi megállapodással, a Szent Miklós Alapítvány közreműködésével történt a Családsegítő és Gyermekvédelmi
Szolgálat ellátására. A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és
üdülőterületeink üzemeltetése. Együttműködési megállapodást kötött önkormányzatunk a helyi Szlovák és a Német
Nemzetiségi Önkormányzatokkal, valamint kegyeleti közszolgáltatási megállapodást a helyi Római Katolikus Egyházközséggel.
2013 december 31-ig meghosszabbításra került a Saubermacher Bicske Kft-vel fennálló hulladékszolgáltatási szerződésünk.
Aláírásra került a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodás. Megtörtént az általános iskola állami fenntartásba és
üzemeltetésbe történő átadásához szükséges alap megállapodások aláírása.
Közmunka program
Az önkormányzat a különböző programok keretében 4,2 millió forint támogatást kapott, mely összeg a munkabérek 80 %-át
jelentette. Az első félévben a hosszú távú közfoglalkoztatás illetve januárban a téli közfoglalkoztatás keretében 5 főt tudtunk
foglalkoztatni, valamint februárban és márciusban 1 főt az időskorúakkal történő kapcsolattartásra és felmérésre. A második
félévben 6 illetve 8 órás munkakörben a hosszú távú közfoglalkoztatás folytatásaként 6-7 főt alkalmaztunk. Szeptembertől
további 4 főt biztosított hasonló feltételekkel a Start Munkaprogram.
Szociális támogatások
A rendszeres és nem rendszeres támogatásokról külön beszámoló készül. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat támogatása idén is 200.000,- Ft-al történt.
25 rászoruló családnak 2-2 m3 szociális tűzifát tudott juttatni az önkormányzat pályázati segítséggel, valamint 412 adag
élelmiszer csomagot tudott osztani a Magyar Vöröskereszt jóvoltából, az Európai Unió Élelmiszer Segély Program keretén belül,
a falu rászoruló lakóinak. Természetbeni és pénzügyi segítséget tudtunk nyújtani egy leégett tető és tetőtér javításához.
Támogatások
Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a PILE SC Tae-kwon do (200.000,- Ft) és a
Labdarúgó Szakosztálya (300.000,- Ft) működéséhez, valamint a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesületnek (250.000,- Ft) egy
helyi szlovák népdalokat tartalmazó CD kiadásához és bemutató programjához. Megállapodás alapján 500.000,- Ft-al
támogatta a temető és a ravatalozó fenntartását, 323.000,- Ft-al a Pomázi Orvosi Ügyelet működését, 217.000,- Ft-al a Szent
Miklós Alapítványt a családsegítő szolgálat működtetésében, 216.000,- Ft-al a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványt a kóbor
ebek befogásának elvégzéséért. Tagdíjának megfizetésével, 673.00,- Ft-al támogatta az Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóságot. Kisebb támogatást nyújtott iskolai versenyek és programok megrendezéséhez.
Testvérközségi kapcsolatok
Képviselő-testületünk több tagja vett részt és hivatalosan köszöntötte - a Pávakörrel együtt - a Šarfianka zenekar 90 éves
jubileumi ünnepségén Blatnéban. Nagyölved polgármestere és testületének több tagja is részt vett nemzeti ünnepeink
programjain, valamint a nyári fesztiválunkon. Testületünk képviseltette magát március 15-e nagyölvedi megünneplésén.
Kézdiszentkereszt új polgármesterének vezetésével, képviselőkből és a hivatal dolgozóiból álló küldöttség töltött egy hosszú
hétvégét falunkban a Klastrom Fesztiválunk idején. A küldöttség ellátogatott Nagyölvedre is, ahol a polgármester asszony
fogadta és vendégelte meg őket. A képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a szlovákiai Pleš – Pilis községgel
testvérközségi szerződést kíván kötni.
Ünnepek, programok, díjak
Nemzeti ünnepeinkről méltón, ünnepnapjukon emlékeztünk meg az Emlékparkban. A VI. Pilisi Klastrom Fesztivál augusztus
18.-án került megrendezésre. A fesztivál fő műsorszámát a helyi és környékbeli fiatalokból megalakult amatőr színjátszó
társulat, a Közösségi Ház Színjátszó Körének előadása (Valahol Európában című musical) jelentette, valamint az azt megelőző
folklórműsor. A képviselő-testület díszpolgári címet adományozott Kemény Ferencnek, mely a fesztiválon került átadásra. Az
önkormányzat november 17-én konferenciával emlékezett a Pilisi Ciszterci Apátság alapításának ünnepére, december 15-én
megtartott emlékesttel Ölbey Irén születésének 110 éves évfordulójára. Sudár Annamária és Török Máté előadásával
emlékezett február 10-én a Magyar Kultúra Napjára, P. Horváth László előadásával illetve Szőke István Attila rendhagyó
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irodalom órájával pedig április 13-án a Költészet Napjára. Fogadást adott az egyházzal és a nemzetiségi önkormányzatokkal
együttműködve február 14.-én a Szent Cirillre és Metódra emlékező ünnepi mise után, valamint a falu őszi búcsújakor. Részt
vállalt az adventi előkészületek programjaiból, melyet a hagyományos, közös gyertyagyújtással zárt le december 21-én.
Október 14-én az Idősek Napi ünnepen köszöntötte a falu 70 év feletti lakóit.
Lendvai József polgármester

8./Napirend: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz-ú) villamos energia ellátása 20 ill. 1
kV-os földkábel és BHTR-állomás létesítés ügyben
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 14-i üléséről
Előterjesztés
SAG Mérnökiroda KFT 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7. szám alatti cég megkeresésére, tulajdonosi hozzájárulás
megadása
Tisztelt Képviselő-testület!
SAG Mérnökiroda KFT 1116 Budapest, Mezőkövesd, u. 5-7. szám alatti cég a mellékelt kérelmet terjesztette elő, melyben a
382/2007. sz. Kormány rendelet 12. § (3) bekezdés alapján kéri Önkormányzatunkat, hogy a részükre szükséges tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulást, adja ki.
A hozzájárulásra a „Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz-ú) villamos energia ellátás 20 ill. 1kV-os földkábel és BHTR-állomás
létesítés” megnevezésű terv megvalósításához van szükség.
A földkábel és BHTR-állomás létesítéséhez Szentendre Város Jegyzője 07-1648/4-2012 számon a szakhatósági hozzájárulását
megadta. A végzés szerint, a Pilisszentkereszt, Forrás u. (586 hrsz) villamos energia ellátása és BHTR-állomás létesítése, a GPF/K01/12 és G-PF/K02/12 rajzszámú tervdokumentáció alapján a Pilisszentkereszt Község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 15/2006. (XII. 01.) számú Önk. rendelete (HÉSZ) előírásainak megfelel.
A közúttal és közterülettel kapcsolatos munka megkezdésének tervezett dátuma 2013. március 1. A munkálatokat legkésőbb
2013. november 30-ig el kell végezni.
Az érintett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felsorolása, melyekre a kérelem kiterjed:
906 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
803 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
586 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
017/1 hrsz-ú külterület, jellege: kivett közút
Határozati javaslat:
A.)
-

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását
Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz) – az alábbi érintett területek figyelembevételével:
906 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
803 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
586 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
017/1 hrsz-ú külterület, jellege: kivett közút
- villamos energia ellátás 20 illetve 1kV-os földkábel és BHTR-állomás létesítéséhez.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

adja

a

tervezett

B.)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja tulajdonosi hozzájárulását és nem járul hozzá a
tervezett Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz) – az alábbi érintett területek figyelembevételével:
906 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
803 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
586 hrsz-ú belterület, jellege: kivett közterület
017/1 hrsz-ú külterület, jellege: kivett közút
- villamos energia ellátás 20 illetve 1kV-os földkábel és BHTR-állomás létesítéséhez.

Pilisszentkereszt, 2013. február 7.
Lendvai József
polgármester
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