1./Napirend: A Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a Képviselő-testület 2013. február 28-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a
polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A Mötv.84.§
(5) bekezdés a) pontja meghatározza a hivatal elnevezésének formátumát, ezért a hivatal megnevezése Pilisszentkereszti
Polgármesteri Hivatal névre változik. A Járási Hivatal létrejöttével a Polgármesteri Hivatal egyes feladatai megszűntek, így az
ellátott feladatokhoz kell igazítani az alapító okiratban az alaptevékenységhez tartozó államháztartási szakágazati besorolást.
Fentiek alapján a hivatal alapító okiratának módosítását kezdeményezem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az új alapító okiratot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal és formában 2013. február 28-i hatállyal módosítja és elfogadja, továbbá jelen határozatával
elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a írja alá.

Pilisszentkereszt, 2013. február 22.

Lendvai József
polgármester
ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁS
Pilisszentkereszt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott Polgármesteri Hivatal 100/2008. sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott és a 64/2009., 86/2009., 124/2009. , a 70/2011., továbbá a 136/2012. sz.
önkormányzati határozattal módosított - Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.)

Az Alapító Okirat „Preambulum” része az alábbiakra módosul:
„Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló -2011. évi CXCV törvény és a
végrehajtását szolgáló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján az alábbi okiratot adja ki.”

2.)

Az Alapító Okirat 1., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.

3.)

A költségvetési szerv neve, székhelye és címe:
PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.

Az Alapító Okirat 6., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata és alaptevékenysége:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1)
bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
Alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban
a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásról .
Szakágazat
841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841154
841172
841231
841232
841233
841234
841235
841236
841237
841238
841239

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal
összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
Ipar helyi igazgatása és szabályozása
Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
Földügy helyi igazgatása és szabályozása
Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
Turizmus helyi igazgatása és szabályozása
Kis-, és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Közösségi társadalmi tevékenységek

841371
841372
841373
841376
841378
841379
841907
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882202
889943
890441
890442
890443
940000

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek:
A költségvetési szerv kiegészítő, illetve kisegítő tevékenységet nem folytat.
Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, de az alapfeladat ellátását segítő tevékenységek szabad
kapacitásának hasznosítása érdekében szolgáltatásokat végezhet és helyiségeket adhat bérbe.
4.)

Az Alapító Okirat 11., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
11.

11.1.

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
A hivatal vezetője a jegyző. A jegyző kinevezésének rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A
település polgármestere –pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki.
Irányítója: a polgármester, aki választással nyeri el megbízását.

5.) Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Záradék
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító
okiratot Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete N./2013. számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá.
Pilisszentkereszt, 2013. február 28.
Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Alapító okirat
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló -2011. évi CXCV törvény és a
végrehajtását szolgáló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati
rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján az alábbi okiratot adja ki.
1.

A költségvetési szerv neve, székhelye és címe:
PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.
1.2.

A költségvetési szerv közvetlen jogelődje:
Pilisszentkereszt Községi Tanács
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

2.

A költségvetési szerv alapítója és fenntartója:
(alapítás a törvény erejénél fogva: 1990-ben)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

3.

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

4.

A költségvetési szerv illetékességi, működési köre:
Pilisszentkereszt Község közigazgatási területe

5.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

6.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata és alaptevékenysége:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX törvény (a továbbiakban Mötv.) 84. § (1) bekezdése
alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.
Alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásról .

Szakágazat
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841154
841172
841231
841232
841233
841234
841235
841236
841237
841238
841239
841371
841372
841373
841376
841378
841379

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal
összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
Ipar helyi igazgatása és szabályozása
Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
Földügy helyi igazgatása és szabályozása
Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
Turizmus helyi igazgatása és szabályozása
Kis-, és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása

841907
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882202
889943
890441
890442
890443
940000

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Közösségi társadalmi tevékenységek

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek:
A költségvetési szerv kiegészítő, illetve kisegítő tevékenységet nem folytat.
Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat, de az alapfeladat ellátását segítő tevékenységek szabad
kapacitásának hasznosítása érdekében szolgáltatásokat végezhet és helyiségeket adhat bérbe.
7.

Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

8.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Az önkormányzat tulajdonában lévő – ingatlanvagyon-kataszter szerinti – vagyon.
8.1. Gazdálkodási jogköre:
Önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási-, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel bíró költségvetési szerv.
8.2. Gazdálkodási rendje:
Gazdálkodását az arra vonatkozó – mindenkor hatályos – jogszabályi normák (így különösen az Ötv., az
Államháztartási tv., az Önkormányzat költségvetési-, vagyon és gazdálkodási tárgyú rendeletei) alapján végzi,
adóalany.

9.

Felügyeleti szervei:
- Általános felügyelet vonatkozásában: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- Törvényességi felügyelet területén: Pest Megyei Kormányhivatal
- Általános pénzügyi-gazdasági ellenőrzés vonatkozásában: Állami Számvevőszék

10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyonnal való rendelkezési jogot az önkormányzat vagyonrendelete határozza meg.
11.

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
A hivatal vezetője a jegyző. A jegyző kinevezésének rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere –
pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki.
11.1.

Irányítója: a polgármester, aki választással nyeri el megbízását.

12.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
13. Bankszámla:
−
Pénzforgalmi számlával rendelkezik:
igen
−
Költségvetési elszámolási számla:
65700110-10823307-00000000
−
Számlavezető pénzintézet neve:
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Pilisszentkereszti Kirendeltsége
14. számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:
−
−
−

Szervtípus:
Szektor:
KSH gazdálkodási forma:

50 (Fő)
1254
321

−

AHT alany:

igen

Polgármesteri hivatal
helyi önkormányzat
helyi önkormányzati végrehajtó
költség-vetési szerv

−
−
−

Pénzügyi körzet:
KSH területi számjel:
Többcélú kistérségi társulás PIR neve:

1209
1318731
566928

Pilisszentkereszt

−
−
−

Önkormányzat típusa:
Település típusa:
Önkormányzat működés jellege:

−

Területi kistérség kódja, neve:

község
község
1000-4999 fő
Polgármesteri Hivatalt működtető
Önkormányzat
4314
Szentendre

Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok többcélú
kistérségi társulása

Záradék
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító
okiratot Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete N./2013. számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Pilisszentkereszt, 2013. február 28.
Lendvai József
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról
Előterjesztő: jegyző
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 28-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Járási Hivatal létrejöttével a Polgármesteri Hivatal egyes feladatai megszűntek, létszáma lecsökkent, a hivatal szervezeti
átalakítása indokolt, ezért a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadását kezdeményezem.
Az új szervezeti rend szerint a Polgármesteri Hivatal 4 csoportra osztva látja el feladatait, csoportba nem sorolt feladatok
tekintetében pedig a feladatot ellátó tisztviselők a polgármester, illetve a jegyző közvetlen irányítása alatt állnak.
Tervezett csoportok:
- Igazgatási csoport
- Adóügyi csoport
- Pénzügyi csoport
- Műszaki csoport
Az ellátandó feladatokhoz, tevékenységhez igazodva kell megállapítani a hivatal szakágazati besorolását, és a hivatal
szervezeti egységeinek részletes feladatjegyzékét.
A hivatal által ellátott feladatok egyrészt csökkentek, azonban hatásköri változások alapján újabb feladatokkal bővült a hivatal
tevékenysége, így a telephely engedélyezés, zaj- és rezgésvédelem ügyek , vásár-és piac engedélyezés, telekalakítás
szakhatósági eljárása. A korábban 13 fővel működő hivatal finanszírozása igen szűkös, a költségvetési törvény 5,97 főre
biztosít személyi juttatást. A hivatal létszámáról a képviselő-testület a 2013 évi költségvetési rendeletében határozott. Az új
szervezeti rend alapján jelentős feladat hárul a hivatali szervezet vezetőjére és a polgármester, hogy hivatal a lecsökkent
létszámmal is megfelelő színvonalon lássa el feladatát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Pilisszentkereszt, 2013. február 22.
Baranyák Szilvia
jegyző

3./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV.20.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: jegyző
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 28-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX törvény (a továbbiakban Mötv.) 2013. január 01. napjával
hatályba lépő egyes rendelkezései alapján szükséges a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása. Módosításra kerülnek a törvényi hivatkozások, a jegyző kinevezésére vonatkozó szabályozás, a polgármesteri
hivatal elnevezését meghatározó rendelkezés, és rendelt mellékletének módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni szíveskedjen.

Pilisszentkereszt, 2013. február 22.
Baranyák Szilvia
jegyző

Tervezet
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testületének
L/2013. (LL) önkormányzati rendelete
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX törvény 43. § (3) és 53. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012.
(IV.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) bevezető rendelkezése helyébe a következő szöveg lép:
„ A Képviselő-testület alapvető feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX törvény (a
továbbiakban Mötv.) határozza meg. A Képviselő-testület joga és kötelessége, hogy a Mötv. felhatalmazása alapján,
jogszabály által meghatározott keretek között, Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg működésének
alapvető szabályait. A helyi sajátosságokat figyelembe véve, Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a következők szerint állapítja meg Szervezeti és Működési Szabályzatát.”

2.§

Az R. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„55.

3.§

§

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. A Mötv. 81. § (1) bekezdése alapján a polgármester
-pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt, a jegyző egyetértésével az aljegyzőt.”

Az R. 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„64.

5.§

(1) A jegyzőkönyv eredeti példányát a jegyző kezeli, melyet évenként be kell kötni és irattárban kell
elhelyezni. A másolati példányt a testületi üléstől számított 15 napon belül meg kell küldeni az
illetékes Kormányhivatal vezetőjének.”

Az R. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„60.

4.§

§

§

(2) A polgármesteri hivatal neve:
Pilisszentkereszt, Fő utca 12.”

Pilisszentkereszti

Polgármesteri

Hivatal.

Székhelye:

2098

Az R. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„64.

§

(4) A Polgármesteri Hivatal jogállásával, feladataival, működésével kapcsolatos részletes
rendelkezéseket az Alapító Okirat, valamint a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalnak Szervezeti
és Működési Szabályzata határozza meg.”

6.§

Az R. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„72.

§

(1) A képviselők – tárgyévre előre meghatározott időpontban és beosztással - minden hónap első
hétfőjén 17.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tartanak. A beosztást – a képviselőkkel történő
egyeztetést követően – a jegyző készíti el és az önkormányzat hirdetőtábláján és a honlapon
közzéteszi.”

7.§

Az R. melléklete az jelen rendelet mellékletével egészül ki.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszi.

Pilisszentkereszt, 2013. február 28.

Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: 2013. ,,...

Baranyák Szilvia
jegyző

1. sz. melléklet
N./2013. (NNN..)önkormányzati rendelethez
„2. sz. melléklet
Pilisszentkereszt község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2012. (IV.20.) önk. rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatkörei

-

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

-

Kommunikációs támogatás: helyi újság és Önkormányzati csatorna műkötetése

-

A mindenkori éves költségvetésben meghatározottak szerint, helyi nemzetiségi
önkormányzatok, civil
szervezetek, egyházak támogatása és egyéb államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

-

Testvérvárosi kapcsolat működtetési költségei

4./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 28-i rendkívüli ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése meghatározza az Önkormányzat számára, hogy az
önkormányzati vagyonnal történő rendeltetésszerű, felelős módon történő gazdálkodás biztosításának céljából közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
A vagyongazdálkodási terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a vagyongazdálkodási tervet vitassa meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja
el.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Vagyongazdálkodási tervét – a határozat
melléklete szerint – elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2013. február 21.

Lendvai József
polgármester

5./Napirend: Előterjesztés a székely zászló kihelyezéséről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2013. február 28-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az indítvány indoka: A székelyföldi településekkel való szolidaritás vállalása és kifejezése. Romániában, állami szintű jogsértő
lépések történtek a székelyföldi magyarok nemzeti jelképeinek használatának megtiltására. A székelyföldi magyarokkal való
szolidaritás kifejezésére javasolom a Polgármesteri hivatal homlokzatára a székely zászló kitűzését.
A döntésnek nincs költségvetési vonzata.
Székelyföld önálló régióvá nyilvánításának egyik elemeként a jelenleg több megyéhez tartozó székelyek többek között egy
történelmi zászlóval teremtik meg önálló identitásukat. Az Európai Unió alapvető értéke az identitás szabad vállalása. Nem lehet
kérdés, hogy szabad-e egy régió szimbólumait a helyi közösségek falvai, városai polgármesteri hivatalának épületére kitűzni.
Amint az ismert, az utóbbi időszakban, az Európai Uniós tagország Romániában, állami szintű jogsértő lépések történtek a
székelyföldi magyarok nemzeti jelképeinek – így például a székely zászló – használatának megtiltására. A román honvédelmi
miniszter a román állami jelképek elleni támadásnak nevezte a székely zászló használatát, Kovászna és Hargita megye
kormánymegbízottai pedig megtiltották a székely zászló kitűzését a hivatali épületekre. A székelyföldi önkormányzatok vezetőit
pénzbírsággal fenyegetik, ha az ősi jelképeikből született lobogót kitűzik
Németh Zsolt a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára február 5-én arra buzdította a magyarországi önkormányzatokat,
hogy szolidaritást vállalva a székelyföldi településekkel, tűzzék ki a székely zászlót.

A csúfos és az anyaországi magyarság számára örökre szégyenül maradó 2004. évi népszavazás okozta sebek enyhítése és
székely testvérközségünkkel, Kézdiszentkereszttel szembeni kötelességünk is e szimbolikus cselekedet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a székelyföldi magyarokkal való szolidaritásunk kifejezéseként a Polgármesteri
hivatal homlokzatára tűzzük ki a székely zászlót!

Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. szolidaritását fejezi ki a székelyföldi magyarokkal és támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló jogszerű törekvéseiket,
egyéni és közösségi jogaik érvényesítését,
2. felkéri a Polgármestert, hogy tűzze ki a Polgármesteri hivatal homlokzatára a székely zászlót, amely addig marad kitűzve,
amíg megnyugtatóan nem rendeződik a magyarok székelyföldi jogszerű jelképhasználata,
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Pilisszentkereszt, 2013. február 21.
Lendvai József
polgármester

