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Szám: 9/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2013. július 30-án (kedd) 18.00 órai kezdettel  

tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Illés György polgármester, Gyurkovich György alpolgármester, 

Elsik  Vilmos alpolgármester és dr. Schill Róbert alpolgármester 

 

Távol van:  Csernyik József képviselő, Petkó Gábor képviselő és Petkó Pál 

képviselő 

 

Hivatalból jelen 

van az ülésen:         dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Bartha Enikő Önkormányzati 

és Szervezési Iroda vezetője, dr. Weszner Judit pályázati és jogi 

referens 

 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.21 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, mert a Képviselő-testület 4 tagja jelen van, Csernyik József 

képviselő, Petkó Pál és Petkó Gábor képviselők igazoltan vannak távol. Köszönti a 

képviselőket az óvoda vezetőjét, valamint a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

munkatársait. 

Ismerteti, hogy az ülés előtt kiosztásra került az Óvodával kapcsolatos döntésekről készült 

előterjesztés. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az előterjesztés napirendre 

vételét. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal 

elfogadta.  

 

 

1.  

Előterjesztés óvodával kapcsolatos döntésekről 

(fűtéskorszerűsítés, új csoportszoba bővítés, 

átalakítás, alapító okirat módosítás) 

dr. Illés György  

polgármester 

 

 

 

1.  Előterjesztés óvodával kapcsolatos döntésekről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztat arról, hogy tegnap este 

egyeztettek a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, bízva abban, hogy megváltoztatják az 

álláspontjukat. A tárgyaláson elhangzottak alapján került véglegesítésre az előterjesztés, 

melyet a képviselők megkaptak. Elmondja, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

hozzájárult a fűtés korszerűsítéshez azzal a feltétellel, hogy a kazánház bejárata után a 
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nagyterem felé vezető folyosóra egy ajtót kell beszerelni, illetve a nagyteremben a kályhát 

meg kell hagyni.  

Az előterjesztés II. részéhez két határozati javaslat készült. A Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete pénteki ülésén gyakorlatilag úgy döntött, hogy jelenleg 

nem járul hozzá az új csoportszoba megvalósításához; azzal, hogy a Szlovák Közösségi Ház 

átköltöztetéséhez olyan feltételeket szabtak, amelyek további egyeztetéseket igényelnek.  

Ismerteti a II. határozati javaslat „B” változatát, melyet elfogadásra javasol. 

Elmondja, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal baráti a viszony, és ha a 

cserehelyiséget átadásra elkészítik, akkor a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nem marad 

az átalakítások idejére helyiség nélkül; láthatják, hogy komoly a szándék és elindulhat az új 

csoportszoba megvalósítása. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy július 31-ig kell döntést 

hozni az új óvodai csoport létesítéséről, így ha augusztusban létre is jön a megegyezés a 

nemzetiségi önkormányzattal, idén szeptemberben már nem tud indulni az új óvodai csoport.   

Megadja a szót az óvoda vezetőjének.  

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: az Alapító Okirat módosítását javasolja, mert 

jogszabályi előírás alapján 24 fős létszámmal működhet egy óvodai csoport. Azért kéri az 

óvoda bővítését, mert 8 fő gyereket kell az új tanévben felvennie. A törvényes elhelyezéshez 

szükség van szeptembertől az új csoportszobára. Az erre vonatkozó törvényeket sorolja fel. 

Ha nem indul új csoportszoba, akkor kéri a Képviselő-testületet és Címzetes főjegyző 

Asszonyt, hogy a gyerekek elhelyezését biztosítsák.  

 

Elsik Vilmos alpolgármester: kérdése, hogy a Képviselő-testület hogyan biztosítsa a gyerekek 

elhelyezését?  

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: önkormányzati feladat a gyerekek óvodai elhelyezése.  

 

Elsik Vilmos alpolgármester: a korábbi években sem vettek fel mindenkit.  

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: jelen esetben olyan gyerekekről van szó, akiknek 

kötelező biztosítani a férőhelyet.  

 

dr. Illés György polgármester: mindenképpen megoldást kell találni. A következő testületi 

ülésre az Alapító Okirat módosítását kezdeményezi.  

Elmondja, hogy az Óvodavezető Asszonynak ideiglenes, szükségmegoldásra volt javaslata, de 

ez a törvényeknek megfelelően nem megvalósítható. Véleménye szerint megoldás fog születni 

a Szlovák Házzal kapcsolatban, mert a Nemzetiségi Önkormányzat a tárgyalások során 

teljesen nem zárkózott el kategórikusan „nem”-et nem mondott az átadásra.  

 

Elsik Vilmos alpolgármester: az idén volt óvodai pályázat kiírva karbantartásra és felújításra. 

Miért nem pályázott az óvoda? 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: nem az ő feladata a pályázat beadása, azt csak a 

fenntartó adhatja be, ezért ez nem az ő mulasztása.  

 

Elsik Vilmos alpolgármester: lehetősége volt, hogy szóljon a Képviselő-testületnek.  

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: a közös hivatalban van egy apparátus van a pályázatok 

figyelésére.  
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dr. Illés György polgármester: úgy emlékszik, hogy ez a pályázatok csak városi óvodákra 

vonatkozott.  

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: ezt nem tudja.  

 

dr. Illés György polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, ismerteti az I. 

határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja annak elfogadását.  

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2013. (VII. 30.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a Vadvirág Napköziotthonos Óvodában (2009 Pilisszentlászló, Béke 

utca 2.) a határozat mellékletét képező ajánlat szerinti fűtésszerelési munkálatokat 

végezteti el, a beszerzési eljárás nyertese: Sárközi István vállalkozó (2000 Szentendre, 

Szentlászlói út 16/A); 

2. biztosítja a nyertes Ajánlattevő által megadott ajánlati árat, azaz 4.638.675,- Ft 

összeget a 2013. évi költségvetés terhére; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a nyertes vállalkozóval történő szerződéskötésre; 

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet szükséges módosítását a 

Település 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet 

következő módosítása alkalmával terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2013. július 31. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a II. határozati javaslatot:  

„Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a Vadvirág Napköziotthonos Óvodában (2009 Pilisszentlászló, Béke 

utca 2.) nem tud új csoportszobát létrehozni, tekintettel arra, hogy Pilisszentlászló 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata nem járult hozzá a Szlovák Közösségi Házban 

használt ingatlan óvodai csoportszoba építése céljából történő átadásához.” 

 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: tájékoztatja a képviselőket, hogy az átszervezésről  

július 31-ig lehet határozatot hozni. Lehet, hogy októberre, novemberre megtörténhet a 

döntés, ahogy Polgármester úr is említette. Kérdése, hogy ha a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal való megállapodás október-novemberben létrejön, évközben lehet-e óvodai 

csoportot indítani úgy, hogy az átszervezésről július 31-ig meghozzák a döntést.  

 

dr. Illés György polgármester: azzal a feltétellel javasolja óvodavezető asszony módosítani 

az alapító okiratot, hogy az a a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal való megállapodás 

esetén lép hatályba. 
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: úgy gondolja, hogy ennek nincs akadálya, de felhívja a 

figyelmet, hogy a plusz főre normatívát nem lehet lehívni, addig a finanszírozást 1 óvodai 

csoportra lehet lehívni, amíg a 2. csoport ténylegesen el nem készül és nem kezdi meg a 

működését. A Magyar Államkincstár az Alapító Okirat alapján határozza meg a finanszírozási 

tételeket.  

 

Elsik Vilmos alpolgármester: mi az alapja egy új óvodai csoportszoba létrehozásának?  

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: a jelenlegi létszámmal nem működhet az óvodai 

csoport. Elmondja, hogy a tavalyi évben emelték meg a létszámot, amikor olyan gyerekeket 

kellett felvenni, akiket kötelező volt.  

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy szükség van egy harmadik határozat 

meghozatalára is. Kéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, ismertesse a határozat szövegét. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: ismerteti a III. számú határozati javaslatot:  

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. elfogadja a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda módosító alapító okiratát, valamint a 

fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a határozat 

melléklete szerinti tartalommal; 

 

2. az alapító okirat csoportszámra és maximált gyermeklétszámra vonatkozó 

rendelkezése hatályba lépésének feltétele a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak a 

Szlovák Közösségi Házban használt óvodai csoportszoba építése céljából történő 

átadásához való hozzájárulása és az új óvodai csoport kialakításának megvalósulása; 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a csoportfejlesztéssel összefüggésben gondoskodjon a 

normatív állami támogatás tényleges működéshez igazodó lehívásáról, illetve 

lemondásáról. 

 

dr. Illés György polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a két 

határozati javaslatot.  

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2013. (VII. 30.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2. úgy dönt, hogy a Vadvirág Napköziotthonos Óvodában (2009 Pilisszentlászló, Béke 

utca 2.) nem tud új csoportszobát létrehozni, tekintettel arra, hogy Pilisszentlászló 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata nem járult hozzál a Szlovák Közösségi Házban 

használt ingatlan óvodai csoportszoba építése céljából történő átadásához. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2013. (VII. 30.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

4. elfogadja a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda módosító alapító okiratát, valamint a 

fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a határozat 

melléklete szerinti tartalommal; 

 

5. az alapító okirat csoportszámra és maximált gyermeklétszámra vonatkozó 

rendelkezése hatályba lépésének feltétele a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak a 

Szlovák Közösségi Házban használt óvodai csoportszoba építése céljából történő 

átadásához való hozzájárulása és az új óvodai csoport kialakításának megvalósulása; 

 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a csoportfejlesztéssel összefüggésben gondoskodjon a 

normatív állami támogatás tényleges működéshez igazodó lehívásáról, illetve 

lemondásáról. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

dr. Illés György polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 18.53 órakor az ülést 

bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

dr. Illés György s.k. dr. Molnár Ildikó s.k. 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 
 


