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Szám: 11/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2013. október 8-án (kedden) 18.00 órai kezdettel  

a Községháza Tanácstermében 

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Illés György polgármester, Csernyik József képviselő, Elsik   

Vilmos alpolgármester, dr. Schill Róbert alpolgármester, Petkó Pál 

képviselő és Petkó Gábor képviselő 

 

Távol lévő képviselők:  Gyurkovich György alpolgármester 

 

Hivatalból jelen 

van az ülésen:            dr. Gerendás Gábor aljegyző, Fehér Júlia pályázati ügyintéző, Lantos 

Anna testületi referens 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: a rendkívüli ülést 18.02 órakor megnyitja. Köszönti a 

Képviselő-testület tagjait, dr. Gerendás Gábor aljegyzőt, a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-testület 6 

tagja jelen van. Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójával 

kapcsolatos pályázati kiírás most jelent meg. Hétfőn érkezett levél a Duna-Vértes Köze 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsától, hogy a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos társulási megállapodást minden önkormányzatnak záros 

határidőn belül módosítani, véglegesíteni kell. Szintén hétfőn érkezett meg a kazán 

áthelyezési felmérés. Javasolja, hogy először a sürgősségi indítványokat tárgyalják.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a napirendet 

elfogadta.  

 

NAPIREND 

 

1. 

Sürgősségi indítvány a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa által javasolt, a 

rendszerfejlesztést célzó projekt megvalósítása és üzemeltetése 

tárgyában a 2. sz. üzemeltetési koncepció, valamint a módosított 

Társulás Megállapodás elfogadásáról  

dr. Illés György 

polgármester 

2. Sürgősségi indítvány a Községháza kazán áthelyezése tárgyában 
dr. Illés György 

polgármester 

3. 

 

Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójáról 

dr. Illés György 

polgármester 
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1. Sürgősségi indítvány a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás Társulási Tanácsa által javasolt, a rendszerfejlesztést célzó projekt 

megvalósítása és üzemeltetése tárgyában a 2. sz. üzemeltetési koncepció, valamint 

a módosított Társulási Megállapodás elfogadása 

          Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

dr. Illés György polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a KEOP projekt 

EU-s pályázatra épült, az önkormányzat költségvetésére pénzügyi kihatása nincs. A Társulási 

Megállapodást módosítani kell formai hiányosságok miatt. A társulásból történő kiválás 

szabályai, közbeszerzés, határozatképesség, szavazás érvényességének kérdése nincsenek 

összhangban az új hulladéktörvény szabályaival. (A rekultiváció megvalósítását biztosító 

közbeszerzési eljárások lefolytatása a projekt keretében.) Az üzemelési koncepcióban 

szereplő 2. változat elfogadását javasolja. Mamut cég helyett megmaradnak a közszolgáltatók 

és a társulás létesítményeibe szállítják a hulladékot. Jól bevált rendszer, a kormány határozza 

meg a hulladékszállítási díjakat – ha spórolnak, az egész országnak teszik. 

Megkérdezi, hogy egyéb kérdés, hozzászólás van-e?  

  

Gyurkovich György alpolgármester megérkezik az ülésterembe, a Polgármester tájékoztatja 

az eddig elhangzottakról. 

 

Csernyik József képviselő: Véleménye szerint eddig a hulladékszállítók mindig 

megbízhatóak voltak, pontosan vitték el a hulladékot. 

 

Petkó Pál képviselő: Kérdezi, hogy társulási alapításról van-e szó? 

 

dr. Illés Gyögy polgármester: Válaszában elmondja, hogy ez egy önkormányzati társulás, 

több önkormányzat (100 körüli) állt össze. Tatabánya központtal létrehoztak egy céget, hogy 

EU-s pályázaton társulásként indulhassanak, közbeszerzési szabályok alapján. 

Szemétszállításra alkalmas gépeket, eszközöket szereznek be, illetve hulladék lerakóhely 

építésére, bővítésére szolgál. Ha a hatóság valamit kifogásol, akkor mindegyik képviselő-

testület a módosítást elfogadja és a társulási megállapodáson átvezeti. A közszolgáltató cégek 

megmaradnak és beintegrálódnak a szervezetbe, mint a Városi Szolgáltató Zrt. Az uniós 

támogatás elnyerése miatt, ilyen jellegű társulást kell betölteni a regionális 

hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének megvalósulása érdekében. 

 

Elsik Vilmos képviselő: Kérdése, hogy Tatabánya a szentendrei szállítókat fogja támogatni 

pl. autókkal? 

 

dr. Illés György polgármester: A beruházásnak része, hogy a közszolgáltatók, így a VSz Zrt. 

is kap eszközöket. Ha jól tudja, Pilisszentlászló talán komposztálót fog kapni. 

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

dr. Illés György polgármester: A szavazás után megállapítja, hogy a határozati javaslatot a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2013. (X.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 

 

1.    a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását a határozat 1. és 1.2. sz. melléklete szerinti tartalommal; 

 

2. a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás üzemeltetési 

koncepciójának 2. változatát, a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, mely szerint a 

Társulás egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 

számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

2. Sürgősségi indítvány a Községháza kazán áthelyezése tárgyában  

          Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

dr. Illés György polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy informális 

beszélgetés már történt az ügyben. A kazán jelenleg a Teleház egyik helyiségében található, a 

toilettet a kazánházon keresztül lehet megközelíteni. Ez az állapot balesetveszélyes, továbbá 

nem higiénikus. A szakvizsgálat alapján a hátsó rész (fáskamrának használt helyiség) 

fizikálisan alkalmas lenne a kazán elhelyezésére. Épített kéményt kell létrehozni. A kazán 

áthelyezése becslés szerint 900.000 Ft költséggel bír, a község többlet adóbevételeiből az 

összeg az önkormányzat rendelkezésére áll. Három helyi kötődésű vállalkozótól kérnek 

árajánlatot, és a pályázati kiírást honlapukon is közzé teszik. Reméli, hogy az árleszorítás és a 

szakmai hozzáértés egyaránt érvényesülni fog. 

 

Petkó Gábor képviselő: Kérdése, hogy a kazánház fa ajtaját cserélni kell-e? 

 

dr. Illés György polgármester: Véleménye szerint egy hőszigetelt ajtóra  lesz szükség, ezért 

le kell cserélni.  

 

Petkó Gábor képviselő: Kérdezi, hogy érdemes-e rozsdamentes kéményt építeni, véleménye 

szerint Sider-kéménnyel is meg lehetne oldani. 

 

dr. Illés György polgármester: A kérdést továbbítani fogja a Szentendrei Közös 

Önkormányzat Fejlesztési és Projekt Iroda felé. Az árajánlatot költségbecslő iparos állapította 

meg, ha egyszerűbben megoldható, akkor azt fogják választani.    

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: Ennek értelmében javasolja a határozati javaslat módosítását. 

 

dr. Illés György polgármester: Ismerteti a módosított  határozati javaslatot, mely szerint a 2. 

pont 2. francia bekezdés: „- Belső szerelt kémény építése 180/280-s inox szabvány szerint 6 

fm magasságig kéményseprő engedéllyel” szövegrész helyett „- Belső kémény építése 
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kéményseprő engedéllyel” szerint módosul. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2013. (X.8.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy a Községháza kazánjának épületen belüli áthelyezését meg kívánja 

oldani; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárást az alábbi munkálatok elvégzésére 

folytassa le: 

- Kazán alapzat betonozása; 

- Belső kémény építése kéményseprő engedéllyel; 

- Fűtési alapvezetékek szerelése falon kívül tartóban 35 fm hosszon, 28-s  szénacél    

csőből,   szerelvényekkel;  

- Kazán telepítése új helyen beüzemeléssel;     

- Szükség szerinti fűtési vezetékek átépítése épületen belül; 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a nyertes vállalkozóval történő szerződéskötésre; 

4. úgy dönt, hogy a karbantartási munkálatokra biztosít legfeljebb 900.000.-  Ft összeget 

a 2013. évi többlet adóbevételek terhére;  

5.   felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet szükséges módosítását a soron   

következő Testületi ülés alkalmával  terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2013. október 30. 

 

 

 

3. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójáról 

            Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

dr. Illés György polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Ösztöndíjpályázathoz 2014. 

évre 300.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre. Tavalyihoz képest ez az összeg  

megduplázódott. Tavaly sikerült minden pályázót valamilyen mértékű juttatásban részesíteni. 

Most is meghirdetik a pályázatot, melyre várják a fiatal pályázókat. Külföldön tanulók 

pályázatot nem nyújthatnak be.  

 

Gyurkovich György alpolgármester: Úgy tudja, hogy tavasszal 8 fő részesült ösztöndíjban. A 

tavaszi-őszi időszakra lebontva hány fő volt a támogatott?  

 

dr. Illés György polgármester: Úgy emlékszik, hogy a támogatott létszám 10 fő alatt volt. 

Válaszadásra megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek. 
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dr. Gerendás Gábor aljegyző: A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében 2014. 

januártól decemberig terjedő időtartamra állapít meg a Képviselő-testület támogatást. A 8 

főről tavaly év végén döntött a Képviselő-testület és ebben az évben januártól decemberig 

részesülnek havi 3.000 Ft támogatásban (kivéve a nyári hónapokat). Összesen 10 hónap x 

3.000 Ft x 8 fő, ez a maximális kiadás. Ha a tanulói jogviszony időközben megszűnik, 

támogató jogosultságát elveszti.  

 

Gyurkovich György alpolgármester: Ha a tavaszi első félévi ösztöndíjat megkapja a 8 fő, 

majd továbbmegy – az iskola szeptemberben kezdődik - és jön még hozzá további 5-6 fő – ez 

esetben hogyan alakul a második félévi támogatás? 

 

Dr. Gerendás Gábor aljegyző: Válaszában elmondja, aki tavaly nyert, annak decemberben 

lejár a támogatás. Tehát ha valaki újból pályázik és újra nyer, januártól ismét kaphat 

ösztöndíjat. 

 

Gyurkovics György alpolgármester: Van-e arról információ, hogy akik decemberben 

jelentkeznek felsőoktatásra, és II. félévben igényt tartanak a támogatásra, azok mikor 

jelentkezhetnek erre az ösztöndíjra?  

 

dr. Illés György polgármester: Tájékoztatásában elmondja, hogy az „A.”és „B.” pályázati 

kiírás  gyakorlatilag e probléma különválasztására szolgál. Az „A” típusú pályázati kiírás 

azokra vonatkozik, akik  a 2013/14. tanév második-, illetve a 2014/15. tanév első félévében, 

jelenleg is felsőoktatási intézményben tanulnak. Olyan is előfordul, hogy nem végzik el vagy 

abbahagyják a főiskolát/egyetemet, vagy csak utolsó évre kérnek támogatást. A „B” típusú 

pályázati kiírás a 2014. évre felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hallgatók részére 

szól. A kiválasztott iskolába való jelentkezési lap leadásával egy időben a leendő hallgató el 

tudja dönteni, hogy pályázik-e az ösztöndíjra. Ha felvételt nyer, jövő szeptembertől kapja a 

támogatást. 

. 

Gyurkovich György alpolgármester: Kérdése, hogy van-e arról információ, hogy a 

támogatást ki igényelheti, hányan fognak jelentkezni? 

 

dr. Illés György polgármester: Elmondja, hogy most kiírják a pályázatot, és a novemberi 

testületi ülésen döntés születik. Ha például 8 fő kap ösztöndíjat január 1-től, és további 4 fő 

jön hozzá szeptember 1-től – jól tudnak majd kalkulálni, hiszen lesznek olyanok, akik 

időközben nem nyernek felvételt, illetve abbahagyják tanulmányaikat. Internetes elektronikus 

bonyolítás a fiataloknak nem jelent problémát, de egyelőre nincs információjuk, hogy hányan 

pályáznak majd. 

 

Elsik Vilmos képviselő: Kifogásolja, hogy a megye évek óta nem járul hozzá a felsőoktatási 

pályázatokhoz. A fiatalok érdekében szorgalmaz valamiféle nyomásgyakorlást. 

 

dr. Illés György polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Pest Megyei Önkormányzat 

nagyon komoly hitelkiváltásban részesült az államtól, abszolút veszteségesen gazdálkodott. 

Plusz kötelezettséget csakis hitelből tud vállalni – a jövőre nézve biztosan fognak dönteni az 

ügyben. További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 



 6 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2013. (X.8.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a határozat 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2014. évre kiírja a 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret 300.000 

forint, 

 

2. felkéri a Polgármestert a pályázati felhívások közzétételére, a Csatlakozási Nyilatkozat 

aláírására és a szükséges dokumentumok Támogatáskezelő részére történő eljuttatására, 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Község 2014. évi költségvetésének tervezésekor az 1. 

pontban meghatározott döntés költségvetési kihatásait vegye figyelembe. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Illés György polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a következő testületi ülés november 

végén lesz. Több napirendi pont nem lévén, az ülést 18.27 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

  polgármester       címzetes főjegyző  


