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Szám: 13/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2013. november 28-án (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében 

tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Illés György polgármester, Elsik Vilmos alpolgármester, 

Gyurkovich György alpolgármester, Petkó Gábor és Petkó Pál 

képviselők 

 

Távol van: dr. Schill Róbert alpolgármester és Csernyik József képviselő 

 

Hivatalból jelen 

 van az ülésen:         dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Gerendás Gábor aljegyző,  

Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Lantos 

Anna testületi referens, Remele Antónia személyügyi referens, 

Szabóné Veres Erika pénzügyi ügyintéző 

 

Tanácskozási joggal  

jelen van:  Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői 

pályázat kiírásáról szóló 36/2013. (VI. 04.) Kt. sz. határozat 

eredménytelenné nyilvánításáról és az új pályázat kiírásáról c. 

napirendi ponthoz: 

Ferencsák Annamária óvodavezető 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.05 órakor megnyitja. Köszönti a Képviselő-testület 

tagjait, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyző asszonyt, dr. Gerendás Gábor aljegyzőt, Ferencsák Annamária óvodavezetőt és a 

községből megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 

Képviselő-testület 5 tagja jelen van. dr. Schill Róbert alpolgármester és Csernyik József 

képviselő igazoltan vannak távol. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon 

kívül 3 sürgősségi indítvány készült. 

 

Elsőként szavazásra bocsátja a „Csobánka Község Önkormányzat és Pilisszentkereszt 

Község Önkormányzat Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásáról” című sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

dr. Illés György polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a 

sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja „a Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VI.5.) sz. önkormányzati rendelete 

hatályon kívül helyezéséről” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

dr. Illés György polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a 

sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja „Pilisszentlászló Község 
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Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

11/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról” szóló sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

 

dr. Illés György polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a 

sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását azzal, hogy 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés után tárgyalják a sürgősségi 

indítványokat. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a napirendet elfogadta.  

 

NAPIREND 

 

 Tájékoztató két ülés közötti eseményekről dr. Illés György  

polgármester 

    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról dr. Illés György  

polgármester 

  1. Sürgősségi indítvány Csobánka Község Önkormányzat 

és Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásáról 

 

dr. Illés György 

polgármester 

  2. Sürgősségi indítvány a Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VI.5.) 

sz. önkormányzati rendelete hatályon kívül 

helyezéséről  

 

dr. Illés György 

polgármester 

  3. Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és egyes személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 11/2011. (IX.29.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

 

dr. Illés György 

polgármester 

   4. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati 

rendelet I.-III. negyedév végrehajtásáról 

dr. Illés György  

polgármester 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

dr. Illés György  

polgármester 

6. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

2014. évi belső ellenőrzési tervéről 

dr. Illés György  

polgármester 

7. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi 

munkatervének elfogadásáról 

dr. Illés György  

polgármester 
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  8. Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda 

óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 36/2013. (VI. 

04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról 

és az új pályázat kiírásáról 

Az Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján zárt 

ülés rendelhető el! 

 

 

 

dr. Illés György  

polgármester 

 9. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójáról 

Az Mötv.46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 

ülés! 

 

 

dr. Illés György  

polgármester 

 

 

 

 

Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről az alábbiak 

szerint:  

 

2013. szeptember 15-én Kesztölcön a Kolostorromoknál pálos mise volt, melyen Rayman 

Tamás helytörténészükkel, a DINPI igazgatójával, több pálos település polgármesterével 

együtt vett részt. DINPI igazgatójával tárgyalt a szennyvíz ügyeikről. 

 

2013. szeptember 20-án a járási hivatalvezetővel, országgyűlési képviselőjükkel, egyes 

polgármesterekkel volt megbeszélésen Szentendrén.  

 

2013. szeptember 25-én közbiztonsági megbeszélésen vett részt Rendőrkapitány úrnál.  

 

2013. szeptember 27-28-29-én megrendezték a hagyományos Pilisi Ősz fesztivált. Pályáztak 

és 250 ezer forintot nyertek a megrendezésre. Az esemény igazi összefogás volt, egy-egy 

rendezvénnyel a Vadvirág és Waldorf Ovi, az Iskola, a Falu-lap, a Szlovák Önkormányzat és 

a Nefelejcs-népdalkör is részt vett benne.  

 

2013. október 1-én Gödöllőn az Önkormányzatok Napján vett részt, ahol kormány 

megbízottjukkal és járási hivatalvezetőjükkel, valamint  Töosz vezetőivel is megbeszélést 

folytatott. 

 

2013. október 1-én magánszeméllyel volt megbeszélés az Önkormányzattal közös tulajdonban 

lévő föld használati megosztásával kapcsolatosan. Készek másokkal is megállapodni e 

tárgyban.  

 

2013. október 5-én volt a Budapest Rallye, a Skanzen Paprét-Visegrád útvonalon. Előtte a 

Rendőrségtől kértek a szalonnasütőhöz felügyeletet, hogy a nézők út mellett megálló autói ne 

okozzanak gondot a buszközlekedésben. A rendezvény rendben lezajlott.  

 

2013. október 5-én volt az őszi lomtalanítás, a kollégák 6 fordulóval 86 köbméter lomot vittek 

el.  
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2013. október 7-én és november 15-én a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat társulási megbeszélésén vett részt Szentendrén. A Társulás eredményesen működik 

és jól gazdálkodik, jövőre feltehetően elég lesz az állami normatíva és a megtakarítások, nem 

kell külön hozzájárulniuk a működéshez. Tagok felvétele ezen ülés külön napirendjét képezi.  

 

2013. október 8-án a novemberben induló közmunka és képzési program megbeszélése volt a 

Földhivatalban, melyen részt vett. A közmunka és képzési program beindult, községükből 12 

fő vesz benne részt.  

 

2013. október 8-án Kucsera Gyula szlovák vezető temetésén képviselte a falut  Franyó Rudolf 

elnök úrral együtt. 

 

2013. október 14-én helyi védelmi bizottsági ülésen vett részt Szentendrén a télre való 

felkészülés ügyében. Egyeztettek a közútkezelővel, hogy időközönként a lepencei utat is 

kotorni fogják.  

 

2013. október 14-én a Pilisi Szlovákok Egyesületének megbeszélése volt, melyen az aktuális 

szervezeti változásokat vitatták meg, november 11-én közgyűlés volt.  

 

2013. október 16-17-én a Szlovák Magyar Vegyes Bizottság kassai ülésén vett részt, ahol 

Szabó Erika KIM államtitkárral és Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkárral folytatott 

megbeszélést.  

 

2013. október 18-án a Belügyminisztériumban vett részt egy megbeszélésen, dr. Gasparics 

Emese helyettes-államtitkárral.  Jövőre kapnak pénzt azok a települések, akik nem adósodtak 

el.  

 

2013. október 21-én másodfokú tárgyalás volt közérdekű adat kiadása iránti perben, a 

másodfokú ítélet kézbesítését várják.  

 

2013. október 24-én a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a társszervekkel 

együtt megbeszélést tartott a község ügyeiről, melyen szintén részt vett.  

 

2013. október 27-én erdei Futóverseny volt a községben, sok szentlászlói résztvevővel.  

2013. október 29-31. között Strasbourgban az ET Európai Önkormányzatok Kongresszusán 

vett részt.  

 

2013. november 7-én a TÖOSZ megbeszélésen vett részt, majd november 25-28-ig 

minisztériumok, önkormányzati szövetségek Norvégiával indított közös projektjének 

nyitórendezvényén vett részt, a projekt menedzsment bizottság egyik tagjaként.  

 

-  Pályázatot nyertek, melyből a Pilisi Ősz rendezvényt finanszírozták. (250 e Ft). 

 

-  Pályázatot nyertek, melyből a szociális tűzifa programot finanszírozzák (152,4 e Ft). 

 

- Pályázatot nyertek szociális közmunkaprogramra, jelenleg 12 fő dolgozhat, többségük 

decembertől képzésen fog részt venni.   

 

-  Szlovák Önkormányzatuk négyszer tartott ülést, július 26-án, szeptember 10-én, november 

4-én és 28-án, ez utóbbi közmeghallgatás is volt.   

 

-  A beiskolázási támogatást rendben kiosztották 125 gyermeknek összesen 312.500.- Ft-ot.   



 5 

 

-  Óvoda: fűtésszerelés átadás-átvétele megtörtént, működik a központi fűtés az Óvodában és      

a Szlovák Házban.    

-  Óvoda: hőszigetelt ablakok kerültek az utcafrontra. 

-  Óvoda: Gyermeknap bevételéből szülők társadalmi munkájával elkészült a díszburkolat az 

udvaron. 

-  Óvodai járda elkészült, megújult a külső udvari világítás.  

 

- Községháza: udvari vakolt fal elkészült és megújult a külső világítás, kijavították a korábban 

teherautó alatt beszakadt szennyvíztárolót.  

 

- Közterületi munkákhoz gépeket vettek: 1 db új fűkaszát és egy motoros teleszkópos 

ágvágót.  

 

-  Európai uniós élelmiszerprogram keretében a rászorulók között tartós élelmiszert osztottak 

szét, a nyugdíjasok és a sokgyermekesek részére.  

 

- Elhunyt Skultéti (Sztraka) Mária kolléganő. Kucsera Gyula piliscsabai és Minczér 

Kálmán pilisszentléleki szlovák vezető, valamint Ackermann Kálmán volt plébános 

(október 22-i temetésén a faluból kb. negyvenen voltak, Franyó Rudolffal ő is részt vett).  

 

Kéri, hogy az elhunytakra egy perces néma felállással emlékezzenek. 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

            Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: A Képviselő-testület tagjai megkapták a jelentést, mellyel 

kapcsolatban elmondja, hogy néhány határozat végrehajtása folyamatban van. Megkérdezi, 

hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 

33/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

39/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

42/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

53/2013. (X.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 
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55/2013. (X.8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

56/2013. (XI.5.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

 

 
II. 

28/2013. (IV.23.) Kt. sz.  határozat   végrehajtása folyamatban van          Új határidő: 2014. június 30. 

43/2013. (VI.4.) Kt. sz.    határozat   végrehajtása folyamatban van          Új határidő: 2014. június 30.  

45/2013. (VII.30.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van          Új határidő: 2014. július 31. 

47/2013. (VII.30.) Kt. sz. határozat   végrehajtása folyamatban van          Új határidő: 2014. július 31. 

54/2013. (X.8.) Kt. sz.      határozat   végrehajtása folyamatban van          Új határidő: 2014. július 31.  

 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

 

Felelős:    Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

1. Sürgősségi indítvány Csobánka Község Önkormányzat és Pilisszentkereszt 

Község Önkormányzat Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Elmondja, hogy sürgősség 

indoka, hogy a két önkormányzat 2014. január 1-től szeretne belépni a társulásba. Ennek 

elősegítése érdekében az összes önkormányzatnak ezt jóvá kell hagyni, akik a társulás tagjai. 

Amint az előterjesztésben szerepel, Csobánkával szemben bizonyos követelései vannak az 

önkormányzatoknak, mint a kistérségi társulás volt tagjainak. Ezt mindenképpen tisztázni 

kell, mielőtt őket felveszik, mert ha egyszer előfordult egy társulásban, hogy bizonyos díjakat 

nem fizettek, akkor nem szeretnének újabb hasonló problémák elé nézni. Pilisszentkereszt 

vonatkozásában ilyen probléma nem merült fel. Megalakították tavaly ezt a társulást, ami 

nagyon jól gazdálkodik, tartalékot is felhalmozott. Így jövőre lehetővé válik, hogy külön 

önkormányzati támogatás befizetése nélkül, normatívából és egyéb forrásokból a társulás 

működhessen. Ha új tag jön – jelesül Pilisszentkereszt -, akkor a régi tagok jó gazdálkodása 

révén felhalmozott tartalékot nem feltétlenül szeretnék megosztani vele. Ez a kistérségi 

polgármestereknek (a társulás tagjainak) a közös és egyeztetett véleménye, amit elfogad és 

tolmácsol a Képviselő-testület felé. Úgy érzi, ezzel nincs is probléma, mert Pilisszentkereszt 

Község Önkormányzata elfogadta azt, hogy ha valamilyen minimális összeggel be kell szállni 

a társulási alapba a normatíván kívül, akkor azt beleteszik. Lendvai József Polgármester úr 

értesítette arról is, hogy hoztak egy testületi határozatot. A határozati javaslatnak megfelelően 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának csatlakozását elfogadásra javasolja. Kérdés, 

észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

1. elfogadja Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának a Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozását azzal a 

feltétellel, hogy vállalja a 2014. évi működési normatíva kiegészítésének megfizetését, 

 

2. hozzájárul a Társulási Megállapodás 1. pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú     

módosításához, 

 

3. felkéri a Polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:1-2. pont: azonnal 

           3. pont: 2014. április 30. 

 

 

 

 

 

2. Sürgősségi indítvány a Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 7/2007. (VI.5.) sz. önkormányzati rendelete hatályon kívül 

helyezéséről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. A Pest Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívásában kéri az Önkormányzat és a lakosság 

együttműködésében megvalósuló, ivóvíz bekötésről (a községben jelenleg 80 ezer Ft) és a 

kapcsolódó hozzájárulásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezését, mivel az időközben 

hatályba lépett Víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2001. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek 

már nem felel meg. A törvény kimondja, hogy csak a DMRV Zrt. (ami többségi állami-, 

önkormányzati tulajdonban van), szedhet ilyen jellegű hozzájárulást.  Felhívta a figyelmet 

arra is, hogy a rendeletben nem, de egyedi határozatban – a törvényben meghatározott 

feltételek esetén – lehet más jogcímen fizetési kötelezettséget előírni. A törvény egyértelmű, 

ha ennek az Önkormányzat nem felel meg, akkor a rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 

Megvizsgálják annak lehetőségét, hogyan lehet más jogcímen a vízbekötésért, vízvezeték 

építésért fizetési kötelezettséget előírni. Ígéri, hogy erről hamarosan, a következő Képviselő-

testületi ülésre előterjesztés készülhet. Felhívja a figyelmet, hogy nem vetették el a kérdést, de 

tudomásul veszik, hogy a törvény változásával ezt más módon kell szabályozni. Először 

igazságtalannak érezte, és egyeztetett a Pest Megyei Kormányhivatallal, ahonnan azt a 

tájékoztatást kapta, hogy eddig három önkormányzat volt, aki bíróságon vitatta a dolgot, két 

önkormányzat elvesztette a pert, egy ügy még folyamatban van. A kérdés nem akut, télen 

amúgy sem kötnek be vizet az emberek. Tudomása szerint ebben az évben vízbekötési 

kérelemmel senki sem jelentkezett, a lakók nagy többsége bekötötte már a vizet. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: kérdezi, ha most bekötné valaki a vizet, akkor a 80 ezer Ft-ot 

kinek kellene befizetni. 
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dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a Víziközmű törvény a vízművekre  

lényegesen nagyobb kötelezettséget ró. A vízvezetékek „gazdái” lettek, adott esetben sokkal 

több pénzt fordítanak a vízvezetékek karbantartására, felújítására, fejlesztésére. A szabályok 

értelmében az általuk készített számítások alapján ők határozzák meg, hogy mennyi pénzt 

szednek be a lakosságtól. Lehet, hogy könnyebbség éri az embereket, lehet, hogy nem, ez a 

forint-összegen múlik. Mindenképpen jó, ha a vízmű kevesebb pénzt kér esetleges felújításra 

az önkormányzattól.  

 

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

sürgősségi indítványhoz tartozó rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

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

rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló, ivóvíz bekötésekről és a 

kapcsolódó hozzájárulásokról szóló 7/2007. (VI.5.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 22. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 

kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló, ivóvíz 

bekötésekről és a kapcsolódó hozzájárulásokról szóló 7/2007. (VI.5.) számú rendelet. 

 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2013. november 28. 

 

 

. 

 

dr. Illés György                  dr. Molnár Ildikó 

                           polgármester                                                    címzetes főjegyző 
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3. Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2011. 

(IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt, ennek lényege, hogy 2014. 

január 1-től egyes segélyek elnevezésében változás történik, melyeket át kell vezetni a 

szociális rendeleten. Ez érdemi módosulást nem tartalmaz. Idén ez az utolsó Képviselő-

testületi ülés, emiatt indokolt a rendelet elfogadása. Kéri Aljegyző urat, ismertesse, hogy mely 

segélyfajták elnevezése változott. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy az átmeneti- és a temetési segélyekről van 

szó, mely elnevezések alatt a jövőben már nem lehet támogatást folyósítani. 2014. január 1-től 

„önkormányzati segély” néven adhatnak az önkormányzatok ilyen jellegű támogatásokat. A 

szabályozás tartalmilag ugyanaz marad, a feltételrendszer, jogosultak köre nem változik. 

 

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

indítványhoz tartozó rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

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

rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló 15/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) 

bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (5) 

bekezdéseiben, 47. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) 

bekezdésében és 137. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és 

természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2011. (IX.29.) 

önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

 

 

 

1. § 
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(1) A R. preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

„Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) 

bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (5) 

bekezdéseiben, 47. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) 

bekezdésében és 137. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja:” 

 

 

(2) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

„6. § (1) Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a következő 

pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg: 

a) ápolási díj, 

b) önkormányzati segély.” 

 

 

(3) A R. 16. §-át megelőző „3. Átmeneti segély” szövegrész helyébe a „3. Önkormányzati 

segély” szöveg lép, a 19. §-át megelőző „4. Temetési segély” szöveg hatályát veszti.  

 

 

(4) A R. 16. – 21. §-ai helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„16. § Pilisszentlászló Község Polgármestere eseti jelleggel önkormányzati segélyre való 

jogosultságot állapít meg azon személy részére, aki  

a) önmaga, családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként 

jelentkező nem várt többletkiadása miatt anyagi segítségre szorul; 

b) meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 

és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, vagy  

c) arra köteles hozzátartozóként gondoskodott a meghalt személy eltemettetéséről, és a 

temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

 

17. § A 16. § a) pontjában meghatározott okból az jogosult önkormányzati segélyre, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150%-át, egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. 

 

 

18. § (1) A 16. § a) pontja alapján önkormányzati segély egy kérelmező részére egy naptári 

évben maximum két alkalommal állapítható meg.  

(2) A 16. § a) pontja alapján nyújtott önkormányzati segély egy alkalommal megállapítható 

maximális összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a. 

(3) A 16. § a) pontja alapján nyújtott önkormányzati segély iránti kérelemben a kérelmezőnek 

nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló tényről, nem várt körülményről, az őt ért anyagi 

veszteségről, jövedelem–kiesésről, és azokat okiratokkal igazolnia kell. 
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19. § (1) A 16. § b) pontjában meghatározott okból az jogosult önkormányzati segélyre, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén a havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. 

(2) A 16. § c) pontjában meghatározott okból az jogosult önkormányzati segélyre, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetén a havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. 

 

 

20. § (1) A 16. § b) és c) pontjai alapján nyújtott önkormányzati segély összege a helyben 

szokásos legolcsóbb temetési költség összegének legalább 10%-a de legfeljebb 30.000,- Ft. 

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség alakulásáról a polgármester tájékoztatást 

kér a temetés bonyolítását Pilisszentlászló községben végző vállalkozótól. 

 

 

21. § (1) A 16. § b) és c) pontjai alapján nyújtott önkormányzati segély megállapítása iránti 

kérelemhez csatolni kell 

a) a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 

hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát, 

b) a halotti anyakönyvi kivonatot, 

c) a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat. 

(2) A 16. § b) és c) pontjai alapján nyújtott önkormányzati segély összegét vagy a kérelem 

elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell 

vezetni, és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.” 

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Pilisszentlászló, 2013. november 28. 

 

 

dr. Illés György  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

4.   Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) 

önkormányzati rendelet I.-III. negyedév végrehajtásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Összefoglalójában elmondja, hogy 

a közelmúltban ugyanilyen részletességgel és metodika szerint tárgyalták a költségvetés 

féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. Takarékosan gazdálkodnak, az Önkormányzat 

pénzügyi helyzete stabil. Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztésben – az erre vonatkozó 

szabályok szerint -, az előirányzott módosításokat már átvezették a rendeletükbe, túlnyomó 
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többségben több forrást kaptak az államtól. Év közben is hozott határozatokat a Képviselő-

testület, az eredeti előterjesztésben a 3. negyedév végéig hozott határozatok szerepelnek. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: A Sportegyesület a Sportnapra 300 ezer Ft támogatást kapott. 

Nem tudja, hogy ez az összeg kevés vagy sok volt, elszámoltak, visszajeleztek-e egyáltalán. 

 

dr. Illés György polgármester: javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják meg a 

Sportegyesület vezetőjét. Elmondja, hogy a pilisszentlászlói rendezvényeket úgy tartják, hogy 

nem átadott pénzeszközként vagy támogatásként jelenik meg, hanem az Önkormányzat által 

esetileg meghatározott keretösszeget (az énekkar, a sportegyesület, a Szlovák Önkormányzat 

stb.) költheti el egy bizonyos rendezvényre. Ez azt jelenti, hogy a számlákat, a pénz 

felhasználását formailag, tartalmilag nyomon tudják követni. A tartalmi része azonban az, 

hogy a rendezvény mennyire sikeres, hozzátartozik a teljes képhez. Ezért szeretné, hogy a 

Sportegyesület vezetőjét meghívnák, kérni fogja ennek a 2014. évi munkatervben való 

szerepeltetését. Jövőre érdemes lenne az adóbeszedésről is külön meghallgatni a Szentendrei 

Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, a helyi adó jelentős bevételi forrása a falunak. 

Kíváncsi, hogy az előző évek gyakorlatához képest részleteiben hogyan változott ez a 

tevékenység. A számok jók, de célszerű lenne megismerni a mögötte lévő munkát is. Egyéb 

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

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a 2013. évi költségvetés I.-III. negyedév teljesítéséről szóló 

beszámolót. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

5.   Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyhez kiegészítés is készült. A 

lényeg az előterjesztés első részében van, a mellékletek csak a fő számokat tartalmazzák. 

Megemlíti, hogy a Községháza falának hőszigeteléséről júniusban külön határoztak, 

fűtéskorszerűsítésről a júliusi-, kazánáthelyezésről az októberi ülésükön határoztak. A mai 

ülésen egy új előirányzat átcsoportosítási javaslat szerepel – az Idősek napja rendezvényre 

900 ezer Ft-ot javasolt biztosítani a költségvetés tartalékkerete terhére. Elmondja, hogy ez 

már gyakorlat, hogy az Idősek napja előtt tesznek előirányzat módosítást, idén is ez történt. 
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Már látni, hogy kb. hányan érintettek a dologban, kialakult, hogy milyen tartalommal bír az 

ajándékcsomag, vendéglátás, egyebek. Ez egy keretösszeg, melyet nem biztos, hogy teljesen 

ki fognak használni. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslat elfogadását. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy 2013. decemberben megtartja az Idősek napja rendezvényt,  

 

2. úgy dönt, hogy 900.000.- Ft költségkeretet biztosít a rendezvény céljára 2013. évi 

költségvetés tartalék kerete terhére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2013. december 31.  

 

 

 

dr. Illés György polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az 

előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezetet elfogadását. 

 

 

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

rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét: 68 965 E Ft-ról  72 729 E Ft-ban 

Kiadási főösszegét: 68 965 E Ft-ról  72 729 E Ft-ban          határozza meg.  

 

A 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
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(1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül:  

a) központi költségvetési támogatások összege:  33 868 E Ft-ról  35 232 E Ft-

ra módosul.  

 

A 2.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 68 965 E 

Ft-ról 72 729 E Ft-ra módosul  a 2. és 3. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok 

részletezésben. 

 

2. § 

 

A 4.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Önkormányzat 2013. költségvetési gazdálkodási évre 3 464 E Ft  (3 483 E Ft-ról) 

általános működési tartalékot képez.  

 

Mellékletek:  

1 A-B sz. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 

bemutatása mérlegszerűen,  

2 sz. melléklet  A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 

2/A sz. melléklet A helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások 

2/B sz. melléklet  A helyi önkormányzat által nyújtott támogatások 

2/C sz. melléklet  A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka 

3. sz. melléklet A helyi önkormányzat által működtetett óvoda bevételei és kiadásai  

3/A sz. melléklet A helyi önkormányzat beruházásai 

4. sz. melléklet A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 

5. sz. melléklet a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, 

előirányzat felhasználási terv 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2013. november 28. 

 

 

dr. Illés György                   dr. Molnár Ildikó 

                               polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

6.    Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési 

tervéről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 
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dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. A jogszabályban kötelezően 

előírtak szerint belső ellenőrzést kell végezni. Munkájukat segíti, a Szentendre Közös 

Önkormányzati Hivatal munkatársai kiválasztottak olyan területeket - a költségvetés 

elkészítési és elfogadási folyamatának- és a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlatának 

ellenőrzése -, melyeken a külső szemmel történő ellenőrzés segíti a munkát. Elmondja azt is, 

hogy az idei belső ellenőrzés folyamatban van, és a 2013. költségvetési beszámolónál fogják 

meghallgatni, hogy a belső ellenőrzés milyen megállapításokra jutott. Kérdés, észrevétel nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslat mellékletét 

képező 2014. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: beszámolásra évente 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

7.  Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadásáról. 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a munkaterv 

tartalmazza a szokásos (pl. a Rendőrség beszámolója), illetve az előző határozatokból, 

államháztartásról szóló törvényből következő napirendi pontokat. Jelzi, hogy a 2014. február 

4-i ülés időpontja képlékeny, mert az államháztartásról szóló törvény úgy fogalmaz, hogy az 

állami költségvetés elfogadása után 45 napon belül kell a költségvetési rendelet-tervezetet 

benyújtani a Képviselő-testületnek. Tehát, ha a Parlament gyorsan dolgozik, akkor a 2014. 

február 4-i ülést előbbre kell hozni. Jövőre országgyűlési- és önkormányzati választások 

lesznek, pontos dátumok szintén nem ismertek. Előzőekben szóba került a focicsapat 

vezetőjének meghívása a februári ülésre. Javasolja, hogy 2014. február 4-i ülés napirendjére 

vegyék fel a Sportegyesület tájékoztatóját, hogy teljes képet kaphassanak a focicsapat mögött 

álló egyesület tevékenységéről. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: kéri, hogy a Sportegyesület vezetője negyedévenként 

hivatalosan számoljon be a történésekről. Nem tudja, hogy kinek van bérbe adva a focipálya. 



 16 

 

dr. Illés György polgármester: úgy gondolja, hogy a felvetett kérdésekre is választ kapnak a 

februári ülésen. Figyelmezteti a hallgatóság között helyet foglaló Dombai Józsefet, hogy 

közbekiabálással ne zavarja a képviselő-testületi ülést. Javasolja továbbá, hogy év közben az 

adóbeszedést is vizsgálják meg, készüljön erről egy tájékoztató. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: javasolja, hogy a 2013. évi adóbevételekről  szóló 

beszámolót 2014. áprilisában tárgyalják meg – addigra láthatóak a végleges számok, és az 

egész évi feladat ellátásról részletes tájékoztatást lehet adni. 

 

dr. Illés György polgármester: Elmondja, hogy az év közben aktuális témákat – akár 

rendkívüli ülésen is - tárgyalni fogják. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén először szavazásra 

bocsátja a munkatervre vonatkozó két kiegészítő javaslat elfogadását. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja, hogy a februári ülés napirend-tervezete 

egészüljön ki a Sportegyesület beszámolójával. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a munkaterv kiegészítését a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal támogatta.  

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja, hogy a 2014. áprilisi ülés napirend-

tervezete egészüljön ki a 2013. évi adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóval. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a munkaterv kiegészítését a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal támogatta.  

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslat elfogadását. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  elfogadja a 2014. évi munkatervet és felkéri a Polgármestert, hogy az abban foglaltak 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a napirendi pontok előadóit és felelőseit a munkaterv egy 

példányának megküldésével értesítse. Az előterjesztés mellékletében szereplő, a hivatal 

működését érintő feladatok végrehajtását kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: 1. pont: Polgármester 

   2. pont: Jegyző 

 

Határidő: 1. pont: a munkaterv szerint 

      2. pont: folyamatos, 2014. december 31. 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

8.   Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat 

kiírásáról szóló 36/2013. (VI. 04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné 

nyilvánításáról és az új pályázat kiírásáról  

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a napirendet, kérdezi, hogy van-e indítvány a zárt 

ülés elrendelésére. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: úgy gondolja, hogy nem áll fenn olyan körülmény, ami 

miatt indokolt lenne zárt ülést lefolytatni. 

 

Polgármesteri kérdésre a jelenlévő Ferencsák Annamária nyilatkozik, hogy nem kér 

zárt ülés tartását, a nyílt ülésen történő tárgyalást elfogadja. 

 

 dr. Illés György polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kétszer 

meghirdetett óvodavezetői pályázatra senki sem jelentkezett – így javasolja annak 

eredménytelenné nyilvánítását. A II. határozati javaslat a vezetői állás újbóli meghirdetéséről 

szól. Remélhetőleg a nyár folyamán már sikeres lesz a pályázat. Amíg kinevezett óvodavezető 

nincs, addig Ferencsák Annamária óvodavezetőt javasolja megbízni e nemes feladattal. A IV. 

határozati javaslat szerint a testület 3 tagú bizottságot hoz létre a pályázók meghallgatására és 

véleményezésére. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az óvodavezetői pályázat 

eredménytelenné nyilvánításáról szóló I. határozati javaslatot. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2013. (VI. 04.) Kt. sz. 

határozatban foglalt pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja az új óvodavezetői pályázat kiírásáról 

szóló II. határozati javaslatot. 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír 

ki az alábbi tartalommal: 

 

 

Meghirdetett munkahely:  „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda 

     2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú szintű nemzetiségi óvodapedagógusi 

végzettség és szakképzettség; 

Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év 

szakmai gyakorlat; 

pedagógusi szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség 

   

Az Nkt. vonatkozó rendelkezése alapján 

előnyt jelent:    Szlovák nemzetiséghez való tartozás 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges 

feladatok: Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas    

szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, 

a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka 

szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása. 

 

 

Pályázathoz csatolni kell:   iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,  

az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-

nevelési helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket tartalmazó vezetési programot, 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik. 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a 

személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

kezeléséhez, továbbításához. 

A pályázatot 3 példányban kérjük mellékelni. 

 

Vezetői megbízás:   2014. augusztus 16-tól 2019. július 31-ig szól. 

 

Pályázat beadási határideje: 2014. június 30. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztusi képviselő-testületi ülés.  

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint 
 

Pályázat címzése:   dr. Illés György Pilisszentlászló Község Polgármestere 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 
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„Intézményvezetői pályázat" 
 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: dr. Illés György  polgármester (tel.:06-30/964-2732) 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján és 

az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenéséről intézkedjen, és a pályázati 

eljárást folytassa le. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselő-

testület 2014. augusztusi képviselő-testületi ülésére. 

  
Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

    3. pont: 2014. augusztusi képviselő-testületi ülés 

 

 

dr. Illés György polgármester:  szavazásra bocsátja az óvodavezető ideiglenes megbízásáról 

és illetményéről szóló III. határozati javaslatot. 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. megbízza Ferencsák Annamáriát a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői 

feladatainak ellátásával az ismételten kiírásra kerülő intézményvezetői pályázat 

eredményes elbírálásáig, 2014. augusztus 15-ig. 

A megbízás időtartamára a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben előírtaknak 

megfelelően illetményét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Alapilletmény:   216.502 Ft. 

Vezetői pótlék (alsó határ 40%):   61.858 Ft. 

Összesen:    278.360 Ft.  
 

2. Felkéri a Polgármestert az intézményvezető megbízásával kapcsolatos munkajogi 

intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy Csernyik József képviselő - előzetesen 

egyeztetés alapján – a bizottsági tevékenységet vállalja. A pályázókat lehetőség szerint, 

nagyjából egy időben szeretné meghallgatni a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Nevelő- 

és a Szülői Munkaközösség is. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester és Petkó Pál képviselő megerősítik, hogy jelölésüket 

elfogadják.  
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 dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja az óvodavezetői pályázók 

meghallgatására és véleményezésére létrejövő háromtagú bizottság személyi összetételéről 

szóló határozati javaslatot. 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tagokból álló háromtagú 

bizottságot hoz létre az óvodavezetői pályázók meghallgatására és véleményezésére: 

 

1) Elsik Vilmos alpolgármester 

2) Csernyik József képviselő 

3) Petkó Pál képviselő 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9.   Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést rendel 

el, kéri a Hivatalt, hogy biztosítsák a feltételeit. 

 

 

A Képviselő-testület 18.49 órától 18.55 óráig zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről 

külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.55 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

  polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

  


