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Szám: 1/2014. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2014. február 4-én (kedden) 18.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében 

tartott üléséről 

 

 

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

Gyurkovich György alpolgármester, dr. Schill Róbert 

alpolgármester, Csernyik József és Petkó Gábor  képviselők 

 

Távol van: Petkó Pál képviselő 

 

Hivatalból jelen 

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

Szervezési Iroda vezetője, Lantos Anna testületi referens, Szabóné 

Veres Erika pénzügyi ügyintéző, dr. Klúcsó Anita jogi referens 

 

Tanácskozási joggal  

jelen van:  Ferencsák Annamária óvodavezető, Tóth Attila a focicsapat 

csapatkapitánya 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.02 órakor megnyitja. Köszönti a Képviselő-testület 

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

főjegyző asszonyt, Ferencsák Annamária óvodavezetőt, Tóth Attilát, a focicsapat 

csapatkapitányát, és a községből megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a Képviselő-testület 6 tagja jelen van. dr. Schill Róbert alpolgármester 

bejelentette, hogy 18.50 óráig tud részt venni az ülésen. Elmondja, hogy a meghívóban 

szereplő napirendi pontokon kívül két sürgősségi indítvány készült. Javasolja, hogy az első 

sürgősségi indítvány a 2. napirend után, a második sürgősségi indítvány a 3. napirend után 

kerüljön megtárgyalásra, mert annak pénzügyi kihatása van. 

 

Elsőként szavazásra bocsátja a „Pilisszentlászló 048/88 hrsz. ingatlan cserére és 

értékesítésre kijelöléséről, illetve cseréjéről és értékesítéséről” című sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

dr. Illés György polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a 

sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja az „Óvoda nyílászáró-csere, 

hőszigetelés pályázat keretében” című sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

 

dr. Illés György polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a 

sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 

előterjesztések napirendre vételét. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 

igen szavazattal a napirendet elfogadta. 
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NAPIREND 

1. 
 

Tájékoztató két ülés közötti eseményekről dr. Illés György  

polgármester 

2. 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról dr. Illés György  

polgármester 

3. 

Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló 04/88 hrsz. ingatlan 

cserére és értékesítésre kijelöléséről, illetve cseréjéről és 

értékesítéséről        

dr. Illés György  

polgármester 

4. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

…/2014 (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról 

 

dr. Illés György  

polgármester 

5. 
Sürgősségi indítvány az Óvoda nyílászáró-csere, hőszigetelés 

pályázat keretében 

dr. Illés György  

polgármester 

6. 

Előterjesztés az 51/2013. (XI. 10.) Kt. sz. határozat 

eredménytelenné nyilvánításáról és az új védőnői pályázat 

kiírásáról 

dr. Illés György  

polgármester 

7. 

Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2014/2015. 

nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az 

óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről 

 

dr. Illés György  

polgármester 

8. 
Tájékoztató a Sportegyesület tevékenységéről dr. Illés György  

polgármester 

9. 

Előterjesztés Szentendre Város településrendezési eszközeinek 

Tófenék és Kőhegy alja részterületekre vonatkozó 

módosításáról, előzetes tájékoztató dokumentációjának 

véleményezéséről 

 

dr. Illés György  

polgármester 

10. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének …/2014. (……) önkormányzati 

rendelete a temetőkről és a temetkezésről 

 

dr. Illés György  

polgármester 

11. 
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

rendelet elfogadásáról 

dr. Illés György  

polgármester 

12. 

Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 5/2003. (XII.30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

dr. Illés György  

polgármester 

13. 

Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól szóló 17/2012. 

(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. 

(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

 

dr. Illés György  

polgármester 

14. 

Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata között a Szentendrei 

Közös Önkormányzati Hivatalról kötött megállapodás 

módosításáról 

 

dr. Illés György  

polgármester 

15. 

Előterjesztés Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat és Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

között fennálló együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

dr. Illés György  

polgármester 
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16. 

Előterjesztés Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 

dr. Illés György  

polgármester 

17. 

Előterjesztés a szociális tűzifa kérelmek elbírálásáról 

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

dr. Illés György  

polgármester 

 

 

 

1. 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. november 30-án Adventi sokadalom, karácsonyi vásár volt az iskolában.   

2013. december 2-án a Szlovák Énekkar próbáján vett részt, megbeszélték az aktuális 

teendőket.  

2013. december 4-én Muzslán a muzslai polgármesterrel egyeztették a következő évi 

testvértelepülési programokat. 2013. december 5-én az óvodában járt a Mikulás, külön 

köszönet Kertész József úrnak.  

2013. december 10-én volt 2013. évi községi közmeghallgatás, a jegyzőkönyv a honlapon 

olvasható. Szlovák Önkormányzatnak 2013. november 28-án tartott közmeghallgatást.   

2013. december 13-án volt az Idősek napja, többen eljöttek, mint tavaly.  

2013. december 13-án a Könyvtárban gyermekprogram volt az óvodásoknak.  

2013. december 16-17-én volt a községben tüdőszűrés. Ez volt az utolsó ingyenes 

rendezvény, jövőre országos jogszabály alapján a kedvezményezett kör kivételével csak 

pénzért szűrnek.  

2013. december 16-án kedvezményes karácsonyfa árusítás volt a községben, egy 

teherautónyi fa fogyott el. Jutott belőle a kápolnába és az iskolába is.  

2013. december 18-án a Töosz-nál  megbeszélésen vett részt (Management Bizottság), majd 

január 7-én is.   

2013. december 23-án a Szlovák Önkormányzat tagjait és az énekkart a Kis Rigóba hívta 

évbúcsúztató megbeszélésre.  

2013. december 28-án az Óvoda udvarán egy veszélyes fát csonkoltattak vissza.  

2013. január 16-án a BM által szervezett konferencián vett részt. 

2013. január 22-én a Magyar Faluszövetség által szervezett konferenciát tartottak a Szlovák 

Közösségi Házban, kb. 40 polgármester és jegyző részvételével, a Belügyminisztériumot két 

főosztályvezető előadó képviselte.  

 

- Községháza: kazánáthelyezés az ünnepek alatt megtörtént, kifestették a könyvtár egy 

helyiségét és jó ütemben halad a jövőbeni Szlovák Ház kialakítása, villany és fűtésszerelés 

megtörtént, festés-mázolás folyik.  

- Óvoda: a zúzmara alatt egy nagy faág letört, a Szlovák Ház cseréptetejét beszakítva. A tetőt 

azonnal megjavíttatták, a kárt a vagyonbiztosító felé érvényesítették.  

- Pályázatot nyertek szociális közmunkaprogramra, jelenleg 11 fő dolgozhat, többségük 

Szentendrén képzésen vesz részt, 1 fő állást talált. 

- A mostani télen tavaly csak egyszer kellett sózni, idén már többször: folyamatosan végzik.   

- Ebben a hónapban elindul a falubeli kutyák összeírása, amely sokat segít majd a kóborló 

kutyák megfékezésében.   
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- Elhunyt Déri György, az iskola volt tanára (január 22-i temetésén a faluból sokan voltak).  

- Január 7-én vagy 10-én két fő független műszaki ellenőr megvizsgálja az óvodai 

fűtésrendszert. 

 

 

 

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

lemondott Petkó Pál képviselői tisztségéről. Kéri dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

asszonyt, hogy a megüresedett képviselői hellyel kapcsolatos további teendőket ismertesse. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy felveszik a kapcsolatot a helyi 

választási bizottság elnökével, aki a listán szereplő következő legmagasabb szavazati arányt 

elért képviselőt felkéri a tisztség vállalására. Amennyiben ez megtörténik, a soron következő 

rendes testületi ülésen eskütétel után megkapja a megbízólevelét és elfoglalhatja a testületben 

tisztségét. Ha bármilyen okból nem vállalja, akkor a listán soron következő legmagasabb 

szavazati arányt elért személyt fogja megkeresni a helyi választási bizottság elnöke. Ennek az 

adminisztrációját Szentendre Város Önkormányzata segíti majd, az áprilisi testületi ülésre 

lehet számítani, hogy a Képviselő-testület létszáma kiegészül. 

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

              Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: a Képviselő-testület tagjai megkapták a jelentést, 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 6 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

54/2013.(X.  8.)  Kt. sz.  határozat végrehajtása megtörtént 

60/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

65/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

66/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

67/2013.(XI.28.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
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3. Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló 048/88 hrsz. ingatlan cserére és értékesítésre   

kijelöléséről, illetve cseréjéről és értékesítéséről        

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Elmondja, hogy a 048/87 

hrsz-ú ingatlan Tóth Vince tulajdonában volt. Halála után az örökösei  jelezték, hogy el 

vannak csúszva az ingatlan határok, mellyel kapcsolatban egyeztetések kezdődtek az 

örökösökkel, akik aztán ezt a földet eladták Kiss Károlyné családjának. Kiss Mónika 2014. 

február 3-án kérelmet nyújtott be a 048/87 hrsz-ú földdel szomszédos, az önkormányzat 

tulajdonában lévő 048/88 hrsz-ú ingatlan elcserélésére vagy megvásárlására. Annak idején 

elcsúsztak a határok, az is lehetséges, hogy a két földet megcserélték. Értékkülönbözet van a 

két ingatlan között, tehát csere esetén is rá kell fizetni. A Vagyonrendelet alapján 

elidegenítésnél értékbecslést kell készíteni, másrészt pályáztatni kell. Az ingatlanok 

földmérése költséges és időigényes feladat, ezért egyszerűbbnek és korrektebbnek tűnik, ha a 

földet egy értékelhető áron eladná az Önkormányzat. Ha ez megvalósul, akkor ezt az összeget 

az Önkormányzat vagyonába forgatnák vissza. Eredményes pályáztatás után történhet eladás. 

Elmondja, hogy az „A” határozati javaslat alapján az ingatlant elcserélnék, a „B” határozati 

javaslat szerint kijelölnék értékbecslésre, pályáztatásra.  

 

Elsik Vilmos alpolgármester: egyetért az értékbecsléssel és pályáztatással. Véleménye szerint 

az ingatlan 1 millió Ft fölötti értéket képvisel. 

 

dr. Illés György polgármester: Szorgalmazza a helyzet sürgős rendezését - dönteni kell, hogy 

eladják, elcserélik, elidegenítésre kijelölik -, a „B” javaslatot támogatja. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a „B” határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Pilisszentlászló Község Önkormányzat tulajdonában lévő 048/88 hrsz. 3596 

négyzetméter nagyságú ingatlant pályáztatásra kijelöli az elkészítendő 

értékbecslésben szereplő értéken. 

2. felkéri a Polgármestert a pályáztatáson legkedvezőbb ajánlatott tett Vevővel az 

adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a szerződéskötéssel járó költségek a 

vevőt terhelik. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 
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4. Előterjesztés Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló …/2014 (…) önkormányzati 

rendeletének megalkotásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tavalyi évhez 

képest valamelyest csökkent a központi támogatás (33.725 eFt), a tervek alapján a saját 

bevétel magasabb (19.556 eFt), intézményi működési bevétel kis mértékben csökken (3.850 

eFt), pénzmaradvány több, mint tavaly (12.847 eFt). Elmondja, hogy költségvetési tartalékot 

3 millió Ft-tal határozták meg, melyet az önkormányzati tulajdonban lévő épületek, utak, 

hidak, árkok rendben tartására, karbantartására kívánnak fordítani. Rendezvényekre is 

terveztek, például a Testvér-települési találkozó idén a községben zajlik, búcsú környékére 

tervezik. Jellemző, hogy az állam különböző jogcímeken emeli az egyes előirányzatokat, 

magyarán egy picivel több pénz jut működési kiadásaikra (pl. gyermekétkeztetés). Az április 

30-i utáni közmunka program alakulását az új Kormány kompetenciája határozza meg. 

Bevétel-kiadás a tavalyi év alapján nagy biztonsággal tervezhető, a plusz óvodai csoport 

indítása nem szerepel a költségvetésben. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat felé 

szándéknyilatkozatot tettek a megfelelő helyiség kialakítására. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: érdeklődik, hogy a pénzmaradvány milyen arányban kerül 

elosztásra az utak és az épületek között. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a költségvetésben fele-fele arányban 

szerepelnek az utak, árkok, közterületek, illetve önkormányzati épületek. Korrigálható év 

közben, azonban úgy gondolja, hogy a konkrét beruházás, pályázatok alkalmával érdemes 

dönteni. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: kérdezi, hogy a sportpályával, illetve a klubbal 

kapcsolatban az idei évre milyen tervek, elképzelések vannak. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a focicsapattal kapcsolatban a tavalyi 

számokkal terveztek. Gyakorlatilag 15 évre visszamenőleg a focicsapat költségeinek jelentős 

részét (pl. pályafenntartás) az önkormányzat magára vállalja. Másfelől ezt a tevékenységet - 

ami főleg élőmunka - a focicsapat és a baráti köre segíti. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, 

szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

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

rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 

1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

l. § 

 

A rendelet hatálya Pilisszentlászló Község Önkormányzatára a Képviselő-testületre, 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott intézményre: így a Szentendrei 

Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a „Vadvirág” Napközi-otthonos Óvodára terjed ki. 

 

I. rész 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat 20l4. évi költségvetése kiadásainak és 

bevételeinek főösszege 

 

2. § 

 

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2014. évi költségvetésének 

 

Bevételi 

főösszegét 67 578 EFt 

Kiadási 

főösszegét 67 578 EFt 

 

 

összegben állapítja meg, az  2. számú melléklet szerinti részletezésben. 

 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül 

 

a központi költségvetési támogatások összege 27 525 EFt 

a saját működési bevétel összege 23 406 EFt 

az átvett pénzeszköz összege 6 200 EFt 

 

az 2/A számú melléklet szerinti részletezésben. 

 

(3) Felhalmozási bevételt 2014. évben nem tervez az Önkormányzat. 

 

(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 67 578 

EFt a  2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben. 

 

(5) Felhalmozási kiadást nem tervez az Önkormányzat 2014. évre. 

 

(6) A működési kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen a  2/A számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3. § 
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(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (3) bekezdésében foglaltak 

alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében tartozik: a Helyi Önkormányzat 

 

(2) Az Önkormányzat 2014. költségvetési gazdálkodási évre 3 000 EFt általános működési 

tartalékot képez a 3 sz. melléklet szerint.  

4.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 3 főben 

állapítja meg a 8. számú melléklet  szerint. 

 

(2) Az egyéb ellátandó feladatok elvégzésére közfoglalkoztatásban átlag 4 fő/hó dolgozót 

alkalmaz az önkormányzat 8. számú melléklet szerint. 

 

 

 

II. rész 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai 

 

 

5.§ 

 

(1) Pilisszentlászló Község Önkormányzatnak és a Vadvirág Napközi-otthonos Óvodának az 

alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell elkészíteniük. 

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzatot és a Vadvirág Napközi-otthonos 

Óvodát az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek 

arányában történő teljesítésére. 

 

(3) A költségvetési intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga 

után a költségvetési támogatás növekedését. 

 

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenység és az ezzel összefüggő kötelező 

feladatok ellátására használható fel. 

 

(5) Minden év közben teljesülő szabadon felhasználható többletbevétel csak költségvetési 

hiány csökkentésére használható fel. 

 

6.§ 

 

(1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

felelős. 

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási, valamint a 

költségvetési szerv költségvetését - rendeletének módosításával - testületi döntéssel 

megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a 

Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot. 

 

(3) Ha év közben a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet az előirányzat számára 

pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 
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(4) Ha év közben az előző bekezdésben leírt szervek közül valamely előirányzatot zárolnak az 

önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-

testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 

 

(5) Év közben a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását: 

- a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére, 

- a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, háromnegyed-éves tájékoztató 

keretében, illetve az éves beszámolót megelőzően. 

 

(6) A Polgármester pót-költségvetési rendelet-tervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az 

önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik. 

 

 

 

7.§ 

 

A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítását l 000 EFt-ig a 

Polgármesterre átruházza azzal, hogy a Polgármester az átruházott határkörben végrehajtott 

előirányzat átcsoportosításról Képviselő-testület a következő rendes ülésen tájékoztatni 

köteles. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadások közötti átcsoportosítás jogát saját 

hatáskörben fenntartja. 

 

8.§ 

 

A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a 

költségvetési szerv hatáskörében tartozó többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő 

teljesítmény jutalmazására használható fel a Képviselő-testület jóváhagyásával. 

 

9.§ 

 

A normatív állami hozzájárulás 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség 

teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő. 

 

10.§ 

 

Az Önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelére a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatallal munkamegosztási megállapodást kötni. A megállapodás megkötésére a 

Polgármester jogosult.  

 

11.§ 

 

A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására a 

Képviselő-testület engedélyezésével kerülhet sor. 

 

12.§ 

 

Az önkormányzat pályázatokból származó bevételeinek növelése érdekében az egyes 

szakminisztériumok, szakmai alapok, megyei önkormányzat stb. által kiírt pályázatokat a 

Polgármesternek figyelemmel kell kísérni és erről a Polgármester haladéktalanul tájékoztatni 

köteles a Képviselő-testületet. 
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13.§ 

 

(1) Az önállóan működő Napközi-otthonos Óvoda hitelt nem vehet fel, kezességet nem 

vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, 

pénzeszközeit tartós betétként nem kötheti le. 

 

(2) Az önállóan működő Napközi-otthonos Óvoda önálló bankszámlával rendelkezhet. 

 

14.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a hitelfelvétellel kapcsolatos döntést megtartja saját hatáskörben. 

 

(2) Önkormányzati kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat. 

 

15.§ 

 

(1) A behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére: 10 000 Ft egyedi értékhatárig a 

Polgármester jogosult. E tevékenységéről negyedévente tájékoztató jelentést kell készíteni a 

Képviselő-testületnek. 

 

(2) A 10 000 Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettség mérséklésére, elengedésére a 

Képviselő- testület jogosult. 

 

 

 

III. rész 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

16.§ 

 

(l) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két testületi ülés között a 

sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon l 000 EFt egyedi 

értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, az 

előirányzat módosítás saját hatáskörben történő megtételével. 

 

(2) A Polgármester Pilisszentlászló Község Önkormányzat gazdálkodásának első féléves 

helyzetéről 2014. szeptember 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

 

 

17.§ 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január l-től kell 

alkalmazni. 

 

Pilisszentlászló, 2014. február 4. 

 

 

                     dr. Illés György       dr. Molnár Ildikó  

                        polgármester        címzetes főjegyző   

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteit képezik. 



 11 

 

 

5. Sürgősségi indítvány az Óvoda nyílászáró-csere, hőszigetelés pályázat keretében 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. A pályázat lényege, hogy a 

támogatás maximális mértéke 80 %, így 20 % önerőt kell biztosítani. Javasolja, hogy adjanak 

be pályázatot a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda nyílászáró cseréjére és hőszigetelésére. A 

pályázati felhívás a napokban jelent meg, a pályázatot konkrét árajánlat birtokában nyújtanák 

be, melynek határideje 2014. február 13. A költségvetésben az általános tartalék soron 

rendelkezésre áll 3 millió Ft, melynek önerőként történő biztosítására kéri a Képviselő-

testületet. 

 

Petkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy a pályázat kedvező elbírálására mekkora az esély. 

 

Csernyik József képviselő: kérdezi, hogy mikorra várható eredményhirdetés. 

 

dr. Illés György polgármester: tavaly ugyanilyen rendszerű pályázat volt, remélhetőleg idén 

több támogatást fog biztosítani az állam. A plusz óvodai csoport beindítását hangsúlyozni 

fogják és bízik abban, hogy a község kompetenciái, indokai, konferenciákon való 

egyeztetések elégségesek lesznek a támogatás elnyeréséhez.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy az esetleges hiánypótlás után az 

eredményhirdetés április-májusban várható. 

 

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

sürgősségi indítványhoz tartozó határozati javaslat elfogadását. 

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet 2-4. § 

szerinti pályázatot kívánja beadni a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda nyílászáró 

cseréinek, hőszigetelésének tárgyában, 

2. biztosítja a pályázathoz szükséges maximum 3.000.000,- Ft önerőt a 2014. évi 

költségvetés 3. sz. melléklet általános tartalék terhére, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására és az egyéb jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. Előterjesztés az 51/2013. (XI. 10.) Kt. sz. határozat eredménytelenné 

nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

évtizedek óta – közmegelégedésre - helyettes védőnő látja el a védőnői feladatokat a 

községben, a védőnői pályázatra nem jelentkezett senki. Kötelező meghirdetniük, ennek 

alapján az előző pályázatot eredménytelenné kell nyilvánítani és egy új pályázatot kiírni. Úgy 

választották meg a pályázat lejártának határidejét, hogy az idén végző ifjú védőnők is 

megtalálhassák őket. 

 

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

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott pályázat hiányában 

eredménytelennek nyilvánítja az 51/2013. (IX.10.) Kt. sz. határozatával hozott, védőnői 

álláshelyre kiírt pályázatát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

dr. Illés György polgármester: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a II. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

Meghirdetett munkahely:  Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

     2009 Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 2. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett 

vagy azzal egyenértékű elismert oklevél 

MESZK tagság 

működési nyilvántartás 
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Felhasználói szintű MS Office ismeret  

büntetlen előélet 

magyar állampolgárság 

cselekvőképesség 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges  

feladatok:  területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM rendeletben foglalt „vegyes” körzetben 

ellátandó feladatok 

 

Pályázathoz csatolni kell:   iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,  

MESZK tagsági igazolványt 

működési nyilvántartás másolatát 

nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban 

résztvevők megismerhetik. 

 

 

Pályázat beadási határideje: 2014. július 31. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptemberi 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. 

„védőnői 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, 

valamint Pilisszentlászló honlapján való megjelentetésről gondoskodjon. 

 

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

testület szeptemberi ülésére. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1-2. pont: azonnal 

             3. pont: 2014. szeptemberi képviselő-testületi ülés 

 

 

 

7.   Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2014/2015. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Szeretettel köszönti Ferencsák 

Annamária óvodavezetőt. Elmondja, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó harmadik határozati 
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javaslatban szerepel azon szándékuk, hogy még egy óvodai csoportot kívánnak indítani. 

Felhívás keretében és egyéb módon is bíztatják a szülőket, hogy gyermekeikkel 

jelentkezzenek a tényleges igények felmérése érdekében. Megfelelő létszámmal érdemes 

indítani új csoportot. Törvény ugyan elhalasztotta egy évvel a kötelező óvodáztatás 

időpontját, azonban a kormányzati szándék ismert. Tehát abban az irányban kell előre haladni, 

hogy azoknak a szülőknek, akiknek muszáj dolgozniuk, a gyermekük számára biztosítani kell 

az óvodai férőhelyet.  

 

Elsik Vilmos alpolgármester: feltételezi, hogyha 32 gyermek jelentkezne - a maximális 

létszám egy csoportba 30 fő -, kettő gyerekkel nem lehet még egy csoportot indítani. Kérdése, 

hogy mi lesz azzal a két gyerekkel? Felhívja a figyelmet, hogy egy óvodai csoport indítása 6 

millió Ft-jába kerül az önkormányzatnak.  

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy nem lehet „túltöltés”, be kell tartani a 

csoportlétszámot.  

 

Gyurkovich György alpolgármester: véleménye szerint ilyen esetben 2x16 fős bontásban 

lehetne csoportot indítani.  

 

dr. Illés György polgármester: javasolja, hogy részletekről akkor beszélgessenek, ha látják a 

tényleges számokat, nyár elején lesz egy döntési helyzet. 

 

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

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 

„Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét és felvételi szabályait a következők 

szerint határozza meg: 

 

-  Az intézmény elsődlegesen a pilisszentlászlói gyermekeket veszi fel és csak a helyi igények 

maradéktalan teljesülése után helyezhet el nem helyi lakost. 

 

- Először a következő évben óvodakötelessé váló korosztályt (5 évesek) kell felvenni, a 4 és 3   

évesek a fennmaradó helyek függvényében vehetőek fel. 

 

- Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje: 

 Óvodaköteles korú (5 éves) gyermek 

 Mindkettő szülő dolgozik 

 Akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 

három vagy több gyermeket nevelnek 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

 Hátrányos helyzetű 

 Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására 

 Körzethatáron belül élő gyermek 

 Körzethatáron kívül élő gyermek 
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Felelős:      Polgármester 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a II. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  2014/2015. nevelési évben a 

pilisszentlászlói  „Vadvirág” Napköziotthonos Óvodában indítható csoportok számát 1 

csoportban határozza meg. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2014. március 21. 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a III. határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a III. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  Pilisszentlászló Község „Vadvirág” Napköziotthonos Óvodájában, az intézményvezetővel   

történt előzetes egyeztetés után, a 2014/2015. nevelési évre az óvodások beiratkozását  

 

2014. április 24-25-ig 

 

terjedő időszakban határozza meg. 

 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét, illetve a beiratkozás idejéről 

közleményt tegyen közzé a helyi médiában. 

 

3. kifejezi azon szándékát, hogy megfelelő igény esetén a 2014/2015. nevelési évben további 

1 óvodai csoportot kíván indítani. Felkéri az óvoda vezetőjét és a jegyzőt, hogy a beiratkozási 

közleményben ezt szerepeltesse és hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy az óvodakötelesnél 

fiatalabb gyermekek felvétele a támogató képviselő-testületi döntés és a felvételek biztosítása 

után várhatóan lehetséges lesz. 

  

Felelős:     Jegyző 

Határidő: 2014. március 21. 
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8.    Tájékoztató a Sportegyesület tevékenységéről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: tisztelettel köszönti Tóth Attilát, a focicsapat 

csapatkapitányát. Kéri, hogy röviden tájékoztassa a Képviselő-testületet tevékenységükről. 

  

Tóth Attila focicsapat csapatkapitánya: elmondja, hogy az őszi szezonnak vége, készülnek a 

tavaszi szezon folytatására, éppen félidőben vannak. Költségvetés szempontjából az egyesület 

költségvetése épp ellenkezőleg működik, mint az önkormányzaté.  Az anyagi részét nézve: az 

őszi szezonban remélhetőleg lesz támogatás (bírói költség, nevezési díj, játékos engedély, 

eljárási illeték stb.), melyet 90 %-ban támogat az MLSZ, illetve az OTP. Az éves támogatás 

600 eFt, véleménye szerint nem lépik túl a költségvetési keretet. Probléma azonban a pálya 

infrastruktúrája, az alapvető használatból adódó amortizáció. Az öltözők, wc-k fenntartása, 

hiányos kőburkolat, beázott tető, a környező sáros földterület, a szétszedett kerítés. A 

működés érdekében mindent megtesznek, amit csak lehet, a mosás, takarítás, fűnyírás 

rendszeres. Kovacsics Miklós a gyerekeknek az egészségmegőrzés érdekében rendszeresen 

tart ingyenes edzéseket. Kérdezi, hogy szükség van-e a focicsapatra. Egyelőre tudnak még 

működni, de a jövőre vonatkozóan koncepcióra lenne szükségük. Terveik között szerepel idén 

is egy Focitorna megrendezése a Falunap környékén. Tavaly rossz időpontban szervezték, 

mert még nagyban zajlottak a bajnokságok. Remélhetőleg most nagyobb létszámban tudnak 

részt venni a csapatok, és természetesen  a csapat vállalja a szervezést. 

 

dr. Illés György polgármester: úgy gondolja, hogy az önkormányzat és a csapat 

együttműködése megfelelő, a focira igény van a községben, évekkel ezelőtt a pilisszentlászlói 

fociszerető közösség eldöntötte, hogy elmennek az eredményesen szereplő csapatok irányába. 

Ezt a döntést nem a polgármester hozta meg, de amire társadalmi igény van, annak működnie 

kell. Régóta vitáznak azon, hogy az önkormányzatról a focicsapatot leválasztják-e vagy sem. 

El kell dönteni, hogy a községben örömfoci lesz egy alsó osztályú csapattal, vagy egy 

eredményes labdarúgó csapat, amelyben kevesebb a szentlászlói játékos. A csapat 

szándékának irányába mozdultak el, miszerint a csapat és a baráti köre akkor tud hosszú távra 

tervezni, ha a pályával kapcsolatban bizonyos jogokat kap. Így nem járhat bárki a pályára, 

cross motoroknak sincs ott keresnivalójuk. Ha versenyfoci van, akkor a pályát nem lehet 

tönkretenni. Semmi akadálya, hogy a közmeghallgatás keretében is elhangozzon majd egy 

tájékoztató, ahol a lakosok is elmondhatják egyéni, sajátos véleményüket ezzel kapcsolatban.  

 

(A Polgármester Dombai József volt polgármestert rendre inti. Kéri, hogy bekiabálásával  

ne zavarja a Képviselő-testület ülését.) 

 

dr. Schill Róbert képviselő 18.50 órakor távozik az ülésteremből, a Képviselő-testület 

létszáma 5 fő 

 

9.  Előterjesztés Szentendre Város településrendezési eszközeinek Tófenék és Kőhegy 

alja részterületekre vonatkozó módosításáról, előzetes tájékoztató 

dokumentációjának véleményezéséről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

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

községet nem érinti. Javasolja, hogy a további rendezési egyeztetések fázisaiban ne vegyenek 

részt, illetve ne kifogásolják.  
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Gyurkovich György alpolgármester: érdeklődik, hogy a Szentendrét elkerülő út tervezése 

milyen stádiumban van. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy ez olyan magas összegű beruházás,  

amit a város kizárólag pályázat útján, központi támogatással, kiemelt projektként tud 

megvalósítani. Továbbra is része Szentendre város tervének, kivitelezés a későbbiekben 

várható. Az út kikerüli a Pannóniatelepet és a Vasúti villasor környékét, és elvinné a 

gazdasági forgalmat a városból a külső részekre. A személy- és teherautó terhelés egyre 

nagyobb, cél az, hogy a város mentesüljön az átmenő forgalom alól. 

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete Szentendre Város településrendezési eszközeinek 

Tófenék és Kőhegy alja részterületekre vonatkozó módosítása ellen kifogást nem emel, a 

rendezést befolyásoló terve nincs és a véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván 

részt venni. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      Polgármester és Jegyző 

 

 

 

10.   Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014. (……) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről  

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a napirendet. Hangsúlyozza, hogy temető rendelet 

eddig is volt, tulajdonképpen ennek szabályait frissítették, modernizálták. Az időközi 

jogszabályi változásokat  átvezették, az új rendelet áttekinthetőbb. A Templomnál lévő 

Temető egyházi tulajdonban van, arra ezek a szabályok nem érvényesek. A ravatalozó mellett 

van kb. 30 sírhely, az alsó rész, amely kisajátítás után került az Önkormányzathoz. 

Egyeztetett a Plébános úrral, miszerint gyakorlatilag egységes temetőként használt területtel 

kapcsolatban értelmetlen külön szabályokat alkotni. Elmondja, hogy a sírdíjaikat az egyházi 

díjakhoz igazítják. Nem tartja jó megoldásnak, ha lenne egy első- és másodrendű temető. 

Egységes szabályozás alapján készült a rendelet-tervezet, melynek van egy társadalmi 

véleményezési szakasza. Írásos vagy elektronikus formában észrevétel a rendelet-tervezettel 

kapcsolatban nem érkezett. A ravatalozó használata továbbra is ingyenes, közhasználatú 

helyiségként működik. A gyászoló család megkapja a kulcsot, ha temetkezési vállalkozóval 

intézi, utána kitakarítják. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet-

tervezet elfogadását. 
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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 

2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete 

 

a temetőkről és a temetkezésről  

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott 

feladatkörre, tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 13.§ 2. pontjára, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. Rendeletben, továbbá az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései 

végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. 

(IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

Általános Rendelkezések 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község  közigazgatási területén található lezárt 

és működő köztemetőkre, azok létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési 

tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, fenntartójára, 

üzemeltetőjére, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a 

természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a 

köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy 

kötelezettségek terhelnek. 

 

Értelmező rendelkezések 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 

a) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan 

végző, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvényben 

(továbbiakban: Tv.) meghatározott szolgáltató; 

b) temető fenntartása: a Tv.-ben meghatározott tevékenység, mely magában foglalja 

különösen a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 

közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú 

zöldfelületek karbantartását, szükség szerinti felújítását és gondozását; 

 

3. § 
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(1) A pilisszentlászlói köztemető létesítéséről, fenntartásáról és üzemeltetéséről 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata gondoskodik. 

 

(2) A működő köztemető a Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonát képező 

04/86. helyrajzi számú ingatlanon lévő temető. 

 

4. § 

 

(1) Halottat, elhamvasztott halott maradványait eltemetni - a Tv.-ben meghatározott esetek 

kivételével – csak a működő temetőkben és temetkezési emlékhelyeken létesített temetési 

helyen lehet. 

(2) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt 

lebonyolítható. 

(3) A köztemetőbe – bármely egyéb megkülönböztetés nélkül – az elhalálozásuk idején 

pilisszentlászlói lakosokat lehet eltemetni. 

(4) Pilisszentlászlói lakos hozzátartozó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a polgármester 

engedélyt adhat más településen lakott elhunyt temetésére, amennyiben: 

a) a kérelmező hozzátartozója már rendelkezik olyan sírhellyel, amely alkalmas az 

elhunyt eltemetésére (korábban váltott sírhely), 

b) a temető üzemeltetője – a pilisszentlászlói lakosok érdekeinek sérelme nélkül – tud új 

sírhelyet biztosítani. 

 

 

II. Fejezet 

A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai 

 

5. § 

 

(1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az 

etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti 

érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól. 

 

(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött 

rendelkező köteles gondoskodni. 

(3) Minden látogató kötelessége a temetőnek, valamint a környezetének védelme, rendjének 

és tisztaságának megőrzése. 

 

Temetői rend 

6. § 

 

 (1) A személyi (gyalogos) bejáró nyitvatartása - szezontól függetlenül - folyamatos, de a 

teherbejárót csak hétköznap 8-16 óráig lehet igénybe venni az üzemeltető előzetes 

engedélyével. 

(2) A temető területén kizárólag a kijelölt helyen, a törvényben meghatározott tartalommal 

lehet temetkezési szolgáltatást reklámozni, hirdetni. A reklámokkal kapcsolatos 

kihelyezési jog és a bevétel Pilisszentlászló Község Önkormányzatát illeti meg. 

(3) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő 

tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét 

megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető 

jogosult. 

(4) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és 
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egyéb eszközök tárolása. 

(5) A temető területére - az üzemeltető engedélyével és ellenőrzése mellett - kizárólag az 

alábbi gépjárművek hajthatnak be: 

a)  a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművek, 

b)  a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművek, 

c)  azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, 

anyagokat szállítanak. 

 

7. § 

 

(1) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat. 

(2) A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos. 

(3) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a 

tűzveszély elkerülhető.  

(4) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből 

sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével 

lehet kivinni. 

(5) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell 

elhelyezni. 

 

8. § 

 

A temetési helyek gondozása során körültekintő gondossággal, valamint az alábbiak 

figyelembe vételével kell eljárni: 

a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit; 

b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza; 

c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza; 

d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást; 

e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni; 

f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni. 

 

A rendelet hatályba lépése után ültetendő növények esetében alkalmazandó szabályok 

9. § 

 

(1) Egy méternél magasabb cserjék, illetve fák telepítése, kivágása csak a temető 

tulajdonosának hozzájárulásával végezhető. A hozzájárulás megadására a tulajdonos 

képviseletében Pilisszentlászló Község  Polgármestere jogosult.  

 (2) A sírok közötti utakra nem lehet növényeket telepíteni. 

 

A sírjelek alkalmazásának szabályai 

10. § 

 

(1) A temetési hely jelölésére a fenntartó által jóváhagyott sírjel vagy síremlék használható. 

(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától 

függően: 

a)  műkő, terméskő legfeljebb 1,5 méter, 

b)    kopjafa legfeljebb 2,2 méter  

lehet. 

 (3) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra meg kell, hogy feleljen a kegyeleti érzés 

elvárásainak, és nem lehet a közízlést, kegyeleti jogot sértő. 

 

III. Fejezet 
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A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje 

 

11. § 

 

(1) A temetőben a temetésre használt helyek a következők: 

a) egyes sírhely, 

b) kettős sírhely, 

c) sírbolt (kripta), 

d) urnasírhely. 

 

12. § 

 

(1) Sírhelytábla, temetőrész, temető lezárásáról, kiürítéséről Pilisszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiürítésről szóló tájékoztatót temetői 

hirdetményben, legalább 3-3 alkalommal helyi és országos sajtóban kell közzé tenni úgy, 

hogy a közzétételekre a kiürítést megelőző 6, 4, ill. 2 hónappal kerüljön sor. 

 

(2) Lezárt temetőben és parcellában található sírhelybe temetni csak a következő esetekben 

lehet: 

a) rátemetés, 

b) előre megváltott kettős sírhely második helye, 

c) sírbolt. 

(3) A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az üzemeltető által meghatározott 

és hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az jogosult rendelkezni, aki azt 

megváltotta. Amennyiben a jogosult az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a rendelkezés 

joga a fenntartót illeti meg. 

 

A sírhelyek elhelyezése 

13. § 

 

(1) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket 

kijelölni.  

(2) A sírhelytáblák (parcellák) között – amennyiben a helyi viszonyok lehetővé teszik – 

legalább 3 méter széles utat kell hagyni. 

(3) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter. 

(4) A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter. 

 

Sírhelyek megváltása és újraváltása 

14. § 

 

(1) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet. 

(2) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik. A használati idő az alábbiak 

szerint alakul: 

a) egyes és kettős sírhely esetén       25 év 

b) sírbolt esetén         60 év 

c) urnasírhely esetén        25 év 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta 

után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, 

átrendezésre kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás 

időtartama a (2) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább 

a (2) bekezdés a) pontja esetében 10 év, a (2) bekezdés b) pontja esetében 30 év, a (2) 

bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél 
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rövidebb, akkor az újraváltás díja a megváltási díj időarányosan csökkentett részével 

egyezik meg. 

(4) A temetési helyek feletti rendelkezési jog adásvétel, csere vagy más jogügylet tárgyát 

nem képezheti. 

(5) A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, 

urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani. 

(6) A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltás díját az 1. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

Építési szabályok a temető területén 

15. § 

 

(1) Amennyiben a sírbolt építéséhez, bővítéséhez az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

kormányrendelet alapján építésügyi hatósági engedély szükséges, az engedélyezési terv 

készítése során a helykijelölést és a létesítmény tervét egyeztetni kell a fenntartóval.  

(2) Fenntartó jogosult minden engedélyköteles munkánál a munka végzésére jogosító 

engedély bemutatását kérni, valamint jogosult ellenőrizni, hogy az elkészült létesítmény 

az engedélyezési terveknek megfelel-e. 

(3) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen. 

(4) A sírgödröt a fenntartó hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal lehet burkolni, 

azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell. 

(5) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak a fenntartó 

hozzájárulásával lehetséges. 

 

16. § 

 

(1) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a 

rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén a fenntartó a 

kötelezettet felszólíthatja a helyreállításra, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a 

síremlék, sírbolt eltávolítását, valamint a sírboltba a további temetkezést megtilthatja. 

(2) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni a fenntartónak. Amennyiben a 

munka búcsúztatást, szertartást zavarna, a fenntartó az építéstől való tartózkodásra 

hívhatja fel a bejelentőt. 

(3) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák 

megkezdéséhez a fenntartó írásbeli engedélye szükséges. 

(4) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 napon belül az 

építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az 

elszállításról a felszólítást követő 1 munkanapon belül a fenntartó a kötelezett terhére és 

veszélyére gondoskodik. 

(5) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, 

a maradékot a temetőből el kell szállítani. 

 

IV. Fejezet 

Sírhelyek, sírboltok méretezése 

 

A sírhelyek méretezése 

17. § 

 

(1) A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,0 méter, urna földbetemetése esetén 0,50 

méter. 

(2) Egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), melynél 
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a felső koporsó(k) aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie. 

(3) A koporsós rátemetést követően négy darab, egymás mellé helyezendő urna rátemetésre 

van lehetőség 0,50 méter mélységben. 

(4) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1,3 méter. 

(5)  A sírhelyek további méretezése 

a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter; 

b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,9 méter; 

c) a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter; 

d) az urnasírhely hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter. 

 

A sírboltok méretezése 

18. § 

 

(1) A rendelet hatályba lépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó számára kell 

helyet biztosítani, egyebekben az elhelyezendő koporsók száma az irányadó. 

(2) A koporsósírbolt belső méretei: mélysége 2,0 méter, hosszúsága 2,1 méter, szélessége 

koporsónként 0,9 méter. 

 

 

V. Fejezet 

A temető fenntartása, temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei 

 

19. § 

 

(1) A köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat a költségvetésében, 

valamint a temetési helyek megváltási és újraváltási díjbevételeiből biztosítja.  

(2) Fenntartó a létesítmények és az általa biztosított szolgáltatások igénybevételéért nem kér 

díjat, valamint nem szed temető fenntartási hozzájárulási díjat. 

 

20. § 

 

(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező 

vállalkozók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének 

megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával 

végezni munkájukat. 

(2) A temetkezési szolgáltatóknak a ravatalozó esetén a használatra vonatkozó igényt – 

lehetőség szerint – a használat előtt legalább 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.  

(3) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során 

keletkező hulladék elszállításáról az alábbi pontok valamelyike szerint gondoskodni: 

a)  a vállalkozó saját telephelyére vagy hulladék-gyűjtőhelyre szállítja a hulladékot, 

melyet szerződéssel, díjfizetési bizonylattal, vagy lerakójeggyel kell igazolnia; 

b)  a vállalkozó arra jogosult szakvállalkozóval köt szerződést a hulladék temetőből 

történő elszállításáról, melyet szerződéssel és díjfizetési bizonylattal kell igazolnia; 

(4) A (3) bekezdés a), illetve b) pontjaiban felsorolt igazolások hiányában a vállalkozó 

szolgáltatási tevékenységét nem kezdheti meg. 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

21. § 
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(1) E rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 15/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban rendelet), 

valamint a rendelet módosításáról szóló 3/2010.(III.23.) önkormányzati rendelet. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. február 4. 

 

 

 dr. Illés György dr. Molnár Ildikó  

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

11.   Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet

 elfogadásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy a hulladékgazdálkodás 

területén szintén nagymérvű állami átalakulás történt. Legfontosabb, hogy a 

hulladékszolgáltatási díjakat most már nem az önkormányzatok, hanem az állam határozza 

meg. Ehhez képest az összes részletszabályozást a rendelet tartalmazhatja, mely szintén egy 

időközi változásokat tartalmazó rendelet. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. továbbra is 

hétfői napokon biztosítja a szemétszállítást. Kiemeli, hogy a kukák méretezésében nem 

minden településen lehet válogatni, Pilisszentlászló ebben szabadságot élvez. Ösztönöz 

mindenkit, hogy lehetőleg szelektíven gyűjtsék a szemetet,  komposztáljanak, és kisebb 

szemétgyűjtő edényt válasszanak. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: a lomtalanítás rendjéről szeretne hallani néhány szót, hogyan 

működik majd ezután. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a továbbiakban is évente kétszer szeretnének 

lomtalanítani. Mióta egy alkalomból kettő lett, nagymértékben csökkent a szemétlerakatok 

száma az erdőkben, továbbá az ősszel gyűjtött lom fele-harmada szokott lenni a tavaszinak, 

tél folyamán sok mindent eltüzelnek. 

 

(Újra felhívja Dombai József volt polgármester figyelmét, ha a további üléseken is 

rendzavarás történik, kénytelen lesz kivezettetni a teremből.) 

 

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 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 Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  
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12. Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 5/2003. (XII.30.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester:  ismerteti az előterjesztés. Kiegészítésében elmondja, hogy 

amikor bevezették az idegenforgalmi adót, fizetővendég-szolgálat, vendégház, panzió 

működött a faluban. A gazdasági válság hatására azonban ezek az egységek bezártak, a panzió 

is csak néha üzemel, az ebből származó bevétel fokozatosan lecsökkent. Úgy véli, ha újabb 

esélyt akarnak adni a falusi turizmusnak, ennek egyik módja az ezzel kapcsolatos terhek 

csökkentése lehet. Pótlólagos hatása, hogy kisebb bevételek keletkeznek az embereknél, 

továbbá sokkal szívesebben választanak olyan szolgáltatást, ami után személyi jövedelemadót 

bizonyos értékhatáron belül nem kell fizetni. 20 ezer Ft éves bevételért nem érdemes 

fenntartani ezt az adónemet. A kivezetés azonban a vállalkozók ilyen irányú tevékenységét 

serkentheti, mely akár a helyi iparűzési adó emelkedését is eredményezheti. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: kérdezi, ha újra foglalkozik valaki falusi turizmussal, 

szobát vagy házat ad ki, akkor újra bevezetik az idegenforgalmi adót?     

 

dr. Illés György polgármester:  úgy tudja, hogy 2.000,- Ft körüli árakon adtak ki ingatlant. 

Ha erre az összegre néhány száz forint adótartalom rákerül, az a kispénzű embereknek 

jelentős emelés. Ezzel a tulajdonost kényszerítik bevallásra, a csekély összeg miatt eltitkolja – 

ha tömegével lenne a faluban magánszállás, az egészen más helyzetet teremtene. Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete 
 

az idegenforgalmi adóról szóló 5/2003. (XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az idegenforgalmi adóról szóló 

5/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 5/2003. (XII.30.) önkormányzati rendelet. 

 

 

2. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. február 4. 

 

 

 

 dr. Illés György dr. Molnár Ildikó  

 polgármester  címzetes főjegyző 

 
 

 

 

 

13. Előterjesztés a helyi állattartás szabályairól szóló 17/2012. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivataltól kaptak levelet, melyben kifogásolták az állattartás szabályairól szóló helyi 

rendelet bizonyos pontjait – e részeket helyezték hatályon kívül. Kisebb a helyi mozgástér, 

azonban jobb az országosan egységes szabályozás. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi állattartás szabályairól szóló 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

49. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az állattartástól szóló 17/2012. (XII.13.) 

önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

(1) Az állattartástól szóló 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 

bevezető szövege helyébe az alábbi szöveg lép:  

„Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

49. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 

 

(2) Hatályát veszti a R. 

- 3. § h) pontja; 

- III. fejezete; 

- 6. § (2), (3), (5) és (6) bekezdései; 

- 7. § (1) és (2) bekezdései. 
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2. § 
 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. február 4. 

 

 

 

 dr. Illés György dr. Molnár Ildikó  

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

 

14. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata között a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról kötött 

megállapodás módosításáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a megállapodás 

módosítására azért van szükség, mert a törvényi változások-, illetve a normatíva fizetési 

szabályok szerint átdolgozták a megállapodást. A normatívákat a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal közvetlenül kapja a közös hivatal működtetésére. Kérdezi címzetes 

Főjegyző asszonyt, hogy a szentendrei Képviselő-testület milyen formában fogadta el az 

előterjesztést. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a megállapodás módosítást Szentendre 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta. 

 

dr. Illés György polgármester: köszöni a választ. A jövőben szeretnék rugalmasabbá tenni az 

ügyfélfogadási időt, az adóívek kiküldési időszaka után keddenként gyakorlatilag nem volt 

érdeklődő. Ezentúl a közös hivatal kirendeltségén a közös hivatal hetente egy alkalommal, 

ügyfélkapcsolati munkatárs segítségével szervezési feladatokat lát el, illetve tájékoztatást ad a 

lakosság részére. Úgy véli, hogy a lakosság aránylag keveset érzett a közös önkormányzati 

hivatal létrehozásából, működtetéséből. Köszönhető a szentendrei kollégák hozzáállásának, a 

szakapparátus gyorsan el tudja látni az önkormányzat előtt álló feladatokat. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén 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 

10/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. a Szentendre Város Önkormányzata és Pilisszentlászló Község Önkormányzata között 

Szentendrén, 2012. december 18-án létrejött, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalról 

szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja; 

 

2. felkéri a Polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.  

 

Felelős:      Polgármester  

Határidő:  azonnal  

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

15. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata között fennálló együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a mai napon 17 

órára volt meghirdetve a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülése. Két tag beteg, így az ülés 

határozatképtelen volt. Franyó Rudolf elnök úr azonban jelen volt, érdemben megtette 

módosítási javaslatát. Holnap az ülést megkísérelik újra összehívni, s remélhetőleg elfogadják 

az Együttműködési megállapodást. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a 

megállapodást, és ilyen formában tárják a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elé. A 

határozati javaslatot harmadik ponttal szeretné kiegészíteni, melyet Franyó elnök úrral 

egyeztetett. „Amíg a Szlovák Közösségi Ház nem költözik át a Községházára a tulajdonba 

adással együtt, addig a Szlovák Közösségi Házat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

jogosult az eddigiek szerint használni.” Hangsúlyozza, hogy minden marad a régiben, amíg a 

költözés nem történik meg. A jövőbeni cserével a megállapodás nem foglalkozik, 

tulajdonképpen a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére az adminisztratív működés 

feltételeit biztosítja - állami előírás, hogy ezen kérdéseket szabályozni kell. Kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 (A Polgármester újra kéri Dombai József urat, hogy tartózkodjék a hangos vélemény 

nyilvánítástól.) 

 

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 

11/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Pilisszentlászló Község Önkormányzata és Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat között fennálló Együttműködési megállapodásokat jóváhagyja a 

határozat mellékletét képező tartalommal, 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást 2014. február 15-ig 

kösse meg a Nemzetiségi Önkormányzattal, 
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  3.  amíg a Szlovák Közösségi Ház nem költözik át a Községházára a tulajdonba adással 

együtt, addig a Szlovák Közösségi Házat a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat jogosult 

az eddigiek szerint használni. 

 

Felelős:  1. pont: Polgármester 

             2. pont: Polgármester 

Határidő:     1. pont: azonnal 

                      2. pont: 2014. február 15.  

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

16. Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Vadvirág 

Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról     

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy jogszabályi 

rendelkezések változtak. A költségvetési szervek alaptevékenységét kormányzati funkcióba 

kell besorolni, szakfeladat-, funkciószámokat, megnevezéseket az előírtak szerint át kell 

vezetni az alapító okiratban. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy ez a módosítás nem érinti az óvodai 

létszámot, mert az majd a 2014. szeptembertől lévő létszámra vonatkozik. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: kérdezi, hogy még hányszor lehet módosítani az óvodai alapító 

okiratot. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: szükség szerint, a jogszabályi változásokhoz kell 

igazodni. Elmondja, hogy várhatóan egy változás biztosan lesz még június vége előtt. Reméli, 

hogy két csoportos óvodát indíthatnak be. Ha nem, akkor az egy óvodai csoportnak sajnos le 

kell csökkenteni a létszámát. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén 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 

12/2014. (II.4.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően, a kormányzati funkciószámok és megnevezések alapító okiratokban történő 

feltüntetésével kapcsolatban - úgy dönt, hogy: 
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1. elfogadja a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okiratát, 

valamint a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a 

határozat 1/A., 1/B. melléklete szerinti tartalommal, 

 

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

fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a határozat 2/A., 

2/B. melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

17. Előterjesztés szociális tűzifa pályázat elbírálásáról        

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: köszöni a vendégek részvételét. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés 

a) pontja alapján zárt ülést rendel el. Kéri a Hivatalt, hogy biztosítsák a feltételeit. 

 

 

A Képviselő-testület 19.21 órától 19.25 óráig zárt ülésen folytatja a tanácskozást, melyről 

külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

dr. Illés György polgármester: megköszöni a részvételt, az ülést 19.25 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

  polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

  


