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Szám: 3/2014. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2014. április 22-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 id. Petkó Gábor képviselők 

 

Távol van:      ifj. Petkó Gábor 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, Turócziné Kiss Gizella közgazdasági 

irodavezető, dr. Weszner Judit Fejlesztési és Projekt Iroda 

mb.vezetője 

 

Tanácskozási joggal  

jelen van:  Ferencsák Annamária óvodavezető 

 

Meghívottak: Krkosné Hornyák Irén Helyi Választási Bizottság elnöke 

Turi-Kovács Áron rendőrszázados osztályvezető és 

Kuczmog József r.ftzls. körzeti megbízott a Pest Megyei Rendőr-

Főkapitányság Szentendrei Rendőrkapitányság képviseletében 

  

   

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.03 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, a 

meghívott vendégeket és a községből megjelent érdeklődőket.  

Mielőtt a képviselő-testületi ülést elkezdenék, az új önkormányzati képviselő – id. Petkó 

Gábor – eskütételére, az esküokmány átadására kerül sor. Megkéri Krkosné Hornyák Irén 

esküvevőt, a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskütétel levezetésére. 

 

Krkosné Hornyák Irén HVB elnök: elmondja, hogy Petkó Pál képviselő 2014. februárjában  

lemondott. Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye megüresedik, helyére a 

következő legtöbb szavazatot elért képviselő lép. A legtöbb szavazatot kapott Kiss Károly és 

az őt követő Wágner Edit nem vállalta a képviselői tisztséget. A harmadik legtöbb szavazatot 

kapott id. Petkó Gábor vállalta. Kéri, hogy álljanak fel az eskütételre. Kéri id. Petkó Gábort, 

hogy mondja utána az eskü szövegét, az „Én” után értelemszerűen a saját nevét, s a végén 

meggyőződés szerint „Isten engem úgy segéljen!” mondat zárhatja az eskü sorait. Majd kéri, 

hogy az esküokmányt írja alá. 
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id. Petkó Gábor: „Én, id. Petkó Gábor, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom. Képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 

segéljen!” 

 

dr. Illés György polgármester: gratulál id. Petkó Gábor képviselőnek. Köszönetet mond az 

egész falu nevében Krkosné Hornyák Irénnek az országgyűlési választás során a 

Szavazatszámláló Bizottságban kifejtett tevékenységéért, a bizottság pontos, gyors, 

zökkenőmentes munkájáért. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, ifjabb 

Petkó Gábor képviselő távolmaradását előre jelezte. Javaslatot tesz az előterjesztések 

napirendre vételére. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: javasolja, hogy az 1.) napirendi pontot tárgyalják 

elsőként, hogy a rendőrség képviselői mihamarabb mehessenek a munkájukat végezni. 

 

dr. Illés György polgármester: köszöni a felvetést, gondoltak erre, azonban a Szervezeti és 

Működési Szabályzat előírása szerint kell haladni. Az első tényleges napirendnél a rendőrségi 

beszámolót hallgatják meg, utána a pénzügyi előterjesztések következnek. Szavazásra 

bocsátja a meghívóban szereplő előterjesztések napirendre vételét. Szavazás után 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

NAPIREND 

 

 
Az új képviselő eskütétele, az esküokmány átadása 

dr. Illés György  

polgármester 

    
Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 

dr. Illés György  

polgármester 

   
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

dr. Illés György 

polgármester 

   1. 

Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 

tevékenységről, valamint a további feladatokról,  

a közbiztonsági koncepcióról 

 

dr. Illés György 

polgármester 

   2. 

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi 

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

rendelet módosításáról 

 

dr. Illés György 

polgármester 

   3.  
Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 

dr. Illés György  

polgármester 

   4. 

Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

dr. Illés György  

polgármester 

   5. Beszámoló a belső ellenőrzés 2013. évi tapasztalatairól 
dr. Molnár Ildikó  

címzetes főjegyző 

   6. 

Előterjesztés az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2014. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról 

dr. Illés György  

polgármester 

   7. 
Előterjesztés a költségvetési szervek alapító okiratának 

módosításáról 

dr. Illés György  

polgármester 
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   8. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

dr. Illés György  

polgármester 

   9. Előterjesztés pályázatok tárgyában 
dr. Illés György 

             polgármester 

 10. Beszámoló a 2013. évi adóbevételek alakulásáról 
           dr. Illés György  

             polgármester 

 11. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Ribnyicska területének 

helyreállításával kapcsolatos előzetes tárgyalások 

megkezdése, valamint a külterületi 013/67 hrsz-ú 

ingatlan cseréje 

 

           dr. Illés György  

             polgármester 

 12. 

Előterjesztés a dunabogdányi 0246/2 hrsz. alatt felvett 

ingatlan térítésmentes Pilisszentlászló község 

önkormányzati tulajdonba adásáról 

           dr. Illés György  

             polgármester 

 13. 

Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei ultrahang készülék beszerzésének 

támogatásáról 

           dr. Illés György  

             polgármester 

 14. 

Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodásának módosításáról 

           dr. Illés György  

             polgármester 

 15. 
Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

           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:  

 

2014. február 5-én Sáfár Pál festőművészük újpesti kiállításának megnyitóján volt.  

2014. február 5-én volt a Pilisi Szlovákok hagyományos bálja, melyen a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökével mintegy 25-en vettek részt. A jövő évi bált 

Pilisszentlászló rendezi – az előkészületeket elnök úrral megkezdték.  

2014. február 11-én közbiztonsági fórum volt a rendőrségen. A 2013. évi közbiztonsági 

beszámoló ezen ülés napirendjén szerepel.  

2014. február 13-án a Kormányhivatal folytatott ellenőrzést testületi ülések témakörben. Az 

ellenőrzés minden rendben talált.  

2014. február 14-én az óvodában szakértők bevonásával történt meg a fűtésrendszer 

felülvizsgálata. A szakértők által jelzett módosításokat a fűtésszerelő végrehajtotta, a 

fűtésrendszer azóta jól működik.  

2014. február 17-i héten európai önkormányzati szakértőkkel monitoring bizottság ülésén 

vett részt, melynek sarkalatos témája a ciprusi helyzet és az ukrán válság megoldásának 

önkormányzati aspektusai voltak.  

2014. február 24-én a Ribnyicskával kapcsolatosan régészeti szakemberrel és pályázatíróval 

folytatott megbeszélést. A területen vizes élőhely helyreállítására a környezetvédelmi 

engedélyt megkapták, a vízjogi engedélyezés folyamatban van.  

2014. február 25-én a községi utak állapotát mérték fel szakemberrel.  
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2014. február 27-én volt az Óvodában farsang, illetve Jakabszálláson földügyben volt a 

Magyar Faluszövetség konferenciája. 

2014. március 17-én megtörtént a Postahivatal átadása a Magyar Posta Zrt. részére.   

2014. március 19-én Bakonyszentkirályon önkormányzati konferencián vett részt 

vidékfejlesztés témakörben. 

2014. március 26-án Varró Dániel költő volt könyvtáruk vendége – azon a héten az európai 

önkormányzatok kongresszusán vett részt – a krími szavazást elítélő állásfoglalást fogadták 

el.  

2014. március 31-én a Szavazatszámláló Bizottság tagjai előtte letették az esküt.  

2014. április 6-án az országgyűlési választások rendben lezajlottak.  

2014. április 10-én Erdő-birtokossági Társulati ülés volt Szentendrén.  

2014. április 12-én a lomtalanítás rendben lezajlott.  

2014. április 14-én ismét a községi utak állapotát mérték fel. 

2014. április 16-án az óvoda hőszigetelési lehetőségeit mérték fel szakemberrel.  

2014. április 17-én Hadházy Sándor országgyűlési képviselő megbízólevél átadásán vett 

részt.  

2014. április 22-én 17 órakor rendezték a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülését. 

 

- A EU választásokra a választási értesítők kiküldése megtörtént.  

- Téli közmunka: 2 személy kiesett, helyettük felvettek embert, illetve pályáztak és március-

áprilisban plusz egy fő felvételre történt meg. A téli közmunkaprogram április végén 

lezárul.  

- A leendő Szlovák ház területén folyamatban van a konyhabútor áttelepítése egy ajtót kell 

még pótolni. 

- Alapítók emlékműve: a pályázati kiírás megtörtént, várhatóan jövő héten szerződéskötés 

lesz. 

- Az adóívek kiküldése rendben megtörtént, adófizetési határidő e hónap vége.  

- Juhász Károlyné lett az új ügyfélkapcsolati ügyintéző; elődje, Petkóné Pintér Mónika 

szándéka szerint elköszönt.    

- Petkó Pál képviselő lemondása folytán megürült helyet id. Petkó Gábor tölti be.  

- Sűrítettük a közvilágítást több utcában. Iskolaigazgatójuk révén az ELMÜ ingyen adta és 

szerelte fel a lámpákat.  

- Kérésükre a Vízmű két csőtörést kikátyúzott a Fő téren, az önkormányzati utakon kátyúzás 

májusban lesz.  

- Pályázaton nyert 228 e Ft-ból Stihl fűkaszát vásároltak.  

- Óvoda hőszigetelés pályázatuk nem járt eredménnyel (Pest megyében kistelepülésnek nem 

adtak), adósságkonszolidációs pályázatuk viszont nyert: a lehető legnagyobb összegre, 20 

millió forintra pályáztak, ebből szeretnék az óvodát hő szigetelni.  

 

 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

   Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy egy javaslattal módosult a kiosztott jelentés. 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal az Együttműködési megállapodás aláírásra került.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

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

14/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 

43/2013. (VI.4.) Kt. sz.   határozat  végrehajtása megtörtént. 

51/2013. (IX.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

58/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

3/2014. (II.4.) Kt. sz.       határozat   végrehajtása megtörtént. 

8/2014. (II.4.) Kt. sz.       határozat   végrehajtása megtörtént. 

10/2014. (II.4.) Kt. sz.     határozat   végrehajtása megtörtént. 

11/2014. (II.4.) Kt. sz.     határozat  végrehajtása megtörtént. 

12/2014. (II.4.) Kt. sz.     határozat   végrehajtása megtörtént. 

13/2014. (II.4.) 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 

 

 

 

1. Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a 

további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a beszámolót, külön kiemeli a körzeti megbízottuk 

jelentését. Köszönti Turi-Kovács Áron rendőrszázados osztályvezetőt és Kuczmog József 

r.ftzls. körzeti megbízottat a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Szentendrei 

Rendőrkapitányság képviseletében. Átadja a szót Kuczmog József r.ftzls. körzeti 

megbízottnak. 

 

Kuczmog József r.ftzls. körzeti megbízott: köszönti a megjelenteket. Köszönetet mond az 

Önkormányzat, Polgármester, a Képviselő-testület támogatásáért, anyagi segítéséért. 

Elmondja, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság illetőségének területén és Pilisszentlászlón 

is csökkent a regisztrált bűncselekmények száma (2012-ben 21 db, 2013-ben 14 db), a 

Szentendrei Rendőrkapitánysághoz tartozó települések közül a községben történt a 

legkevesebb bűncselekmény, összességében 30 %-os a csökkenés. A lakosságot leginkább a 

hagyományos bűncselekmények foglalkoztatják, lopás, betöréses lopás, gépkocsi feltörés. 

Összesen 8 db regisztrált eset történt az elmúlt évben, ebből 1 gépkocsi feltörés. Köszöni 

Gyurkovich György és a „Kis Rigó” Vendéglő segítségét, hétvégeken, jeles napok alkalmával 
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 az ott parkoló gépkocsikat felügyelik. 1 db lakásbetörés történt a Petőfi Sándor utcában, a 

lopási kár kisebb mértékű volt, laptopot és fényképezőgépet vittek el. Megelőzhető lett volna, 

riasztóberendezés volt a háznál, de sajnos nem használták. További 6 lopásból kettő volt, 

amikor gépkocsiból üzemanyagot tulajdonítottak el. Tulajdonos és vállalkozó közötti vita 

kapcsán egy lopási ügy bűncselekmény hiányában megszűntetésre került, polgári per 

keretében folytatódik. Bűnmegelőzés érdekében figyelemfelhívó szórólapokat helyez el 

postaládákban, a helyi újságban is sikerült néhány cikket megjelentetnie. Úgy véli, hogy van 

foganatja, a lakosság jobban figyel az értékeire, zárják a kapukat. Az üzemanyaglopások óta a 

gépkocsikkal beállnak az udvarokba. Közúti baleset nem történt, egy ittas vezetőt elfogtak, 

gyorsított eljárásban bíróság elé állították, eltiltották a vezetéstől. A buszmegállót rongáló, 

ablakbetörő gyerekcsínytevőkkel elbeszélgetett. Eredménynek tartja, hogy egyre több 

információt kap, a faluból egyre többen megkeresik, segítséget kérnek. A mutatószámokkal 

kapcsolatban nem optimista, de még javítani szeretné. Az óvodában tartott közlekedési 

foglalkozásnak nagyon örültek a gyerekek, köszöni az óvodavezető közreműködését. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: úgy véli, büszkék lehetnek arra, hogy a 14 község közül 

Pilisszentlászlón történt a legkevesebb bűncselekmény. Ennek nagymértékben részese a 

körzeti megbízott, nagy teljesítmény, hogy a falu lakosságát név szerint ismeri. A rendőri 

jelenléttel megszűntek a házaló alkalmi tolvajok. Úgy gondolja, hogy az anyagi károk 12 %-

os emelkedése a drágább személyautóknak, a 13,18 %-os személyi sérüléses balesetszám 

csökkenés a biztonságosabb, légzsákkal felszerelt kocsiknak is betudható. A Skanzen 

programjaival kapcsolatban az a kérése, hogy az évente odalátogatók több ezer 

gépjárművének parkoltatását hatékonyabban kezeljék. A torlódás kivédése elsősorban 

szakszerű szervezés kérdése, megoldásként javasolja az egyirányúsítást, több kapunál szedjék 

a parkolási díjat, hangosbemondó tájékoztasson a szabad parkolóhelyekről. 

 

Turi-Kovács Áron r.szds.: köszöni az észrevételt, ez személyi állomány kérdése is, nehéz 

kezelni, de jegyzi a problémákat. Nagyszámú nézőközönséget vonzó rendezvények 

alkalmával szoktak átmenetileg közlekedési rendet változtatni, közlekedési lámpákat kiiktatni, 

igyekeznek a problémát kezelni. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: fontosnak tartja, hogy a körzeti megbízottnak a téli időszakban 

biztosítsanak melegedő tartózkodási szobát, mivel a Teleház lehetőség megszűnik. 

 

 dr. Illés György polgármester: ígéri, hogy nem fogják elfelejteni, a  volt Teleház kulcsa 

továbbra is a körzeti megbízottnál van, amíg más funkciót nem kap a helyiség. Összegzésként 

elmondja, hogy mind a Szentendrei Rendőrkapitányság, mind a körzeti megbízott munkájával 

maximálisan elégedettek. A szakterület sajátosságából adódóan mindig akad javítani való. 

Volt egy „apály” időszak, amikor nem volt megfelelő az egyenruha tisztelete, becsülete. 

Egyéb 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: 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság 2013. évben 

végzett rendőri tevékenységéről szóló beszámolót a határozat mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 
 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. 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, év közben gyakorlatilag az állami 

támogatás változásai révén az előirányzat többször módosul. Zárszámadás elfogadása előtt 

technikai jellegű, időközi feladat a rendelet módosítása. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (IV.24.) 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: 72 729 E Ft-ról  78 195 E Ft-ban 

Kiadási főösszegét: 72 729 E Ft-ról  78 195 E Ft-ban          határozza meg.  
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A 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

(1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül:  

a) központi költségvetési támogatások összege:  35 232 E Ft-ról  37 188 E Ft-

ra módosul.  

 

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

 

(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 71 329 E 

Ft-ról 73 336 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 8 722 E Ft  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 hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. április 22. 

 

 

 

dr. Illés György                   dr. Molnár Ildikó 

                            polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteit képezik. 
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3. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

átmeneti volt abból a szempontból, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal elkezdett működni. 

A kereteket tudták, de azt nem, hogy ténylegesen hogyan fog működni. Pénzügyi vetülete az 

volt, hogy óvatos, takarékos gazdálkodást folytattak, mert nem tudták, hol, milyen módon 

jelentkezhetnek bármilyen jellegű rendkívüli kiadások. Igyekeztek takarékosan gazdálkodni, 

az utóbbi két évet többlettel zárták. 

  

id. Petkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy a be nem folyt gépjármű- és kommunális adók 

behajtása folyamatban van-e? 

 

dr. Illés György polgármester: ügyrendi javaslata, hogy adóügyekkel az adott napirendi pont 

keretén belül foglalkozzanak. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 

 

Pilisszentlászló község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91.§-a  alapján Pilisszentlászló község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóját a mellékletekben foglaltaknak megfelelően  

 

78 195 Ft, 

azaz 

Hetvennyolcmillió-egyszázkilencvenötezer forint módosított bevételi és 

kiadási előirányzattal 

84 887 Ft, 

azaz 

Nyolcvannégymillió-nyolcszáznyolcvanhétezer  forint bevételi főösszeggel  

67 942 Ft, 

azaz 

Hatvanhétmillió-kilencszáznegyvenkettőezer kiadási főösszeggel  

hagyja jóvá. 
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(2) Pilisszentlászló község Önkormányzat 2013. évi mérlegét a kincstári beszámoló 01 

Könyvviteli mérleg  melléklet szerint  

 

 

882 095 Ft, azaz Nyolcszáznyolcvankettőmillió-kilencvenötezer forint főösszeggel 

 

  jóváhagyja. 

 

(3)  Pilisszentlászló község Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a kincstári beszámoló 

29 Pénzmaradvány kimutatás mellékletek szerint 17 593 EFt-tal hagyja jóvá, a 17 349 EFt 

szabad pénzmaradvánnyal a 2014. évi költségvetés tartalékát növeli. 

 

2.§ 

 

A Képviselő-testület a mellékletek szerint jóváhagyja az Önkormányzat és az önállóan 

működő Vadvirág óvoda költségvetési beszámolóját.  

 

 

3.§ 

 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2014. április 22. 

 

 

                             dr. Illés György                                                                 dr. Molnár Ildikó  

                               polgármester                                                                      címzetes főjegyző 

 

 

 

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. A rendelet-módosítást az állam 

által elnyert pályázaton biztosított 20 millió Ft beépítése indokolja. Az erről szóló rendelet 

szigorúan behatárolja, hogy mire lehet ezt a pénzt költeni. Szennyvízzel kapcsolatos 

problémákra nem lehet fordítani. A lehetőségek közül két keretet emeltek meg: az utak és az 

önkormányzati épületek. 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: 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

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

 

A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét: 67 578 E Ft-ról  91 639 E Ft-ban 

Kiadási főösszegét: 67 578 E Ft-ról  91 639 E Ft-ban          határozza meg.  

 

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

 

(1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül:  

a) központi költségvetési támogatások összege:  27 525 EFt-ról  49 186 EFt-

ra módosul.  

 

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

 

(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 67578 E 

Ft-ról 71 639 E Ft-ra módosul  a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok 

részletezésben. 

 

2. § 

 

A 3.§ (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Önkormányzat 2014. költségvetési gazdálkodási évre 4 661 E Ft általános működési 

tartalékot képez a 3.számú melléklet szerint.  

 

Mellékletek:  

2/A sz. melléklet  A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen 

2/B sz. melléklet  Vadvirág Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen 

3. sz. melléklet  A helyi önkormányzat költségvetési tartaléka 

4.sz. melléklet Normatívák 

5.sz. melléklet Ellátottak pénzbeni juttatása 

6 sz. melléklet  A helyi önkormányzat által nyújtott támogatások 

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

előirányzat felhasználási terv 

8. sz. melléklet Létszámkeret 

9.sz. melléklet A felújítások 
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3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. április 22. 

 

 

dr. Illés György                   dr. Molnár Ildikó 

                            polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteit képezik. 

 

 

 

5.  Beszámoló a belső ellenőrzés 2013. évi tapasztalatairól 

Előadó:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 
 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a beszámolót, majd átadja a szót dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyző asszonynak.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: úgy gondolja, hogy eléggé részletesen tartalmazza az 

anyag azokat az észrevételeket, melyeket a belső ellenőrök tapasztaltak. Semmi 

helyrehozhatatlan problémát nem észleltek, apró pontosításokra volt szükség, egyeztetve az 

Óvodavezető asszonnyal, ezeken már túl is vannak. Az ebben megfogalmazott hiányosságok 

maximálisan pótlásra kerültek mind a személyi anyagok, mind az egyéb joggyakorlat 

tekintetében az óvodavezető tájékoztatása szerint. Úgy véli, hogy eredményes volt a belső 

ellenőri vizsgálat, segítette azt, hogy minél jobban és nagyobb szakszerűséggel működjön 

mind az óvoda személyzeti nyilvántartása, bérbesorolása, mind pedig az étkezési térítési 

díjakkal kapcsolatos feladatellátás. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: kérdezi, hogy a belső ellenőrzések milyen időközönként 

történnek. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a Képviselő-testület által elfogadott 

ütemtervben szerepelnek ezek a feladatok. Úgy gondolja, hogy az év második felében, 

közepén került sor a két ellenőrzésre. Nem egy időben, hanem egymást követően, úgy tudja, 

hogy mindig igazodtak az óvodai terheléshez. Nem jelent problémát, hogy a belső ellenőrzés 

elvégezze munkáját és az óvoda működése is biztosított legyen.  

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

 

 

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

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

16/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi ellenőrzési munkáról 

szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős:    Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

6. Előterjesztés  az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati    

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

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

 

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

az óvodát ellátó vállalkozó eljuttatta áremelési kérelmét a Képviselő-testülethez. Óvodások és 

felnőttek étkeznek az óvodában, a gyermekek rendelet által biztosított kedvezménnyel. 

Elmondja, hogy nehéz helyzetben vannak, mert amikor szerződést kötöttek a vállalkozóval, 

illetve a tavalyi díjemelésnél is kifejtették, eléggé korlátozott a verseny a tekintetben, hogy 

egy kisebb méretű óvodáról van szó, ahová élelmiszert kell szállítani (helyben nincsenek 

konyhás vállalkozók), nem kifizetődő a tevékenység. Nem elég, hogy olcsó, ár-érték 

arányosan megfelelő legyen, fontos, hogy jó minőségű ebédet kapjanak a gyerekek. Annál 

drágább nincsen, ha az olcsó ételt az óvodások nem eszik meg és megy a szemétbe. 

Tudomása szerint minőségi kifogás nincs a vállalkozóval szemben. 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy nagyon magasnak tartják az 

áremelkedést. Nincsenek előtte a papírok, de úgy emlékszik, hogy adagonként 100,- Ft-tal 

emelkedne az ebéd ára. Kérdezi, hogy pontosan mennyi lenne az emelés. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy két része van ennek a dolognak. Egy rész, 

amit az Önkormányzat fizet a vállalkozó felé, a bruttó nyersanyag és rezsidíjat tartalmazó ár, 

ami 392,- Ft + Áfa-ról 412,- Ft + Áfa-ra emelkedne. A másik: a jogszabály szerint a 

nyersanyag része kérhető el ennek az árnak a szülőktől. Ezt a tavalyi évben 158,- Ft-ban, most 

250,- Ft-ban jelölte meg a vállalkozó. Ami a szülőket érinti, az közel 100,- Ft + Áfa, tehát 

valóban valamivel több, mint 100,- Ft-tal emelkedne egy adag ebéd ára. 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy ez havi 2.000,- Ft-os emelkedést 

jelentene. Jelenleg átlagosan reggeli-ebéd-uzsonnával 8.700,- Ft-ot fizetnek a szülők, 

áremelést követően 10.000,- Ft felett lenne az összeg. A gyerekek számára az ebéd minősége 

tápláló, ízletes és változatos, jó a konyha, de az áremelés mértékét sokallja, ahogy korábban 

már Polgármester úrnak is jelezte. 
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dr. Illés György polgármester: megértve és elfogadva Óvodavezető asszony által 

elmondottakat, megfontolandónak tartja, hogy most ebben a kérdésben ne döntsenek, 

halasszák el a  döntést a következő képviselő-testületi ülésig. Addig vizsgálódjanak a 

tekintetben, hogy ha a vállalkozó felmondja a szerződést, milyen alternatíváik vannak. Ár, 

minőség tekintetében kivel tudnák rövid idő alatt pótolni az ellátást. Úgy gondolja, további 

egyeztetéseket is megér a vállalkozóval, ha lehet finomítani az áremelésen. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: véleménye szerint fel kellene venni a kapcsolatot a 

Gizella-telepi Kórházzal, hogy vállalnák-e az óvodai étkeztetést. A diabetikus 

kalóriaszámításokkal össze tud állítani féladagos gyerekmenüt is. 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy ilyen formában nem lehet megoldani, 

mert kimondottan gyermekétkeztetéssel foglalkozó céget lehet megbízni. 

 

dr. Illés György polgármester: rendreutasítja és kéri Dombai József urat, hogy 

bekiabálásokkal ne zavarja a képviselő-testületi ülést. Felkéri dr. Molnár Ildikó címzetes 

főjegyző asszonyt, hogy az elhangzottak értelmében fogalmazza meg a határozati javaslatot. 

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az étkezési díjakról szóló rendelet módosítását a következő rendes képviselő-testületi 

ülésre halasztja. Felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetést az óvodai étkeztetést 

biztosító vállalkozóval az étkezési térítési díj áttekintése tárgyában, illetve keressen meg 

egyéb vállalkozót is az óvodai étkeztetés biztosítása érdekében. 

 

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

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 

17/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1.)  az étkezési díjakról szóló rendelet módosítását a következő rendes képviselő-testületi 

ülésre halasztja; 

 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetést az óvodai étkeztetést 

biztosítóvállalkozóval az étkezési térítési díj áttekintése tárgyában, illetve keressen meg 

egyéb vállalkozót is az óvodai étkeztetés biztosítása érdekében. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
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7.      Előterjesztés a költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Magyar Államkincstár jelzése, 

illetőleg a lakossággal történő konzultáció alapján kerül sor a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal és a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 

módosítására. Azért foglalkoznak ezzel oly sokat, mert az állami szervek jelzései után, a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a módosítást végre kell hajtani. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: az előterjesztés alapján a költségvetési szerv maximális 

gyermeklétszáma 25 fő, a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 %-kal 

átléphető. Kérdezi, hogy a 25 fő mellé a plusz 20 %-ot lehet-e rögzíteni az alapító okiratba 

most,  vagy a későbbiek folyamán, ha esetleg két csoport lesz. 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy a létszám megemeléséhez bővíteni 

kellene a csoportszoba nagyságát. Jelenleg nincs rá lehetőség, mert a rendelet szerint a 2 

m2/gyerek terület kötelező érvényű. 

 

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

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az alapító okirat módosítását mai ülésén véleményezte, 

és azt fogalmazta meg, miszerint az óvodai alapító okirat tekintetében a szakfeladat változzon, 

a maximalizált gyereklétszám pedig maradjon az eredeti. A Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzatnak véleményezési jogköre van, a testület köteles meghallgatni, de nincs 

vétójoga. Nem mondhatják, hogy ezt a döntést ne hajtsák végre, de fontosnak tartotta 

ismertetni. Elfogadja a Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal kollégáinak ezzel 

kapcsolatos gyakorlatát, állásfoglalását, amit az Óvodavezető is megerősített. A köznevelési 

törvény tele van ilyen jellegű szabályokkal, amit nem könnyű értelmezni. Jelzi, hogy ezt a 

módosítást már megtehették volna, de nem volt egyértelmű a törvény, hogy mikor lehet ezt 

végrehajtani, mert ez átszervezésnek minősül. Most lett világos, szakavatott szervtől 

állásfoglalást kaptak, hogy ezt most végre kell hajtani. Szeptemberben azért nem került 

végrehajtásra, mert kérdés volt az, hogy az óvodai év vége után, vagy csak július-

augusztusban lehetséges. Úgy gondolja, hogy elfogadható a kollégák ezzel kapcsolatos 

munkája, úgy látja, hogy megalapozottan körbejárták a kérdést, és ehhez képest változatlan 

formában teszi fel szavazásra az alapító okirat módosítást.  Kérdezi, hogy megfogalmazzanak-

e egy módosító javaslatot a magasabb gyermeklétszám szerepeltetésére? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: meg tudja fogalmazni a módosító javaslatot, azonban 

felhívja a figyelmet, ha a Képviselő-testület megszavazza, az jogszabályba ütközik, jogsértő. 

 

Elsik Vilmos képviselő: Akkor nem kíván módosító javaslatot benyújtani, de nem tudja 

megszavazni az alacsonyabb létszámot. 

 

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

eredeti határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a  

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

18/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően, a kormányzati funkciószámok és megnevezések alapító okiratokban történő 

feltüntetésével kapcsolatban, valamint az óvoda maximális gyermeklétszámára vonatkozóan - 

úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratot módosító 

okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen 

határozat 1/A. és 1/B. melléklet szerinti tartalommal. 

 

2. elfogadja „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda alapító okiratot módosító okiratát, 

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 2/A. 

és 2/B. melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

8. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének    

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati 

rendelete módosításáról        
      Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

olyan pályázat van, amit önrész nélkül be lehet adni, és eléggé rövid határidővel szokták 

kiírni. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása arra irányul, hogy az önrészt nem 

igénylő, illetve 100 %-os támogatottságban részesülő pályázatokat a polgármester 

hatáskörében beadhassa, ne legyen szükség képviselő-testületi ülés összehívására. Jelzi, hogy 

ez a gyakorlat Szentendrén működik. Minél előbb és minél több pályázatot be tudjanak adni, 

ez mindenképp hasznos. Az elnyert pályázat felhasználása - azon keretek között, amit a 

pályázat biztosít -, továbbra is a Képviselő-testület hatásköre marad.  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: kiegészítésében elmondja, hogy az átruházott 

hatáskörben hozott döntés lévén erről a következő testületi ülésen kötelező tájékoztatást adni 

a testület számára, és ez a polgárok számára is nyilvános. Másrészt nem csak a 100 %-os 

támogatottság a feltétel, hanem az is, hogy egyéb pénzügyi kihatással ne járjon az 

Önkormányzat számára. Lehetnek olyan 100 %-os támogatású pályázatok, amelyek 

önkormányzati forrásbevonást fognak igényelni annak a működtetésére vagy egyébre. Tehát 

csak olyan pályázatokon indulhat Polgármester úr a rövid határidő esetén, amelyek egyéb 

többlet pénzügyi kihatással sem járnak az Önkormányzat számára. 



 17 

 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja azt is, hogy a társadalmi egyezetésről szóló 

rendeletük szerint a honlapon keresztül az SzMSz-módosítást véleményezni lehetett. Az ott 

megnyitott csatornán semmilyen észrevétel nem érkezett. Továbbá javaslatot tesz, hogy a 

Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjává id. Petkó Gábor képviselőt válasszák meg. 

Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a I. 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 

19/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

  

1. a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tagjává a lemondott Petkó Pál helyett id. Petkó 

Gábor képviselőt választja meg; 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékén a 

módosítást vezesse át. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

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

hogy aki a módosított ülésrenddel egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a képviselő-testületi ülésen a Polgármester jobb oldalán dr. Schill Róbert és Csernyik 

József képviselők között ül id. Petkó Gábor képviselő; 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékén a 

módosítást vezesse át. 
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Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

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

egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

2/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § A R. 1. sz. melléklete a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök új 

4. ponttal egészül ki: „Dönt minden olyan önkormányzatot érintő pályázatról, mely önrészt 

nem igényel, illetve 100 %-os támogatottságban részesül, és egyéb pénzügyi kihatással nem 

jár az önkormányzat számára.” 

 

 

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályban. 

(2) A Rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Szentendre, 2014. április 22.  

 

 

  dr. Illés György      dr. Molnár Ildikó

    polgármester       címzetes főjegyző 
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9.  Előterjesztés pályázatok tárgyában 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

kamerarendszer kiépítésére tavaly beadtak egy pályázatot, akkor nem nyert, most viszont az 

önrész nélküli pályázaton kívánnak indulni. A másik határozati javaslat a BM rendelet szerinti 

20 millió Ft támogatás felhasználásáról, a Támogatási Szerződés módosításáról és a szükséges 

dokumentumok aláírásáról szól. Olyan Támogatási Szerződést írtak alá a 

Belügyminisztériummal, melynek több pontja egyrészt másképp értelmezhető, másrészt 

számukra kedvezőtlen, de a szerződés alapján lehet bizonyos pontok alól konkrét 

mentességeket kérni. Az ezzel kapcsolatos egyeztetést kell lefolytatnia a 

Belügyminisztériummal, vagy az általa megbízott Magyar Államkincstárral. 

 

id. Petkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy el lehet-e érni, hogy a 20 millió Ft támogatásból ne 

vegyen vissza az állam. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy az óvodában hőszigetelést szeretnének 

végezni. Ugyanakkor tárgyalnak a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal a helyiség 

átadásáról. Ezt tisztázni kell a Belügyminisztériummal, hogy egy esetleges tulajdonjog átadás 

az erre fordított összeg állam általi visszakérését vonja-e maga után. Az ezzel kapcsolatos 

kezdeményező levelet elküldték, hogy el tudják dönteni, hogy a 20 millió Ft-ból fordítanak-e 

erre pénzt. Ha mégsem, akkor más célt kell megjelölni a pályázatban. Hangsúlyozza, hogy a 

pályázat beadásakor ez nem volt benne a BM-rendeletben, de lehet erről tárgyalni és egyedi 

felmentést adhatnak.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a I. 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 

21/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 

28/2014. (IV.1.) BM rendelet szerinti pályázaton indulni kíván; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges dokumentumok 

aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
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dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a II. 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 

22/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet szerinti 20.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról, a 

módosításokról egyeztetéseket folytasson és a Támogatási Szerződés módosítását, valamint a 

szükséges dokumentumokat aláírja.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

10.   Beszámoló a 2013. évi adóbevételek alakulásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

sikerült jól meghatározni, hogy mennyi adó fog befolyni különböző módokon. Ennek alapján 

a költségvetés megalapozott.  

 

id. Petkó Gábor: nehezményezi a gépjárműadóból származó bevétel 60 %-ának állami 

elvonását. Kérdezi, hogy az elvonás mértéke függ-e a befolyt összegtől, illetve ha nem folyt 

be egy bizonyos összeg és pótlékot számolnak fel, annak is be kell fizetni a 60 %-át? 

 

 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy a költségvetési törvény határozza meg, hogy 

mi illeti meg az államot, illetve az önkormányzatot. Korábban a gépjárműadó 100 %-ban 

önkormányzati bevétel volt, a feladat itt van, de már második éve tartalmazza a törvény, hogy  

mindig az adott hónapban befolyt összeg 60 %-át kell átutalni az állam részére. A pótlékra 

nem, csak erre az adónemre érkező bevételekre vonatkozik.  

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy tudomása szerint most már mind az eladónak, 

mind a vevőnek be kell jelentenie a gépjármű eladását az Okmányirodához. Kiküszöbölve 

ezzel azt a csapdát, hogy régebben csak a vevőnek volt kötelessége, és ha ő elmulasztotta, az 
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Önkormányzat a szabályok alapján nem tehetett mást, mint akinek a nevén szerepelt a 

forgalmi engedély, arra vetette ki az adót. 

 

 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: többek kérdését tolmácsolja, hogy miért kell kommunális adót 

fizetni azokra a belterületi telkekre, ahol nincs építmény. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy ez helyi szabályozás, a Képviselő-testület 

fogadta el a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendeletet. Ez határozza meg, 

hogy mely adótárgyak után kell a magánszemélyek kommunális adóját fizetni. Ez azt 

tartalmazza, hogy - függetlenül attól, hogy ez egy üres telek vagy pedig egy lakóház -, 

egységes, fix összegű adózás van hatályban. Lehet módosítani, differenciálni attól függően, 

hogy mekkora a telek területe, de jelenleg egységes a fizetendő adó. 

 

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

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 

23/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 

adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:     Polgármester  

Határidő: azonnal 
 
 
 

 

11. Előterjesztés Pilisszentlászló Ribnyicska területének helyreállításával  

kapcsolatos  előzetes tárgyalások megkezdése, valamint a külterületi 013/67 hrsz-

ú ingatlan cseréje 

        Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

területére az előzetes környezeti hatástanulmány pozitív eredménnyel zárult, az elvi vízjogi 

engedély kiadása folyamatban van. A volt Pálos kolostorhoz tartozó halastó teljes egészében 

magánterület. Voltak próbálkozások (magánvállalkozó általi megvásárlás, halászati jog ígéret 

stb.) a halastó megvalósítására, de nem jártak sikerrel. Úgy gondolja, hogy hagyományos 

módon kellene továbblépni, ha a Képviselő-testület egyetért. Meg kell nézni, hogy oda 

engedélyeznek-e tavat, és ha legalább elvi engedéllyel rendelkeznek erre vonatkozóan, akkor 

a területekről a tulajdonosokkal meg kell egyezni, a tulajdonjogokat rendezni kell. Az 

önkormányzati halastó ügye csak úgy rendeződhet, ha az Önkormányzat a területet 

felvásárolja. Elmondja, hogy most úgy jött elő ez a kérdés, hogy csereajánlatot kaptak, ami a 

Ribnyicska dűlőnek ezzel a majdani tóval érintett területe, illetve egy nem érintett földet 

cserélnének el a majdani tóba beleeső földre. Részéről támogatja az ügyletet, nem azonos 
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nagyságúak a területek, értékarányos cseréről van szó. A becsült csereárral kapcsolatban a 

vizes élőhely helyreállításához szükséges többi ingatlan tulajdonosát is megkérdeznék, hogy 

kívánnak-e cserélni vagy eladni. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: felveti, hogy előfordulhat az is, hogy a tulajdonosok nem 

hajlandóak cserélni vagy eladni. 

 

dr. Illés György polgármester: úgy gondolja, hogy ez egy elhúzódó folyamat lesz, de nem 

szeretne előre feltételezni semmit. Ha közvetve vagy közvetlenül hoz egy elvi döntést a 

Képviselő-testület, miszerint szeretné a tavat helyreállítani, akkor ennek logikus része az, 

hogy abból a területből minél nagyobb tulajdonrészt igyekezzenek megszerezni. Véleménye 

szerint lesznek cserepartnerek, illetve eladni kívánó távol élő örökösök, akik már nem ismerik 

a környéket, és nem tartanak igényt területükre. Felhívja a figyelmet, hogy minden adás-vétel 

a testület elé kerül majd, nem egy általános jellegű felhatalmazást kér. Ez egy irány, hogy a 

konkrétan megjelölt helyrajzi számokra vonatkozóan ajánlatot tehessen. Szavazásra bocsátja 

az előterjesztésben szereplő I. 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 

24/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. megállapítja, hogy a Pilisszentlászló külterületén lévő Ribnyicska elnevezésű vizes 

élőhely helyreállítására vonatkozó előzetes vizsgálat alapján a Pilisszentlászló 

Község Önkormányzat tulajdonában álló 04/81, 012, 013/43, 013/45, 013/46 és 

013/55  hrsz-ú ingatlanokat, valamint a 013/29, 013/30, 013/31, 013/32, 013/33, 

013/34, 013/35, 013/36, 013/37, 013/38, 013/39, 013/40, 013/41, 013/42, 013/44, 

013/47, 013/48, 013/49, 013/50, 013/51, 013/52, 013/53 és a 013/54 hrsz-ú 

ingatlanokat érinti a rehabilitálandó terület; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosaival 

kezdje meg a tárgyalásokat annak érdekében, hogy a vizes élőhely 

helyreállításához szükséges ingatlanok Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

tulajdonába kerüljenek; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az egyeztetések lefolytatását követően valamely 

ingatlan megvásárlásával vagy ingatlancserével kapcsolatos javaslatairól készítsen 

előterjesztést a Képviselő-testület részére döntés céljából. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő II. határozati 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. megállapítja, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzat tulajdonában áll a 

013/67 hrsz-ú, szántó 5 megjelölésű, 1414 m2 nagyságú külterületi ingatlan, 

valamint hogy Kulicskó Tibor tulajdonában áll a 013/42 hrsz-ú, szántó 4 

megjelölésű, 1025 m2 nagyságú külterületi ingatlan; 

2. megállapítja, hogy a fenti 013/42 hrsz-ú ingatlan érinti a Pilisszentlászló 

külterületén lévő Ribnyicska elnevezésű vizes élőhely helyreállítását; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 013/67 hrsz-ú ingatlant értékbecslésben 

meghatározott értékben, valamint értékarányosan cserélje el a 013/42 hrsz-ú 

ingatlanra, a különbözetet a 013/42 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa fizesse meg; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan cserével vegyes adásvételi szerződést 

kösse meg a 013/42 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával úgy, hogy az ügyvédi költségek 

a 013/42 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát terhelik, valamint az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéshez szükséges eljárási költségeket 50%-ban vállalják a szerződő felek. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 

 

 

 

 

12. Előterjesztés a Dunabogdányi 0246/2 hrsz. alatt felvett ingatlan térítésmentes   

Pilisszentlászló község önkormányzati tulajdonba adásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 
 

 

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

község Önkormányzata kb. két ciklussal korábban határozatban kinyilvánította, hogy erre a 

területre nincs szüksége. Megkérdezte a jelenlegi Polgármestert, szintén nemleges jelzést 

kapott, nincs ellenére, ha ezt a területet Pilisszentlászló adott esetben megigényeli. A 

határozati javaslat arra irányul, hogy kezdeményezzék a terület önkormányzati tulajdonba 

vételét. Hangsúlyozza, hogy a terület nem mindenáron való megszerzéséről van szó. Csupán 

elindítják ezt a folyamatot, megnézik, hogy az állam milyen feltételekkel hajlandó átadni. 

Ingyenes az átadás, de esetleges előírásokat, feltételeket előírhat az állam. Konkrét célt meg 

kell jelölniük, amelyet gyalogos és kerékpáros turisták részére menedékház működtetéseként 

jelöltek meg. Itt van a közelükben, most van lehetőség az átvételre, tiszta szívvel meg kell 

próbálni. Ha a feltételeknek nem tudnak megfelelni, nem kérik. Hangsúlyozza, hogy 

semmilyen elkötelezettséget nem jelent. Az ingatlan befektetés hosszútávra szól - fontosnak 

tartja, hogy a falunak legyen vagyona, amivel az utódaik gazdálkodni tudnak. 

 

Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
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Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy a Dunabogdány 0246/2 hrsz. alatt álló, kivett Honvédelmi célra 

feleslegessé nyilvánított terület megnevezésű ingatlan vonatkozásában, az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az ingatlan térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés alapján a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzatok 

feladatainak ellátásához, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, sport, 

ifjúsági tevékenység támogatása feladatok elősegítése érdekében, turista 

menedékház gyalogos és kerékpáros turisták számára felhasználási céljából; 

2. ennek megvalósulása érdekében nyilatkozik, hogy az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés b) pontjában 

előírtak szerint vállalja az 1. pontban írt ingatlan tulajdonba adása érdekében 

felmerülő költségek megtérítését; 

3. tudomásul veszi, hogy az 1. pontban írt ingatlan természetvédelmi terület, valamint 

Natura 2000 védettség alatt áll, ezért kijelenti, hogy vállalja az előzőekben írt 

védettségekhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását; 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatában foglaltak alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezze az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet VIII. fejezet, 50-51. §-ai 

alapján az 1. pontban meghatározott ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adását; 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen; 

6. felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a térítésmentes tulajdonba adásról 

döntés születik, úgy az 1. pontban meghatározott ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja; 

7. a tulajdonba adással kapcsolatos költségeket az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, 2015-ös tulajdonba adás esetére 

felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos költségeket az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Dombai József bekiabálással zavarja a testületi ülés rendjét. 
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dr. Illés György polgármester: ismételten kéri Dombai József Urat, hogy tartózkodjék a 

hangos véleménynyilvánítástól. Higgye el, hogy a képviselők felelős döntéseket hoznak. 

 

 

13. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei ultrahang készülék    

beszerzésének támogatásáról 

        Előadó: dr. Illés György polgármester 

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

190.000,- Ft-tal járulnának hozzá az ultrahang készülék megvásárlásához. Volt már egy ilyen 

akció 2006-ban - úgy gondolja, hogy a pontosabb diagnózis érdekében ezt a gesztust az 

intézmény felé meg lehet tenni, hiszen a SZEI nagyrészt Szentendre költségén újult meg. 

Nyilván a szentlászlóiak is látogatják a rendelőt, a készüléket használni fogják. 

 

dr. Illés György polgármester: 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 

27/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. támogatja a Pilisszentlászló lakosait is ellátó Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

hordozható ultrahang készülék-beszerzését (ára: kb.12 millió Ft); 

2. az 1. pontban meghatározott beszerzéshez Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

részére 190.000 Ft (egyszázkilencvenezer forint) támogatást biztosít az önkormányzat 

2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Felelős:    Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

14. Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról       

      Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

megállapodás, Alapító Okirat, Szakmai Program és SzMSz módosítását fogadta el a Társulási 

Tanács. A társulási megállapodás akkor lép hatályba, ha minden tag elfogadja. Jelzi, hogy 

érdemi tartalma az, hogy Pilisszentkereszt belépett a Társulásba. Úgy gondolja, hogy a 

Társulásba való belépéssel segítették őket - így jobban, szakszerűbben, olcsóbban meg tudják 

oldani ilyen irányú feladataikat. 

 

dr. Schill Róbert alpolgármester: érdeklődik, hogy Csobánka tagja-e a Társulásnak. 
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dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy amikor még működött a Kistérségi Társulás 

nevű intézmény, Csobánka sokáig nem fizetett tagdíjat, ezt a tartozását a mai napig nem 

rendezte. Peres eljárás után a bíróság kimondta, hogy a Kistérségi Társulás megszűnt, ezzel 

együtt a tartozás is. Furcsállja, hiszen úgy gondolja, hogy ők a jogutódok, a Társulásnak 

hiányzik ez a pénz. Amíg ez a helyzet valamilyen módon nem rendeződik, addig az ilyen 

jellegű társulásokhoz – ebből előnyöket kovácsol az adott település -, ne csatlakozzanak. Mi a 

biztosíték arra, hogy a tagdíjjal kapcsolatban nem lesznek további minőségi kifogások. 

Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 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 

28/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Társulási Megállapodás 1. pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú 

módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal; 

2. felkéri a Polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

15. Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda szervezeti és működési 

szabályzatának módosításáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri a hallgatóságot, hogy 

maradjanak csendben, mivel a zajtól nem hallja a közelében ülő óvodavezető hangját.  

 

Ezután a Polgármester megkísérli behajtani az üvegajtó ajtószárnyat.   

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: javasolja Polgármesternek, hogy az ajtó behajtása 

helyett először a rendbontókat szólítsa fel az SZMSZ szerint a helyiség elhagyására. A 

hallgatóságnak nincsen joga, hogy olyan mértékben zavarja az ülést, hogy egymás vagy a 

meghívott vendég szavát ne hallják a képviselők. Azt gondolja, hogy a hallgatóság is arra 

kíváncsi, ami itt zajlik, nem saját magára. Ha csendben maradnak, akkor ők és a képviselők is 

hallják, amit az Óvodavezető asszony mond, és kellően tudnak tájékozódni. 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy dr. Rácz Hanna jogi referensnek írt egy 

levelet, miszerint a következő nevelőtestületi értekezleten el fogják fogadni a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot. Úgy gondolja, hogy ez az óvodai nevelőtestület, és nem a Képviselő-

testület kompetenciája. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy természetesen a kompetenciát nem 

vitatják el, viszont a Képviselő-testületnek annyiban van köze ehhez, hogy ennek a 
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kiegészítése  azt tartalmazza, hogy az óvodának „el kell viselnie” a testület által megbízott 

belső ellenőrnek a belső ellenőrzési vizsgálatait, és az erre vonatkozó rendelkezéseket 

jogszerűen be kell építeni a Szervezési és Működési Szabályzatba. A Képviselő-testületnek a  

 

határozata arra vonatkozik, hogy az SZMSZ  ezirányú szövegezésével és tartalmával egyetért. 

Nem vitatja el az SzMSz elfogadására vonatkozó eljárási rendet. Bízik abban, hogy 

semmilyen kifogást nem talál a nevelőtestület és a szülői közösség sem. Hiszen ez egy jól 

működő gyakorlat, pusztán egy adminisztratív formalitásról van szó. 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: jelzi, hogy a módosított előterjesztést nem kapta meg. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: úgy véli, ez technikai probléma miatt fordulhatott elő, 

elnézést kér. Nyilván a szöveg folytatódik azzal is, hogy felkéri az óvodavezetőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. Ebben Ön az eljárás rendje szerinti intézkedéseket meg 

fogja tenni, a tartalom az leegyeztetett tartalom. 

 

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

előbbiekkel kiegészített 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 

29/2014. (IV. 22.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Vadvirág 

Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának nevelőtestület által 

elfogadott, a határozat mellékletét képező, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott tartalommal, és felkéri az óvodavezetőt, 

hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

 

dr. Illés György polgármester: megköszöni a részvételt, az ülést 19.43 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

  polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

  


