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Szám: 5/2014. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2014. június 13-án (pénteken) 9.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében 

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Schill Róbert alpolgármester, Csernyik József, id. Petkó Gábor és  ifj. 

Petkó Gábor  képviselők 

 

Távol van:  Elsik Vilmos alpolgármester 

 

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, Tamás Attiláné pénzügyi ügyintéző 

 

Meghívottak: 

 

„Előterjesztés az óvodával kapcsolatos döntésekről (új csoportszoba bővítés; alapító 

okirat módosítás)„ című napirendi ponthoz: Ferencsák Annamária óvodavezető 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 9.05 órakor megnyitja. Köszönti a Képviselő-testület 

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

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

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

Képviselő-testület 6 tagja jelen van. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 

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

igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 
 

NAPIREND 

1. 
 

Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

dr. Illés György  

polgármester 

2. 
Előterjesztés az óvodával kapcsolatos döntésekről (új 

csoportszoba bővítés; alapító okirat módosítás)   

dr. Illés György  

polgármester 

3. 

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata között, háztartási 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződésről 

 

dr. Illés György  

polgármester 
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1. 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. Elmondja, hogy a félévi zárás 

elkészítéséhez szükséges a költségvetési rendeleten a módosítások átvezetése. Gyakorlatilag 

azt jelenti, hogy a kapott bevételi előirányzatokat bedolgozták a költségvetésbe, melyek nagy 

részben bizonyos célokra fordíthatók – ezzel a kiadási oldalt is megnövelik. 

 

id. Petkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy a kapott 20 millió Ft szerepel-e a költségvetésben. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a 20 millió Ft-ot a költségvetés áprilisi 

módosításakor már átvezették. 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (VI.17.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján 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: 91 639 E Ft-ról  100 681 E Ft-ban 

Kiadási főösszegét: 91 639 E Ft-ról  100 681 E Ft-ban          határozza meg.  

 

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

 

(1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül:  

a) központi költségvetési támogatások összege:  49 186 EFt-ról  49 452 EFt-

ra módosul.  

 

 

A 2.§ (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
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(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 71 639 E 

Ft-ról 79 936 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 3 000 E Ft   általános működési 

tartalékot képez a 3.számú melléklet szerint.  

 

Mellékletek:  

2. sz. melléklet Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 

mérlegszerűen 

2/A sz. melléklet Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai 

mérlegszerűen 

3. sz. melléklet  Általános és céltartalék kimutatása 

5.sz. melléklet Ellátottak pénzbeni juttatása 

 

 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. június 13. 

 

 

dr. Illés György                   dr. Molnár Ildikó 

                               polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékleteit képezik. 

 

 

2. Előterjesztés az óvodával kapcsolatos döntésekről (új csoportszoba bővítés; 

alapító okirat módosítás) 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal a Szlovák Ház használatával kapcsolatban megállapodtak. Mivel a határozat 

2014. május 31-ig nem született meg, így csak a jövő nevelési évtől – 2015. szeptember 1. - 

történő óvodai csoportindításról tudnak dönteni. Abban az esetben, ha a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat ezt a határozatot május 31-ig meghozta volna, akkor lehetett volna az idei 
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évtől elindítani az új óvodai csoportot. Erről határozniuk kell, mert törvény alapján a 2015. 

nevelési évtől 3 éves kortól kötelező a gyermekeket felvenni az óvodába.  

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: átadja a szülők és az alkalmazotti közösség véleményét. 

Kéri a Polgármester urat, hogy az óvodai felvételi bizottságot hívja össze, melynek ülésére 

szíveskedjen meghívni Elsik Vilmos alpolgármester urat és Franyó Rudolfot, a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Ismerteti a Képviselő-testület 2013-as határozatát, 

melyben az szerepel, hogy az alapító okirat csoportszámra és maximált gyermeklétszámra 

vonatkozó rendelkezése hatályba lépésének feltétele a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzatnak a Szlovák Közösségi Házban használt óvodai csoportszoba építése céljából 

történő átadásához való hozzájárulása és az új óvodai csoport kialakításának megvalósítása. 

Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy az elutasított gyermekek között vannak olyanok, 

ahol mindkét szülő dolgozik, gyermekük nappali ellátását nem tudják megoldani. Kéri, hogy a 

gyerekek napközbeni ellátását valamilyen módon oldja meg a Polgármester úr és a Képviselő-

testület. Ha a szülők a gyermeküket beviszik szentendrei óvodába, nem biztos, hogy 

visszakerülnek ide. 

 

id. Petkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy hány család van, ahol mindkét szülő dolgozik. 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy 9 családról van szó. 

 

dr. Illés György polgármester: megadja a szót címzetes Főjegyző asszonynak, kéri, hogy a 

probléma szakmai részét ismertesse. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy mindent megtettek azért, hogy 

szeptember 1-től az óvoda működhessen. Beruházási akadálya nincs, fizikailag már 

megoldható a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat döntése nyomán az óvodai csoport 

kialakítása, most jogi akadálya van. Az óvodavezető asszony által ismertetett határozat óta a 

Képviselő-testület négyszer módosította az alapító okiratot, ami azt jelenti, hogy az ezekben 

szereplő döntések négyszer kerültek hatályon kívül helyezésre. A Nemzetiségi 

Önkormányzattól a Képviselő-testület kifejezetten kérte, hogy május 31-e előtt hozzák meg a 

döntésüket, mert ez jogvesztő határidő. A törvény nem ad rugalmasságot a dátumban, de örül, 

hogy júniusban megszületett a döntés. Ezt nem tudja meg nem történté tenni, mert a 

Nemzetiségi Önkormányzat döntése a törvényi határidő letelte után született meg. A 

Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a sajátos problémákra tekintettel elfogadja, és 

szeptembertől alkalmazza a két csoportot, de ez a hatályos jogszabályokkal ellentétes. A 

jegyző ebben az esetben nem felügyeleti szerv, sajnálja, hogy az együttműködés hosszú ideig 

elhúzódott a két önkormányzat között. Nem tudja, hogy törvényi határidőket a 

kényszerhelyzet felül tudja-e írni, illetve más megoldást tudnak-e találni az átmeneti időszak 

kezelésére. Bízik abban, hogy lesz ilyen megoldás, de a Képviselő-testület dönthet ettől 

eltérően annak előrebocsátásával, hogy az a rendelkezés nem felel meg a hatályos magyar 

törvényeknek. Elmondja, hogy a Közoktatási Hivatallal több alkalommal egyeztettek, az 

Óvodavezetőnek sajnos mást mondtak, mint amit le kellett írniuk. Amikor telefonon 

érdeklődtek a megoldási lehetőségekről, akkor az Óvodavezető asszonyt bíztatták azzal, hogy 

erre van jogi megoldás. Nem találták a jogi megoldást a jogszabályban, ezért kérték az 

Közoktatási Hivatal illetékes főosztályát, hogy írásban is küldjék meg állásfoglalásukat – 

akkor már a jog szerinti nemleges válasz érkezett. Úgy véli, hogy jogi szempontból egyebet 

sajnos nem mondhat, nem szívesen ülne abban a bizottságban, ahol családok sorsáról kell 

dönteniük. Elmondja, hogy Szentendrén is hasonló problémával küzdenek. Nem tudja, hogy 

van-e esetleg helyben családi napközi, akivel az Önkormányzat egy évre megállapodást 
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köthetne. Ez megoldás lehet – ha a befogadni nem tudott, de egyébként jogos igénnyel fellépő 

jelentkezőket családi napközi működésével tudják úgy támogatni, hogy az Önkormányzat 

kifizeti az arra eső költséget az átmeneti egy évre, akkor tudnák kezelni a problémát. Sajnos 

ez bevett gyakorlat, mert nem minden település tudja az összes gyermeket befogadni, és 

ilyenkor az átmeneti problémák kezelésére igénybe veszik a magánszférát. Abban nem biztos, 

hogy aki gyermekét magánóvodába viszi, az újra nem hozza vissza. Úgy tapasztalta, hogy 

Szentendrén nagyon jó minőségű magánóvodák vannak, mégis amikor lehetőség nyílik, az 

önkormányzati fenntartású óvodákba hozzák vissza a gyerekeket. Nyilván az adott óvodától is 

függ, náluk színvonalas munkát végző, kedvelt óvodák vannak, ma már felveszik a versenyt a 

magánóvodákkal. Úgy gondolja, hogy a szülő télen, hóban nem biztos, hogy utaztatja 

gyermekét pl. egy szentendrei magánóvodába.  

 

dr. Schill Róbert alpolgármester: kérdezi, hogy van-e arra precedens, hogy a kényszerből 

létrehozott magánóvodát hogyan tudja támogatni az önkormányzat. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy közoktatási együttműködési 

megállapodás keretében olyan finanszírozással, amennyi az óvodás korú gyermek 

feladatellátására adott központi normatíva. Nem volt még rá példa, de tudják, hogy 

kényszerhelyzet esetén több település kénytelen volt ezzel az átmeneti megoldással rendezni a 

problémát. Ehhez az kell, hogy létezzen ilyen családi napközi, ennek létrehozásának is 

megvan a jogszabályi feltétele, engedélyezési procedúrája. Feltételezi, hogy működik a 

településen játszóház vagy gyermekmegőrző, amelynek átalakítható a profilja a kialakult 

helyzetnek megfelelően. 

 

dr. Schill Róbert alpolgármester: kérdése, hogy közegészségügyi szempontból ugyanolyan 

előírás alá esik, mint egy óvoda? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: tájékoztatása szerint előírások vannak a kismosdókra, 

kis WC-kre, az étkezés biztosításának körülményeire. Például a belmagasságra nincs előírás, 

családi házakban szokták kialakítani 7 fő maximális létszámmal, az ÁNTSZ előírásainak 

megfelelően, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva. 

 

dr. Illés György polgármester: úgy gondolja, hogy erről beszélhetnek még, ha aktualitása lesz 

- a felvételi eljárás hétfőn lezajlik, ezt követően a szülőket értesítik. Meglátják majd, hogy a 

felvételt nem nyert gyermekek szülei önmaguktól megoldást találnak, vagy segítséget 

szeretnének - mindenképpen kérni fogják, hogy a kialakult átmeneti helyzettel kapcsolatban 

folytassanak párbeszédet. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy Szentendrén működik 

családi napközi. Napi kapcsolatuk nincs velük, nem tudja, hogy van-e befogadó kapacitásuk – 

felajánlja segítségét a kapcsolatfelvétel, tájékozódás vonatkozásában. Ha a szülők vállalják 

ennek ódiumát, hogy Szentendrére viszik gyermekeiket óvodába, ez lehetne megoldási irány 

az átmeneti időszakra. Úgy gondolja, hogy a szülők szempontjából a családi napközi az 

óvodához képest rugalmasabban működik, jobban tudnak a buszjáratokhoz, a munkaidők 

végéhez alkalmazkodni. Nyilván a szülők részéről ez egy megfontolandó többlet áldozat, és 

az Önkormányzatnak is anyagi hozzájárulást kell biztosítani egy ilyen jellegű megoldás 

választása esetén. A szülők nyilatkozatának ismeretében érdemes továbbgondolkodni. 
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dr. Schill Róbert alpolgármester: elmondja, hogy problémát okoz, hogy nincs családi 

napközi Pilisszentlászlón. Ha lenne, akkor megoldást jelenthetne a meglévő helyiség. 

Kérdezi, hogy lehet-e járható út, hogy a szentendrei magánóvoda egy kihelyezett tagozatot itt 

létrehozzon. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy a családi napközi önálló, 7 fő befogadására 

alkalmas, szerinte az óvoda nem foglalkozik ilyen jellegű kéréssel. Meg kell nézni, hogy 

valaki akar-e indítani családi napközit. Bizonyos szabályok, előírások szerint kell eljárni, a 

hatósági engedélyeztetés előtt a jogszabályi feltételek szerint kell kialakítani az épületet. 

 

Petkó Gábor képviselő: kérdése, hogy az óvodai szoba kialakítása után ott működhet-e 

családi napközi? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a családi napközi nem 

közintézményben, hanem magánintézményben van. Jellegénél fogva a családi napközi nem 

ezt a célt szolgálja, hanem magáningatlanokban, magánvállalkozásban az egyébként 

otthonlévő szülők számára saját gyermeke mellé még gyermekek befogadására alkalmas tér 

kialakítása a jogalkotói szándék. Tehát nem olyan jellegű, hogy helyiséget ad az 

Önkormányzat és ott létesül egy ilyen szolgáltatás – ilyen megoldásban még nem mélyültek 

el, ezt a kérdést meg kell vizsgálni. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy keresik a megoldást, de először nézzék meg, 

hogy hány fő elhelyezéséről van szó, illetve a szülők szándékának ismeretében tudnak 

lépéseket tenni. Felhívja a figyelmet, hogy a szentendrei kollégákkal napi kapcsolatban 

vannak, ha felmerül a családi napközi beindításának lehetősége az óvoda területén, 

egyeztetések lesznek – úgy gondolja, ha szükséges, a nyár folyamán foglalkoznak még ezzel a 

kérdéssel. További 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 

32/2014. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a meglévő óvodában új csoportszobát kíván létrehozni és működtetni a 2015. évben,  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a bővítéssel kapcsolatos kivitelezéshez szükséges 

maximum 5.000.000 Ft összeget a 2015. évi költségvetés tervezésekor vegye 

figyelembe,  

3.  elfogadja a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő áthelyezési 

megállapodást, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

4. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot 

arról, hogy az új óvodai csoport indítására csak a 2015/2016 nevelési évtől van 

lehetőség, és kérje az alapító okirat hatályba lépése változásának jóváhagyását.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő:  azonnal  
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

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 

33/2014. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

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

valamint a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 

melléklete szerinti tartalommal, 

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

normatív állami támogatás határidőben történő lehívásáról, 

3.  biztosítja a plusz óvodai csoportszoba működtetési költségeit a mindenkori éves 

költségvetés terhére. 

  

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

3.   Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata között, háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződésről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Jogszabályváltozás miatt formai 

módosításról van szó, a szerződés fontos kritériumai nem változtak. 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: 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2014. (VI.13.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata között háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátására kötendő új közszolgáltatási szerződést a határozat 

melléklete szerinti tartalommal; 

 

2. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Vezérigazgatóját a 

szerződés aláírására. 

 

 

Felelős:    1-2. pont: Polgármester, Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

Határidő:    1. pont: azonnal 

         2. pont:   2014. június 20. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: megköszöni a részvételt, az ülést 9.33 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

  polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

  
 


