
 

Szám: 13/2015. 
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. november 24-én 18.00 órai kezdettel 

Községháza – Új Szlovák Házban tartott üléséről 

 

 

 

Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester, Kiss Mónika alpolgármester, dr. Illés 

György alpolgármester, Hicsák János, Petkó Gábor és Rudolf János 

képviselők 

 

Távol van:    Vanyák Imre alpolgármester 

 

Hivatalból jelen 

 van az ülésen: dr. Gerendás Gábor jegyző 

Bartha Enikő irodavezető 

Tamás Attiláné pénzügyi munkatárs 

Meghívottak: 

 

„Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról” c. 

napirendi ponthoz Ferencsák Annamária óvodavezető 

 

 

Tóth Attila polgármester: a Képviselő-testület ülését 18.08 órakor megnyitja. Köszönti a 

Képviselő-testület tagjait, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, dr. 

Gerendás Gábor jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-

testület 6 tagja jelen van. Mint előterjesztő a meghívó szerinti 10. napirendi pontot az 

„Előterjesztés ultrahang szűrővizsgálat támogatásáról” nem javasolja napirendre venni. 
 

dr. Illés György alpolgármester: javasolja, hogy az út vis maior kivitelezésével kapcsolatban 

ne az egyebekben, hanem a vis maior pályázat tárgyában készült előterjesztés során 

tárgyaljanak. 

 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja a napirend elfogadását az elhangzott 

módosításokkal. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 6 igen 

szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

NAPIREND 

1. Tájékoztató két ülés között történt eseményekről 
Tóth Attila 

polgármester 

2. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
Tóth Attila 

polgármester 
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3. 

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendelet III. negyedévi végrehajtásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

4. 

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 

5. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló …/2015. (…) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

6. 
Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda 

alapító okiratának módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 

7. 

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel 

kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 

8. Előterjesztés vis maior pályázat tárgyában 
Tóth Attila 

polgármester 

9. 

Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 

10. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről 
Tóth Attila 

polgármester 

11. 
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi munkatervének 

meghatározásáról  

Tóth Attila 

polgármester 

12. 
Előterjesztés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá 

válásának kezdeményezéséről 

Tóth Attila 

polgármester 

13. 

Előterjesztés a 2016/2017. évre vonatkozó általános 

iskola felvételi körzethatár kijelölésének 

véleményezéséről 

Tóth Attila 

polgármester 
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14. Tájékoztató a 2015. III. negyedévi adóbevételek, 

hátralékok alakulásáról 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

15. 

Előterjesztés a BURSA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

elbírálásáról 

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

Tóth Attila 

polgármester 

 Egyebek 

- út vis maior kivitelezés  

 

 

 

1. Tájékoztató két ülés között történt eseményekről 
 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: sokan tapasztalták, hogy a KEOP beruházás kapcsán elkezdődtek a 

munkálatok, az előleg igénylés is beadásra került a Minisztérium felé. 100 % -os előleg 

igénylést ad le az önkormányzat, és abból kell kifizetni a kivitelezőt, az energetikust. 

Tulajdonképpen minden pénzt lekérnek. A vis maior pályázat támogatási levele is 

megérkezett az októberi hónap folyamán. Ez ügyben elkezdtek cégeket keresni. A szennyvíz 

agglomerációhoz való csatlakozás dokumentációjának elkészítése is folyamatban van, 

körülbelül 1 -2 héten belül beadják a Minisztériumba. Váccal is egyeztetett ez ügyben. dr. 

Illés Györgyöt kérdezi, hogy sikerült –e ez ügyben az intézkedés, a levelet el tudta –e küldeni. 

Volt két alkalommal a Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási ülésen. Az egyik 

napirendi pont éppen erről szól. Majd akkor elmondja, hogy a társulási ülésen miben 

állapodtak meg a polgármesterek. A tűzoltószertár konszolidációs pályázata nem volt sikeres, 

mert, ahogy a rendeletben megjelent, 2000 fő alatti településeket nem támogatnak. Viszont a 

tűzoltószertár áttervezése megtörtént, az engedélyezési tervet beadták. Ha lesz újra pályázat, 

akkor megint be tudják adni. A körzeti megbízotti iroda kialakítása is elkezdődött a KEOP 

kivitelezéssel párhuzamosan. Szerinte kész lesz 2015. december 31-ig. A Pilisi Ősz 

rendezvény sikeres volt. A következő időszak eseményeit, vagyis a Télapó ünnepséget Kiss 

Mónika, az Idősek napját pedig Petkóné Pintér Mónika szervezi. December 8–án 

közmeghallgatás lesz a faluban, amire várja a lakosokat, az észrevételeiket pedig 

megoszthatják a Képviselő-testülettel. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: érdeklődik, hogy a KEOP pályázatok kivitelezése hogyan áll, 

mikor lesz az átadás. 

 

Tóth Attila polgármester: úgy tudja, hogy 2015. december 31–ig kitolták a határidőt, vagyis 

nem 2015. december 15-ig kell elszámolni. De ő úgy látja, hogy december 15–ig készen 

lesznek. 

 

Dombai József lakos: kifogásolja, hogy a KEOP pályázatoknál előírás, hogy a kivitelező 

vállalkozókat ki kell plakátozni, de ő ezt a három beruházásnál nem látja. Ezen a plakáton 

szerepelnie kellene, hogy milyen beruházásból és milyen keretből valósítják meg. 

 



4 
 

Tóth Attila polgármester: további kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a 

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 

 

 

 

2. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

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

szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 
34/2015. (VI.8.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

51/2015. (VIII.19.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

55/2015. (VIII.28.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

61/2015. (IX.15.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

64/2015. (IX.15.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

68/2015. (X.6.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

69/2015. (X.6.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 
 

 

II. 
2/2015. (II.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. január 31. 

11/2015. (III.23.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2015. december 

         31. 

53/2015. (VIII.19.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. március 31. 

60/2015. (IX.15.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2015. december 

         31. 
 
 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. 
 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet III. negyedévi végrehajtásáról 
 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót dr. Illés György 

alpolgármesternek. 
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dr. Illés György alpolgármester: nagyon imponálóak az előterjesztésben szereplő számok. 

Szeretné tudni, hogy melyek azok a pénzek, amiket működésre költöttek, és mennyi az, ami 

még rendelkezésre áll. 

 

Tamás Attiláné pénzügyi munkatárs: 39 millió forint kiadás teljesült a tervezetthez képest, ez 

durván 42% -a a bevételeknek. Tehát még 77 millió forint bevétel folyt be, 95 millió forint a 

háromnegyed éves előirányzat. Ez azt jelenti, hogy még durván 46 millió forinttal lehet 

számolni. Ebből jócskán fog maradni a tartalékba is. 

 

Tóth Attila polgármester: kérdezi, ha a pályázatok megvalósulnak, akkor mennyi lesz 

körülbelül a tartalék. 

 

Tamás Attiláné pénzügyi munkatárs: a 10. havi adatokat is figyelembe véve 20 millió 480 

ezer forint van jelenleg a tartalékban. 

 

Tóth Attila polgármester: kérdezi, hogy az idei tartalékot a jövő évi, 2016-os költségvetésben 

figyelembe lehet –e venni, mint tartalék. 

 

Tamás Attiláné pénzügyi munkatárs: akkor fogják a jövő évi költségvetés tervezetet 

elkészíteni, ha a 11. havi adatok is meg lesznek, mert akkor pontosabb számokat tud majd 

mondani a maradványról is. Mert ez a tartalék, és akkor majd a teljesült kiadások és bevételek 

különbözetéről is tud információt adni, hogy körülbelül mekkora maradvány várható, és azzal 

még lehet plusz tervezni. 

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 

javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi 

teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a rendelet – tervezetet 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (XI.27.)  önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) 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 2/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét:   100 575 eFt 

Kiadási főösszegét:   100 575 eFt 

 

összegben állapítja meg, a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.” 

 

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 

„2. § (2) a) a központi költségvetési támogatások összege 35 632eFt” 

 

(3) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

„2. § (4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 89 

202 eFt a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.” 

 

(4) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„3. § (2) Az Önkormányzat 2015. költségvetési gazdálkodási évre 20 480 eFt általános 

működési tartalékot képez 

 a 3. sz. melléklet szerint.” 

2. § 

 

A rendelet  
a) „Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen” 

című 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép; 

b) „Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/A. 

sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép; 

c) „Pilisszentlászló intézményi bevételek és kiadások alakulásáról” című 2/B. sz. melléklete 

helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép; 
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d) „Általános és céltartalék kimutatása” című 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. 

melléklete lép.  

 

3. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2015. november 24.      

 

 

   Tóth Attila                    dr. Gerendás Gábor 
                          polgármester                                                                      jegyző  

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

 

5. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet elfogadásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Rudolf János 

képviselőnek. 

 

Rudolf János képviselő: a tavalyi rendelet alkotásnál megbeszélték, hogy ez a rendelet ilyen 

formában nem jó, mert a tapasztalat az, hogy így nem segítenek senkin. Megállapodtak, hogy 

idén változtatnak rajta. Viszont idén megint ugyanazt a típusú rendeletet fogják jóvá hagyni, 

mint tavaly. Véleménye szerint egy kosár fa nem segít senkin. Javaslata, hogy segítsenek 1 

vagy 2 családon, szűkítsék a jogosultak körét. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: kérdése, mi alapján tudnák szűkíteni a jogosultak körét. 

 

Hicsák János képviselő: szeretné, ha megalkotnák úgy a rendeletet, hogy tudják szűkíteni a 

jogosultak körét. 

 

Rudolf János képviselő: el lehetne dönteni az egy főre eső jövedelem alapján, vagy a 

gyerekszám alapján. Sok lehetőség van. 

 

Hicsák János képviselő: egyetért az előtte szólóval, mert szerinte, ha ez így marad, akkor 

nevetségessé válik a Képviselő-testület az egész falu előtt. 

 

Tóth Attila polgármester: egyetért ő is, csak nem tudja, mi lenne a megoldás, mert a 

törvényben van olyan rész, ami kötelező. Vagyis nem dönthetnek ők arról, hogy név szerint ki 

kapjon fát. A törvény négy kategóriát sorol föl. Ez a három kategória szerint kell osztani a fát, 

eszerint körülbelül 10 családról van szó, akik rászorulnak a faluban. Összesen 12 m3 fát kap a 

falu, amit szétoszthatnak a rászorultak között. 
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dr. Illés György alpolgármester: kérdezi a Jegyző úrtól, hogyan értelmezi a fa szétosztását a 

rendelet. Számít az, hogy milyen elvek alapján osztják szét a fát. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: a rendeletben a feltételek szerepelnek. Ha a jogosulti kört 

szeretné szűkíteni a Képviselő-testület, akkor törölni kell a rendeletből az utolsó három 

pontot. Úgy gondolja, hogy amikor az elbírálás lesz, akkor is ki lehet mondani azt, hogy kinek 

ad a Képviselő-testület és mennyit. 2016. január 15 –ig lehet beadni a kérelmeket az 

önkormányzat felé, és 2016. január 31 –ig dönt a Képviselő-testület. Lesz egy külön testületi 

döntés, és akkor el lehet még dönteni, hogy kik kapjanak fát. Nem feltétlenül kell 

mindenkinek adni, aki kérelmet nyújt be. Ha most akar a Képviselő-testület szűkíteni, akkor 

csak a jogosultsági feltételeket kell korlátozni, hogy mennyien adják be a kérelmeket. 

 

Hicsák János képviselő: szerinte szűkítsék a kört. 

 

dr. Illés György alpolgármester: ha most nincs egyik képviselő fejében sem 5-6 család, 

akiknek kellene adni, akkor ne most szűkítsék a jogosultak körét. Akkor beszéljék meg, 

amikor beérkeztek a pályázatok és látják, kik azok, akik kértek. Akkor azokat kell 

alaposabban megnézniük, hogy kik azok, akik drasztikusan rosszabb helyzetben vannak, mint 

a többiek. De ez a januári Képviselő-testületi ülés témája legyen. Most maximum arról 

beszélhetnek, hogyan szűkítsék a kört. Ő most nem tud hirtelen olyan családot, hogy kinek 

lehetne többet adni.  

 

Tóth Attila polgármester: legfeljebb az önkormányzat tudná kipótolni a fa mennyiségét a 

nagyon rászorultaknál. 

 

Hicsák János képviselő: tavaly 70 jelentkező volt a szociális tűzifára, idén korlátozni kellene 

a jelentkezők számát. Most már nehezen tudják szűkíteni a kört, mert már a lakosok is tudják, 

hogy megint lesz tűzifa.  

 

Kiss Mónika alpolgármester: az a gond, hogy tavaly az első négy kategóriába olyan családok 

jelentkeztek, akik papíron jogosultak rá, de az életvitelük sokkal magasabb szintű. Alapból 

már ezt nem tudták kiiktatni. Mindenki tudja, aki a faluban él, hogy ki nem jogosult ilyenre, 

de papíron mégis kötelezően ki kell nekik adni a fát. Az ilyen lakosokat nem tudják kikerülni, 

így az rögtön 12 jelentkező. Nem tudják őket kirakni a rendszerből, mert nekik alanyi jogon 

jár a tűzifa. 

 

Tóth Attila polgármester: szerinte három variáció van: 1. nem indulnak a pályázaton, 2. 

kiegészíti az önkormányzat fával, 3. minden marad úgy, ahogyan tavaly volt. 

 

Dombai Gáborné lakos: 4-5 igazán rászorult család van a faluban, köztük kellene szétosztani 

a fát. 

 

Rudolf János képviselő: az egy főre eső jövedelmet vegyék alapul. Például, akinek 

meghaladja a nyugdíja a 100 ezer forintot, az ne pályázhasson. 

 

dr. Illés György alpolgármester: ezt a pályázatot az Állam találta ki, és a Képviselő-testületre 

testálja ennek megoldását. Akármit csinál a Képviselő-testület, akkor is lesz olyan, aki úgy 

kap fát, hogy igazából nem rászorult. Ezek után a Képviselő-testület már csak rosszul jön ki 

ebből a dologból a falu lakossága előtt. Másabb a helyzet Pilisszentlászlón, mint egy 

városban, mert ebben a faluban mindig is fával fűtöttek az emberek. Nincs más lehetőség, 
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mivel nincs gázvezeték a faluban. A nyugdíj mértékéhez kötni sem javasolt a jogosultságot. 

Ráadásul ez egy kis falu, mindenki ismer mindenkit, és ez a rendelet csak igazságtalanságot 

szül. 

 

Tóth Attila polgármester: Jegyző úr jelezte, hogy a pályázatot már megnyerték. Szerinte a 

struccpolitika lesz a megoldás. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: eddig senki sem reklamált, hogy keveset kapott. Mindenki örült 

a fának tavaly is. 

 

Hicsák János képviselő: javasolja, hogy térjenek vissza erre a témára a januári Képviselő-

testületi ülésen. Majd akkor próbálják értelemszerűen szűkíteni a kört. 

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

rendelet-tervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-

tervezetet 4 igen, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény rendelkezéseire a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja, hatálya 
 

1.§ (1) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

1.melléklet. IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A helyi önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása terhére a 

Belügyminiszter által kiírt pályázaton Pilisszentlászló Község Önkormányzata kiegészítő 

támogatásra pályázott szociális célú tűzifa vásárláshoz. 

 

(2) E rendelet célja, hogy a támogatásból vásárolható tűzifa kiosztása érdekében 

meghatározza a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit. 

 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község közigazgatási területén bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ezen a címen élő lakosokra.  

 

2. A támogatás feltételei, mértéke 

 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát 

biztosíthat annak a személynek, aki 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására jogosult, vagy 
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b) a Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy 

c) települési támogatásra (tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 

történő nyújtására) jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), 

vagy 

d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel 

e) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket 

nevel, vagy 

f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 

g) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy 

h) a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának javaslata 

szerint kihűlés vagy fagyhalál veszélye miatt szükséges.  

 

(2) A kérelmezők közül előnyt élveznek az (1) bekezdés a)-d) pontokban meghatározott 

kérelmezők. 

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak 

állapítható meg, egy alkalommal (kivéve az (1) bekezdés h) pontját), kizárólag természetbeni 

ellátás formájában legfeljebb 0,5 m
3
 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek 

számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem 

beérkezésének sorrendjében történik.  

 

(4) Az (1) bekezdés h) pont szerinti esetben a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is 

indítható. 

 

 

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott 

feltétel teljesülésétől – az a személy,  

a) aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos vagy az 

elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

b) aki olyan ingatlanban él, mely tűzifával nem fűthető. 

 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás 

nem kérhető. 

 

3. A támogatás igénylésének menete 
 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Az eljárás megindításához e 

rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltése és benyújtása szükséges.  

 

(2) A kérelmeket 2016. január 15. napjáig lehet benyújtani a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatalban vagy a Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. címen. A határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

 

(3) A kérelmek elbírálásáról Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

soron következő ülésén, de legkésőbb 2016. január 31. napjáig dönt. 
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(4) A képviselő-testület köteles az állam által biztosított teljes szociális tűzifa mennyiséget 

szétosztani. 

 

(5) Az állam által biztosított tűzifa támogatást el nem érő igény esetén a Képviselő-testület a 

2. § (3) bekezdésében meghatározottnál nagyobb (de háztartásonként legfeljebb 5 m3) 

mennyiséget is megállapíthat.  

 

(6) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. sz. mellékletét képező átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. A tűzifa házhoz szállításáról 2016. február 15. napjáig az önkormányzat 

térítésmentesen gondoskodik. 

 

 

 

4 . Záró rendelkezések 
 

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. május 31. napján 

hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

 

Pilisszentlászló, 2015. november 24. 

 

 

 

    Tóth Attila  dr. Gerendás Gábor 
    polgármester    jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 
A rendelet 2015. november 27-én kihirdetésre került. 

 dr. Gerendás Gábor 
jegyző 

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 

 

6. Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót dr. Gerendás Gábor 

jegyzőnek. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: azt a jelzést kapták a Magyar Államkincstártól, hogy mivel az 

országban van más Vadvirág elnevezésű óvoda is, ezért nem tudják egyértelműen 
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megkülönböztetni az óvodákat. Már volt ebben az évben egy alapító okirat módosítás, de 

akkor az Államkincstár még nem jelezte ezt a dolgot. De most írt egy levelet a 

Pilisszentlászlói Önkormányzatnak, hogy módosítsa az óvoda elnevezését. Ezért született az a 

javaslat, hogy a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda helyett Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 

legyen a neve az óvodának. Illetve van egy technikai pontosítás, amit még nem vett észre az 

Államkincstár, de az önkormányzat igen, vagyis hogy a Hivatal, mint gazdasági szervezet 

feltüntetése hiányzik az alapító okiratból, ezért ezt pótolnák, és még van egy számozásbeli 

eltérés, amit szintén pótolnak. De a lényeg az elnevezés módosítása. Az elnevezéssel 

kapcsolatban állást kell foglalnia a szülői közösségnek, illetve a dolgozói közösségnek. Az 

intézményvezető jelezte felé, hogy ez megtörtént. Illetve egyetértési jog illeti meg a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzatot is, amely szintén megtárgyalta ezt a kérdést. Nekik volt egy 

módosító indítványuk. 

 

Tóth Attila polgármester: a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat javaslata, hogy 

Pilisszentlászlói Magyar-Szlovák Vadvirág Napköziotthonos Óvoda legyen az óvoda neve. 

 

dr. Illés György alpolgármester: ha nincs az Államkincstár felé leadási határidő a döntésről, 

akkor kérdezzék meg a szülőket és a nevelőket erről a variációról. 

 

Hicsák János képviselő: kérdése, hogy ezzel a névvel, mint nemzetiségi óvoda nincsenek 

más kritériumok, amiknek meg kell felelni. 

 

Tóth Attila polgármester: a Jegyző úr azt javasolja, hogy vegyék le a napirendről ezt az 

előterjesztést, és kérdezzék meg az intézményvezetőt, a szülőket és a munkaközösséget, hogy 

ők mit szólnak ezekhez a változásokhoz. Majd ezek után visszahozzák a következő 

Képviselő-testületi ülésre az előterjesztést. 

 

dr. Illés György alpolgármester: szerinte hozzanak egy formális határozatot, hogy az 

Államkincstár lássa, hogy foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót Ferencsák Annamária intézményvezetőnek. 

 

Ferencsák Annamária intézményvezető: szeretné, ha a napköziotthonos szót kivennék a 

névből, mert így már nagyon hosszú lesz az óvoda neve, ami adminisztratív nehézségeket fog 

okozni. A Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda elnevezést javasolja. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: az alapító okirat módosításról most nem tud dönteni a 

Képviselő-testület, mert nincs meg az egyetértés. Az a megoldás, hogy újból végig kell vinni 

az egyeztetési folyamatot: a szülőknek és a dolgozói közösségnek véleményt kell alkotni, 

esetleg mind a három variációról, valamint ki kell kérni a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat egyetértését is. 

 

dr. Illés György alpolgármester: kérdése, célszerűtlen, ha most is elfogadnak egy határozatot, 

amiben csak a technikai módosításokat fogadnák el. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: nem kell kétszer tárgyalni, mert két eljárás lenne, úgy sok lenne 

a plusz adminisztráció. Elég, ha az egész előterjesztés januárban kerül beterjesztésre a 

Képviselő-testületi ülésre. 
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Tóth Attila polgármester: javasolja, hogy vegyék le a napirendről az előterjesztést, és 

folytassák le ismét a szükséges egyeztetéseket. A három variáció az óvoda nevére: 1. 

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda, 2. Pilisszentlászlói Vadvirág Napköziotthonos Óvoda, 3. 

Pilisszentlászlói Magyar-Szlovák Vadvirág Óvoda. Majd ha a szülők és dolgozói 

munkaközösség kialakította a véleményét, akkor megtárgyalja ismét a kérdést a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat is. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az 

előterjesztés levételét a napirendről. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

napirend levételét 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

7. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékkezelési 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékkezelési 

közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal, 

2. felkéri a Polgármestert az 1. pont szerinti szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

8. Előterjesztés vis maior pályázat tárgyában 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. A közbeszerzés megindításához szükség 

van Képviselő-testületi döntésre. Valamint az egyebek napirendi pontban is kérték a 

képviselők, hogy a vis maior kivitelezésekről tárgyaljanak. 

 

Rudolf János képviselő: kérdése, mennyi idő van ennek a pénznek az elköltésére. Szerinte 

várni kellene februárig, márciusig a beszerzéssel. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy ez a terv. 2016. szeptember 30 –ig kell elszámolni 

a pénzzel. A közbeszerzést január folyamán elindítják, márciusra lesz eredménye ennek, és 

március, április környékén kezdődik a beruházás. 
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Rudolf János képviselő: javasolja, hogy várják meg a közbeszerzéssel, márciust vagy áprilist. 

Januárban fogják tárgyalni a közbeszerzési szabályzat módosítást, és attól tart, hogy ez 

befolyásolná ezt az ügyet. 

 

Tóth Attila polgármester: a közbeszerzés lefolytatása is 2-3 hónap. Egyéb kérdés, 

hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatás 

felhasználásával kapcsolatban 

 

1. felkéri a Polgármestert, hogy szükség esetén a tervező és a műszaki ellenőr 

kiválasztását célzó beszerzési eljárást bonyolítsa le, és kösse meg a szerződést; 

2. a „vis maior támogatásból megvalósuló út helyreállítások” építés kivitelezés tárgyában 

közbeszerzési eljárást indít, felkéri a Polgármestert az eljárás lebonyolításával 

kapcsolatos intézkedések meghozatalára, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a 

Képviselő-testület magának tartja fenn; 

3. a 2. pont szerinti közbeszerzést az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési 

tervébe felveszi; 

4. felhatalmazza a Polgármestert a projekt megvalósításával kapcsolatos szerződések 

megkötésére és az egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Polgármester 

 

 

 

9. Előterjesztés a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Mindenképpen el kell, hogy fogadja a 

Képviselő-testület a társulási megállapodást, mert ez mindennek az alapja. Gyakorlatilag a 

társulás az Önkormányzatot 2016–ban anyagilag nem terheli, 2017–et még nem tudják. Az 

elmúlt 15 évben sem szakmailag, sem anyagilag nem volt probléma a társulással. 

Átszervezték az egész rendszert és ennek köszönhetőek ezek a finanszírozási dolgok, amelyek 

az előterjesztésben láthatók. A lényeg, hogy az önkormányzatot anyagilag nem terheli semmi. 

Muszáj elfogadni a megállapodás módosítást, mert ha nem, akkor kezdhetnek mindent elölről. 

 

Hicsák János képviselő: nagyon jól hangzik, hogy 90 millió forintos költségvetése van a 

társulásnak, és ez a szolgáltatás a falut nem terheli anyagilag, mert állami szinten rendezve 

van. A Társulásba belép a falu, ugyanakkor a kilépés, az összes többi egyéb szankció és 

feltételek módosítása 2/3 –os döntési többséggel zajlik. Más szóval, ha 2017 –ben az állam 

valami egyéb más szorító körülmények miatt azt mondja, nem tudja biztosítani ezt a 90 millió 

forintos működést, egyszerűen Pilisszentlászló nem tud kilépni belőle, mert 2/3 –os többségű 

jóváhagyás kell. És akkor, abban a pillanatban az Önkormányzat nyakába szakadt az a 
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részarányos költség, ami 2 millió forint, vagyis ez az önkormányzati költségvetés 2-3 % -át 

jelenti. Ez most jó, mert van egy szolgáltatás, ami jelenleg anyagilag nem az önkormányzatot 

terheli. Ugyanakkor nem tudnak belőle kiszállni, ha központilag azt mondják, hogy most már 

minden település oldja meg maga ezt a szolgáltatást. 

 

Tóth Attila polgármester: ez a kérdés a társulási ülésen is heves vita volt. Más településeken 

is felmerült ez a kérdés, ott is, akiknek fizetni kell, így Pócsmegyer, Dunabogdány, Visegrád 

esetében. Az is felmerült, például Visegrádon, hogy érdemes –e befizetniük a társulásba, vagy 

jobban megéri, ha maguk oldják meg ezt a szolgáltatást. Felmerült ennek a szolgáltatásnak a 

szakmai és anyagi kérdésköre is. Ha 2017–ben úgy változik a támogatási rendszer, hogy 

anyagi vonzata lesz az önkormányzat részéről a működésnek, akkor nem csak Pilisszentlászló 

lesz az egyetlen település, aki kilép ebből a társulásból, hanem a többi kistelepülés is. Ez a 

támogatási rendszer 2016. december 31 -ig szól. 

 

dr. Illés György alpolgármester: minden önkormányzati társulás arról szól, ha egyesítik 

erőiket, akkor jobb eredményeket érnek el, mint külön-külön. Általánosságban elmondható 

ennél a társulásnál is, hogy a kis települések jobban haszonélvezői a rendszernek, hiszen 

nekik esélyük sincs, hogy saját pénzükből egy hasonló jellegű szolgáltatást fönt tudjanak 

tartani. Egy Szentendre nagyságú város ezt meg tudja oldani, sőt Pomáz és Budakalász is. A 

másik része, ha tüzetesen végig nézik a költségeket, akkor fajlagosan a kicsikre többet 

költenek. Tehát, ha a kis települések kezét elengednék, akkor a nagy települések nagyon jól 

járnának, mert nem kell azért a pár gyerekért, akik Pilisszentlászlón laknak külön 

kiautózgatni, külön ügyfélszolgálatot fenntartani a faluban. Arra utal, hogy a nagy települések 

gazdasági érdeke azt diktálná, hogyha szorul a kassza, engedjék el a kis településeket. 

Elismeri, hogy van kockázat, de minden ilyen közös vállalkozásban van valamilyen szintű 

üzleti kockázat. Ésszerűen vállalni kell ezt a minimális kockázatot, bízva a partnerekben, ha 

pedig gond adódik, akkor meg tudják ezt beszélni. Ilyen jellegű társulásoknál az a tapasztalta 

az utóbbi 15 évben, hogy általában a nem fizetésnél szokott gond lenni, nem a kilépésnél. Itt 

most nem kell fizetni, de ha kell, akkor újra kell tárgyalni a kérdést a falu akkori érdekei 

szerint. Viszont lehet, hogy még majd akkor is megéri bent maradni a társulásban. A lényeg, 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról van szó, amit az állam ellenőriz. Egyedül 

nem tudná nyújtani az önkormányzat ezt a szolgáltatást, aztán bele kellene lépni egy másik 

társulásba, de az meg lehet, hogy többe kerülne, mint ebben bent maradni. Szerinte szavazzák 

meg a határozati javaslatot. 

 

Tóth Attila polgármester: a mellékelt táblázat alapján jelenleg Pilisszentlászló úgy van benne 

a társulásba, hogy nem kap pénzt, mégis kapja a szolgáltatást. A családsegítő szolgálat 

munkatársai úgy jönnek ki a faluba, hogy nem fizet a falu a társulásba egy fillért sem. Egyéb 

kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen, 1 nem szavazattal 

elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1 jóváhagyja a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 6/2015. (XI.02.) sz. társulási 
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tanácsi határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítást 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.  
 

 

 

10. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót dr. Illés György 

alpolgármesternek. 

 

dr. Illés György alpolgármester: elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 2017 –re 

eljuthat oda a Képviselő-testület, hogy megelőzve az előterjesztést, javasol olyan területet, 

amit esetleg alaposabban meg akarnak vizsgáltatni egy belső ellenőrrel. 

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 

javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi belső 

ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: beszámolásra évente 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

 

11. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi munkatervének meghatározásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót dr. Illés György 

alpolgármesternek. 

 

dr. Illés György alpolgármester: ember tervez, Isten végez. Szerinte biztosan lesznek 2016 –

ban is rendkívüli Képviselő-testületi ülések, ugyanúgy ahogyan 2015 –ben is voltak. 
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Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 

javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  elfogadja a 2016. évi munkatervet és felkéri a Polgármestert, hogy az abban foglaltak 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

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

példányának megküldésével értesítse, valamint az előterjesztés mellékletében 

szereplő, a hivatal működését érintő feladatok végrehajtását kísérje figyelemmel. 

 

Felelős:  1. pont: Polgármester 

  2. pont: Jegyző 

Határidő: 1. pont: a munkaterv szerint 

2. pont: folyamatos 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 

 

12. Előterjesztés Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezéséről 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Kiss Mónika 

alpolgármesternek. 

 

Kiss Mónika alpolgármesternek: gyakorlatilag már 2004 óta várja Pest megye, hogy 

válasszák le jogilag Budapesttől. Több kezdeményezés is történt, de ezek nem haladtak előre. 

Gyakorlatilag a 2014-2020 –as tervezési ciklust kihirdették. Ekkor került elő megint napirendi 

pontnak, gyakorlatilag Pest megye olyan hátrányokat szenved azáltal, hogy a közép 

magyarországi régióban van, hogy most újra kezdeményezték a leválást. De ez már eső után 

köpönyeg, mert a 2014-2020 –as pályázati ciklus le van zárva, hiába történik meg ez a 

jóváhagyás, csak 2018 –tól fog külön önálló régiónak minősülni Pest megye, így ez csak 2020 

után lesz releváns, viszont mindenféleképpen meg kell történnie. Ezt a lépést 2004 -ben meg 

kellett volna tenni, de sosem késő. 

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 

javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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77/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló 

NUTS 2-es régióvá válását; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata 

részére.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

13. Előterjesztés a 2016/2017. évre vonatkozó általános iskola felvételi körzethatár 

kijelölésének véleményezéséről 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-

testület a határozati javaslatot 5 igen, 1 tartózkodással elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2015. (XI.24.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatásból származó adatokat is 

figyelembe véve a 2015/2016. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárt 

változtatás nélkül elfogadja a 2016/2017. tanévre 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát a 

Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

14. Tájékoztató a 2015. III. negyedévi adóbevételek, hátralékok alakulásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a tájékoztatót. Megadja a szót dr. Illés György 

alpolgármesternek. 

 

dr. Illés György alpolgármester: kérdése dr. Gerendás Gábor jegyző felé, hogy van -e értelme 

és lehetősége kegyelmet vagy moratóriumot hirdetni az önkormányzatnak az adót nem fizetők 
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felé. Például, ha befizeti a lakos a hátralékokat, akkor az önkormányzat eltekint a pótlékoktól. 

Így a nagyon régi hátralékokat nem vonszolná maga után az önkormányzat. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: szerinte nincs értelme, és nem is biztos, hogy van rá jogilag 

lehetőség. Vannak olyan hátralékok, amik egy idő után elévülnek, és behajtatatlanokká 

válnak. 

 

Tóth Attila polgármester: a táblázat szerint a pótlék 1,4 millió forint körül van, az iparűzési 

adó hátralék 3,5 millió körül. 

 

dr. Illés György alpolgármester: megdicséri a szentendrei hivatal dolgozóit, mert idén 

jelentős eredményt értek az adótartozások behajtásában.   

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy ez a folyamat a következő évben is folytatódni 

fog. 

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a 

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. A nyílt Képviselő-testületi ülést 19.18 

órakor bezárja, a következő egy napirendi pontot zárt ülésben tárgyalja a Képviselő-testület. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Tóth Attila s.k.                    dr. Gerendás Gábor s.k. 
  polgármester                                                                        jegyző 

 


