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Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester, Kiss Mónika alpolgármester, Vanyák 

Imre alpolgármester, dr. Illés György alpolgármester, Hicsák János, 

Petkó Gábor és Rudolf János képviselők 

 

Hivatalból jelen 

van az ülésen: dr. Dóka Zsolt aljegyző 

Bartha Enikő irodavezető 

 Tamás Attiláné számviteli vezető 

 

Meghívottak: 

 

„Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. évben végzett rendőri 

tevékenységéről” c. napirendi ponthoz Kovács László rendőrkapitányság vezető, és 

Kuczmog József körzeti megbízott 
 

 

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

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

Dóka Zsolt aljegyző urat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-

testület 7 tagja jelen van. Módosító javaslata a napirendhez a 11. napirendi pont az 

„Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatának módosításáról” levétele. Mivel az előzetes egyeztetésen a képviselők nem 

értettek egyet a napirendi pontot illetően, szeretné még jobban áttárgyalni ezeket a kérdéseket. 

Nem jutottak konszenzusra, hogy mi lenne a legjobb a falunak a beszerzési javaslatok 

tekintetében. 

 

Rudolf János képviselő: jelzi, hogy az előterjesztését fenntartja. Tavaly nyár óta napirenden 

van ez a téma, szeretné, ha már döntenének ebben a kérdésben. Ezenkívül a törvény is előírja 

a közbeszerzési szabályzat módosítását. Nem tudja, hogy konkrétan mivel volt baj. 

 

Tóth Attila polgármester: véleménye, hogy május 17 –én beszéljék meg személyesen ezt az 

anyagot és májusban vigyék be a testületi ülésre az előterjesztést. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: elmondja, ha a Rudolf János képviselő saját hatáskörben 

visszavonja az előterjesztést, akkor nem kell róla szavazni, ha nem vonja vissza, akkor 

szavazással a Képviselő-testület dönt róla. 
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Tóth Attila polgármester: véleménye, hogy május 17 –én tartsanak egy informális ülést 

ebben a témában, majd május 24 -én bekerülhet a Képviselő-testületi ülésre az előterjesztés. 

Addigra megegyezés születhet a testületen belül is a beszerzési szabályzattal kapcsolatban. 

 

Rudolf János képviselő: az előterjesztést fenntartja a jelenlegi formában. 

 

Tóth Attila polgármester: a módosító indítványát fenntartja, vagyis kéri, hogy szavazzanak a 

11. napirendi pont levételéről. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 3 

nem szavazattal nem vette napirendre az előterjesztést. 

 

Hicsák János képviselő: elmondja, hogy azzal a feltétellel fogadták el a napirendről való 

levételt, hogy május 17 –én tartanak egy informális ülést ebben a témában, és a május 24 –i 

Képviselő-testületi ülésre beviszik az előterjesztést. 

 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását. Szavazás 

után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal elfogadta a 

napirendet. 

 

NAPIREND 
 

1.  Tájékoztató két ülés között történt eseményekről 

 

Tóth Attila 

polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

3.  Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. 

évben végzett rendőri tevékenységéről 

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 

2015. évi zárszámadásáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról 

  

Tóth Attila 

polgármester 

6.  Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 

7.  Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi 

tapasztalatairól 

dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

8.  Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 3/2015. (II.03.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …/2016. (…) 

önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Tóth Attila 

polgármester 
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9.  Előterjesztés a Pilisszentlászlói Waldorf Óvodáért 

Közhasznú Egyesület székhelyhasználati kérelméről 

Tóth Attila 

polgármester 

10.  Előterjesztés Pilisszentlászló Község 

Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 

alapján 

 

Tóth Attila 

polgármester 

11.  Előterjesztés Pilisszentlászló Kékes utca 

meghosszabbításáról 

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

ülés rendelhető el! 

 

Tóth Attila 

polgármester 

12.  Egyebek 

 

 

 

 

 

 

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

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy beszélt Tibor atyával a temetőt illetően, és 

megegyeztek a temető karbantartásával kapcsolatban. Az önkormányzatnak 2 fűnyíró 

traktorja van, az egyik traktorral fogják vágni a temetőben a füvet, amikor szükséges. A 

szeméttel kapcsolatban pedig megfigyeli a Tibor atya, hogy milyen rendszerességgel kell 

konténert hozni, és fele-fele arányban fogják kifizetni, vagyis egyszer az önkormányzat, 

másrészt pedig az egyház fizeti a konténert. A kerítést meg fogják bontani, mert a szemetes 

kialakítása a hátsó részen lesz, ezt az egyház finanszírozza. Az atya megengedte, hogy a kis 

temetői részt az önkormányzat rendbe tegye. Találhatók ott betoncsövek, amiket be kell 

építeniük az árokhoz, mert az ELMÜ kérte, hogy alakítsák ki úgy azt a részt, hogy 

megközelíthető legyen a transzformátor. A falugondnoki állásról megállapodott Krkos 

Attilával, aki el is kezdte a munkát, aminek szerinte már vannak látható nyomai a faluban. A 

fogadóórán volt egy érdekes felvetés, nem igazán tudja mit kezdjenek vele, a szomszédok 

panaszkodnak a másik szomszédra, hogy a kerítésre rákerült a faanyag. Nem tudott a 

hölgynek ebben tanácsot adni, ez egy faramuci helyzet, volt kint a helyszínen is. 

Meggyőződése az, hogy a kerítése azért omlik össze, mert a Józsiék ráteszik a fát, ezáltal a víz 

odavezetődik, és ezáltal esik le a vakolat, tőle kért tanácsot, hogy mit tegyen, de ő nem tudott 

segíteni. Ez ügyben valószínű, hogy majd megkérdezi a hivatalt, hogy mit lehet tenni. 

Megjelentek apróbb problémákkal a fogadóóráján, amire valami megoldást kell majd találni, 

hogyan kezeljék ezeket a típusú problémákat. A napirendi pontok között szerepel a Kékes 

utca rendezésével kapcsolatos ügy. Az előterjesztésben majd látható lesz a javaslat. Ez 

ügyben egyeztetett a vagyongazdálkodási irodával, és végül ennek az eredménye került bele 

az előterjesztésbe. A Ribnyicskával kapcsolatban is történt előrelépés, miszerint a 

Vagyongazdálkodási irodával elindították azt a folyamatot, hogy összegyűjtik azokat a 

helyrajzi számokat, melyek a tó területét érintik és valamilyen formában el kell indítani a 

terület cserék fölajánlását és a területvásárlásokat. Valószínűleg ez egy előrébb mutató dolog, 
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minthogy leveleket küldözgetnek a tulajdonosoknak. Ez ügyben gondolt a Rudolf János és dr. 

Illés György segítségére. Megerősíti azt a hírt, hogy a szennyvíz agglomerációs csatlakozási 

dokumentáció bekerült az OVH –hoz (Országos Vízügyi Hatóság) és az OVF –hez (Országos 

Vízügyi Főigazgatóság) is. Jelen pillanatban ez az ügy első fokon van, és várják, hogy 

átkerüljön másodfokra. A Váci Önkormányzat is leadta azt a Képviselő-testületi döntését, 

hogy nem csatlakozhat Pilisszentlászló az ő agglomerációjukhoz. Így innentől kezdve csak 

Szentendréhez csatlakozhatnak. A Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 

nyilatkozott arról, hogy az ÁFÉSZ előtti terület a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. Vagyis 

az eredeti határ az 1981 –ben elkészült sztereografikus térkép határ legyen a valódi határa a 

telkeknek, és nem a sorompói határ. Ez ügyben nyilatkozott a földhivatalnál. Reményei 

szerint most már végleges közigazgatási döntés születhet. Utána nem tudja mi lesz a 

következő lépés, nyilván attól függ, hogy kinek adnak igazat. 

 

Hicsák János képviselő: érdeklődik a falugondnoki státusz mikéntjéről, vagyis volt róla szó, 

hogy lesz tárgyalás ez ügyben. De nem tudják, hogy ezt a munkakört munkaszerződéssel vagy 

vállalkozói szerződéssel látja el a Krkos Attila. Valamint érdekelődik a fent említett temető 

ügy vegyes felvágottja részét illetően. Mi indokolja, hogy a temető fűnyírása nem fér bele a 

falugondnoki karbantartásba. Miért kellett ezt kettéválasztani? 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy Krkos Attila vállalkozói szerződéssel látja el a 

falugondnoki feladatokat, havi kifizetéssel. A munkafolyamatokat most igazítják hozzá, 

ahogyan az Attila dolgozik. A temető azért került ki, mert az egyház is szeretne valamilyen 

formában ehhez hozzájárulni, és a Gabi bácsi fölvállalta a fűnyírást. 

 

Hicsák János képviselő: vagyis az egyház finanszírozza a fűnyírást? 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Tibor atyával fölvette a kapcsolatot, és 

megbeszélték, hogy tisztázzák ezeket a viszonyokat. Akkor az atya azt kérte, ha az 

önkormányzat biztosítja a traktort, akkor ő biztosítja, hogy le legyen vágva a fű a temetőben. 

A kispályán az önkormányzat vágja a füvet. 

 

Hicsák János képviselő: elmondja, hogy ezek szerint kidolgozás alatt van a vállalkozói 

szerződés szakmai tartalma. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy gyakorlati úton gyűjtik össze a falugondnok 

munkaköréhez tartozó feladatokat, vagyis nemcsak leírják, hanem a tényleges munkavégzés 

alapján fogják aláírni a szerződést a következő héten. 

 

Hicsák János képviselő: erről nyilván kapnak majd valamilyen információt. 

 

Tóth Attila polgármester: a szerződés fönt lesz a honlapon. Ha szükséges, akkor a következő 

Képviselő-testületi ülésre behozzák a szerződést. Jelen pillanatban az Attilával végig járja a 

falut, és a kettőjük elképzeléseit összevetik, és így teszik bele a szerződésbe, hogy mi lesz a 

feladata. 

 

dr. Illés György alpolgármester: véleménye szerint, örülhetnek, hogy sikerült a Krkos 

Attilával megegyezni a falugondnoki teendőket illetően. Az önkormányzatot nagy részben 

abból ítélik meg, hogy néz ki a falu. Az Attila tisztességesen dolgozik, régebben a hókotrást is 

rendesen elvégezte. A Ribnyicskával kapcsolatban azt javasolja, hogy a következő Képviselő-

testületi ülésen beszéljenek a föld ügyekről, készüljön róla előterjesztés, egyeztet majd erről 
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az illetékesekkel. Az elvi engedélyt a halastó megkapta. Tulajdonképpen a területet kell 

megszerezni az önkormányzatnak, és utána egy vízjogi létesítési engedély birtokában meg is 

lehet építeni magát a tavat. Az építkezésnél sokkal nehezebb dolog lesz ezeket a területeket 

elintézni és lebonyolítani a terület cseréket, és vásárlásokat. Ha ezeket a földeket nem tudják 

önkormányzati tulajdonba venni, akkor nem valósul meg a halastó. Az a nagy feladat, hogy 

mivel tudnák a földtulajdonosokat ösztönözni a földek eladására vagy cseréjére. 

 

Tóth Attila polgármester: mivel ez ilyen nagy feladat, ezért javasolta, hogy ne a 

vagyongazdálkodási irodán keresztül keressék föl a telek tulajdonosokat, hanem próbálják 

meg a faluban, ismerősök útján. Természetesen, ha valaki nem egyezik bele, akkor nem lesz 

halastó. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: kérdezi, hogy hány telek tulajdonosról van szó. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy kb. 20 telek van és 200 tulajdonos. 

 

dr. Illés György alpolgármester: sok tulajdonos már nem is lakik a faluban. A lejárt 

határidejű határozatok között van a volt cukrászdának a bérbeadása, (33/2015. (IV.28.) Kt. sz. 

határozat), a határozati javaslatban új határidőnek május 31. szerepel. Szerinte a határidőt 

hosszabbítsák meg október 31 –re. Ebben az évben el kell dönteniük, hogy a községháza 

átalakítás projektből lesz –e valami vagy sem. Ha lesz, akkor nem célszerű kiadni a 

cukrászdát, ha annak a helyiségnek is szánnak valami pozíciót. Tudomása szerint olyan nagy 

tolongás pillanatnyilag nincs ezért a helyiségért. 

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy a sportegyesület 8 éves vajúdás után megszületett 

végre, habár a bejegyzést még nem látták. A polgármester úr ígérte, hogy majd megmutatja a 

bejegyzést. A polgárőr egyesület 2 hónap után bejegyzésre került, nincs helyiségük. Javasolja, 

hogy mivel a cukrászdának nincs bérlője, és még úgysem tudják mi lesz vele, addig használja 

a polgárőr egyesület. Ha már sikerült 2 hónap alatt bejegyezni, míg a sportegyesület 

bejegyzése 8 évig tartott. 

 

dr. Illés György alpolgármester: mint a polgárőr egyesület egyik tagja köszöni szépen ezt a 

javaslatot, amivel az a probléma, hogy erről az egyesület sem tud. És elég furán nézne ki, 

hogy az önkormányzat fölajánl valamit, az egyesület pedig nem fogadja el. Lesz egy 

szemétgyűjtési akció május 31 –én, amit a polgárőr egyesület szervez, és amire mindenkit 

várnak szeretettel. Ez az akció az önkormányzat áldásával és támogatásával történik, nem 

érdemes több ilyen akciót szervezni idén, inkább, aki tud, az csatlakozzon. A polgárőrség 

majd megbeszéli a cukrászda helyiség dolgot, majd ír az egyesület egy kérelmet, és utána 

döntsön a képviselő-testület róla. 

 

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

tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette. 

 

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 
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Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. dr. Illés György alpolgármesternek volt 

egy módosító javaslata, hogy a 33/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozatnál az új határidő 2016. 

október 31 –e legyen, addig ténylegesen kiderül, hogy az önkormányzat épületével mit tudnak 

kezdeni ebben az évben. Illetve visszatérve a cukrászda kérdéskörre, szerinte is előbb 

egyeztetni kell a polgárőr egyesülettel, hogy mit szólnak ehhez a javaslathoz. Szeretnének –e 

egyáltalán maguknak helyiséget, és hogy szeretnék –e erre használni ezt az épületet. Fölveszi 

a kapcsolatot a Mihics úrral, az elnökkel, egyeztet vele, és a következő képviselő-testületi 

ülésen tárgyalhatnak erről napirendi pontként. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

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

határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 

53/2015. (VIII.19.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

12/2016. (III.22.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

15/2016. (III.22.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

21/2016. (III.22.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

 

 

II. 

17/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. dec. 31. 

33/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. október 31. 

7/2016. (I.26.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2016. május 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. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. évben végzett rendőri 

tevékenységéről 
Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a beszámolót. Megadja a szót Kovács László 

rendőrkapitányság vezetőnek. 

 

Kovács László rendőrkapitányság vezető: köszönti a jelenlévőket. A kis települések speciális 

helyzetben vannak, a körzeti megbízott nagyon sok adminisztratív feladatot is ellát, ami 

elvonja őt a tényleges „utcai” feladatoktól. A 2015 –ös év egy kifejezetten eredményes és 

sikeres éve volt a szentendrei rendőrkapitányságnak. 2012. év végén egy szomorú évet zártak 

a 16% -os nyomozási eredményességgel, ez inkább nyomozási eredménytelenség volt. 
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Viszont 2015. év végére 64% lett a nyomozási eredményesség, ha csak a két számot nézik, 

akkor látszódik, hogy mekkora a változás ebben az időszakban. 14 kiemelt bűncselekmény 

kategóriát emelnek ki, ezek azok, amik a leginkább zavarják az embereket (családi ház 

betörések, gépkocsi lopások, stb.) és ezeket külön-külön szintén mérik eredményesség 

szempontjából is. A kollégák fokozott óraszámban voltak jelen a közterületen. Folyamatos 

bűncselekményszám csökkenés volt megfigyelhető a területen. Mivel kevesebb bűnügyük 

volt, ezért a bűnügyi szolgálat teljesen megújult, sokkal eredményesebben tudtak dolgozni. A 

tavalyi évben a kapitányság végig 12-15 előzetes letartóztatottal dolgozott. A betörések 2015. 

évben jelentősen lecsökkentek, mivel egy betörésekre specializálódott csoportot az 

illetékességi területükön sikerült elfogni, akik előzetes letartóztatásba kerültek. Ezeket az 

eredményeket szeretnék megtartani. Nagyon sok az olyan feladat, ami a rendőr kollégákat 

elvonja a közterületről. Az egyenruhás kollégáknak a fokozott közterületi jelenléte, az 

aktivitása, az, hogy reagálnak minden egyes frissen felmerülő helyzetre, és a bűnügyi 

szolgálat munkája, a kettő együtt egy kifejezetten kellemes eredményt produkált. Az egységes 

nyomozati bírósági statisztika tendenciákat mutat, komoly bűncselekmény csökkenés van 

szerencsére minden egyes településen, amelyik a szentendrei rendőrkapitánysághoz tartozik. 

Pilisszentlászlón alapvetően kevesebb probléma, kevesebb bűncselekmény van. Úgy 

gondolja, hogy Pilisszentlászló rendjét az elmúlt évben sikerült megőrizni, köszönhető ez nem 

csak az általános tendenciának, hanem a kiváló körzeti megbízottnak is, Kuczmog Józsefnek. 

Úgy gondolja, hogy nagy bástyája ennek a településnek, semmi estre sem lenne szabad azon 

gondolkozni, hogy neki máshol kellene szolgálatot teljesíteni. 2012 óta dolgozik a szentendrei 

rendőrkapitányságon, volt már képviselő-testületi ülésen, amin jelen lehetett, mindig azt látta, 

hogy mennyire ismeri a település összes baját és problémáját. Az a körzeti megbízott, aki 

gyakorlatilag a talicskától a repülőig minden bűnügyet kezel, és mindennel foglalkozik, ezért 

rendkívül hálásak neki. Folyamatosan veszik fel az intézményekkel a kapcsolatot, óvodákkal, 

iskolákkal. Megpróbálnak olyan hiánypótló képzéseket, oktatásokat tartani a gyerekeknek, 

amit adott esetben egy pedagógus nem tud, nem azért mert nem szeretné, hanem azért, mert 

nem találkozik ezekkel az élethelyzetekkel. Nem olyan ügyesek a rendőrök mint a 

pedagógusok, nem is tudnak úgy tanítani, de azért kellemes időszakot lehet eltölteni a 

gyerekekkel. Szépen, folyamatosan kapcsolódnak be az intézmények, mint ahogy 

Pilisszentlászlón is volt már ilyen típusú program. Folyamatosan ebbe az irányba mennek 

előre. Ez egy kicsit önsimogatás is a rendőrség részéről, mert a gyerekek sokkal jobban 

szeretik őket, mint a szülők, de bízik benne, hogy ezek a gyerekek, akik úgy nőnek föl, hogy 

folyamatosan partnert látnak a rendőrségben, akik barátként ismerik meg a rendőröket, 

akikkel lehet játszani, akikkel együtt lehet tanulni, majd mikor felnőttek lesznek, akkor is 

megmarad ez a közvetlen kapcsolat. Nem igazán a most szolgálatban lévő rendőrök fognak 

ebből profitálni, hanem azok a rendőrök, akik 20 év múlva lesznek szolgálatban. A tavalyi év 

legnagyobb előrelépése az Őrzők Napja volt, amit Szentendrén sikerült megrendezni. 

Gyakorlatilag elfoglalták a Duna korzót, tűzoltóság, honvédség, az altiszti akadémia és a 

rendőrség kitelepült mindenféle eszközzel meghívták a gyerekeket, hogy jöjjenek el. Mindent 

lehetett csinálni: tűzoltó maszkban füst sátorban sétálni, balesetet rendeztek meg a korzón, 

aztán a tűzoltók szétvágták az autót, amit nekik sikerült összetörni, kutyás bemutató volt, 

illetve géppisztollyal lőttek a Lázár cár téren, szerinte mostanában nem igen volt ilyen 

élmény. Ezres nagyságrendben fordultak meg a gyerekek, úgy, hogy ez az első programjuk 

volt. Minden önkormányzatnak, minden iskolának küldtek meghívót, de úgy gondolja, hogy 

ebben a programban még több van. Nagyon örülnek, hogy Szentendre városa is támogatja 

ennek a programnak a lebonyolítását az idei évben is. Pilisszentlászlón mi minden történt, 

amire büszkék lehetnek: sikerült a körzeti megbízotti irodát összerakni. Úgy gondolja, hogy 

ez egy nagyon nagyon dolog, és hálás az önkormányzatnak, a településnek, hogy ehhez 

hozzájárult. Az, hogy jobb szolgálat ellátásra alkalmas körülmények között tud dolgozni 



8 
 

Kuczmog József, az rendkívül fontos. Azon dolgoznak, hogy a rendszer stabilan működjön. 

Tavaly beszéltek a faluvezetéssel arról, hogy lesz polgárőrség a településen. Örülnek, hogy ez 

a terv megvalósult, és így össze tudják szervezni a rendőrség és a polgárőrség munkáját. A 

tavalyi évben nagyon sok személyi sérüléses –könnyű, súlyos – baleset volt. Tavaly a halálos 

kimenetelű balesetek száma csökkent. Egész évben kampányokkal, vagy fokozott rendőri 

ellenőrzésekkel küzdöttek azért, hogy kevesebb legyen a közúti baleset. De igazán nem 

sikerült javítani a helyzeten. A tavalyi év utolsó negyedévében csináltak egy elemzést, ami 

megállapította, az, hogy az anyagi káros balesetek helyett könnyű vagy súlyos sérüléses 

baleseteik vannak, az egyértelműen arra vezethető vissza, hogy az emberek nem használják a 

biztonsági övet. Ő is ismer olyan városi legendákat, hogy valaki azért maradt életben egy 

balesetnél, mert nem volt bekötve a biztonsági öve, de ez maximum a kivétel lehet, ami erősíti 

a szabályt. A biztonsági öv valóban életet ment, nem véletlenül sulykolják ezt a gyerekeknek 

is. De a tavalyi utolsó negyedévben elkezdték ezt sulykolni a felnőtteknek is. Nagyon sok 

ellenőrzés volt. Azt se bánja, ha az emberek csak azért kötik be a biztonsági övet, mert 

haragszanak a rendőrökre. Egy a lényeg, hogy a biztonsági öv balesetnél megmenti az 

emberek életét. A 2016 –os évre az alapvető célok, hogy amiket eddig elértek azokat 

megtartsák, és tovább tudják erősíteni. A migráns helyzet a szentendrei rendőrkapitányságot is 

érinti, mert folyamatos rotációs rendszerben egy speciális egységet küldeni kell határra, ez 7-8 

kollégát a járőrszolgálatból folyamatosan elvon. Ezek a kollégák, mire szolgálatba tudnának 

állni, újra menniük kell le a határhoz szolgálatot teljesíteni. Az egész ország be van vonva erre 

a speciális szolgálatra. Most már a kutyás szolgálat is visszatérően lejár a határra. 3 kutyájuk 

van, ebből 2 folyamatosan lent van a határon, speciális képesítésük van. Ezzel együtt nagyon 

agresszívan próbálják azokat a sikereket egyenesbe tartani, amiket eddig elértek. Nagyon 

szépen köszöni az összes segítségét, és együtt gondolkozását, és támogatását az 

önkormányzatnak, a képviselő-testületnek. Szeretné kérni, hogy ha bármi olyan dolog van, 

amiről nem egyeztettek, ami adott esetben túlmutat a körzeti megbízott hatókörén és a 

hatáskörén, azt egyeztessék vele, bár tudja, hogy soha nem fognak benne úgy megbízni és 

soha nem lesz olyan elismert, mint a körzeti megbízott. Úgy véli, ez így is van jól. Ha mégis 

úgy gondolja, hogy van valami, amiben tud segíteni, akkor természetesen minden 

szempontból rendelkezésre áll, és keresik azokat a közös megoldásokat, amikkel még egy 

picit ezekhez a sikerekhez hozzá lehet tenni. Polgármester úr jelentem: befejeztem. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy köszöni a beszámolót. Kérdezi, hogy a képviselő-

testületnek van valami kérdése a rendőrkapitány úr felé, vagy a körzeti megbízott felé? 

 

Hicsák János képviselő: jelzi, örül, hogy a kapitány úr is kiemelte a beszámolóban, hogy a 

körzeti megbízott együtt él a faluval. Ezt az utóbbi években észrevette, és szóvá is tette, 

megismeri a faluban lakókat, köszön nekik, vissza is köszönnek neki. Úgy véli, ezzel a 

magatartással sokkal többet tud előre lépni. Akárcsak egy szóbeli, enyhe figyelmeztetéssel 

megemlíti, hogy ezt így kellene, vagy úgy kellene tenni. Nagyon örül neki, és jónak is tartja a 

körzeti megbízotti rendszert. Örül neki, hogy ez felső vezetői szinten is kiemelt év volt. 

 

Kuczmog József körzeti megbízott: jelzi, hogy a kapitány úr elmondta, hogy elég nagy fokú 

bűncselekmény csökkenés történt a szentendrei rendőrkapitányság területén, így 

Pilisszentlászlón is. 13 település közül ismét Pilisszentlászlón történt a legkevesebb 

bűncselekmény. 2015 –ben 2 db lakásbetörés volt: az egyik márciusban, illetve év végén, 

decemberben, az egy jelentős érték ellen elkövetett betörés volt. Ez az ügy még nincs lezárva, 

a nyomozás még folyik. Egyéb lopások voltak: A Kis Rigó Étteremnél parkolt egy kocsi, és a 

zárt gépkocsiból eltűnt a tulajdonos telefonja. 2 nap múlva megtalálták a sértett táskáját, az 

okmányaival és mindennel. Volt egy falopás, amit Pilisi Parkerdő Zrt. területén követtek el, és 
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közigazgatásilag Pilisszentlászlóhoz tartozik ez a rész. A vádirat már el is készült az üggyel 

kapcsolatban. Volt egy lopás, ami egy viharos együtt élés a Béke utcában, kutya-macska 

barátság, hol együtt éltek, hol külön. Egy alkalommal eltűnt a lakásból egy jelentősebb 

összeg, amikor a lány nála volt. Arra kelt föl a sértett, hogy a nadrágszíja zörög. Ez az ügy is 

még folyamatban van. Tudják ki az elkövető, de vannak bizonyítási nehézségek. Közvetlen 

bizonyítékot próbálnak beszerezni. A statisztikában volt egy közlekedési baleset, ami az ő 

statisztikáját rontja. Bár, ahogy megnézte a helyet, ahol a baleset történt, az nem 

Pilisszentlászlóhoz tartozik, hanem Visegrádhoz. Feljelentés volt egy rongálással 

kapcsolatban a Kossuth Lajos utcában, de bűncselekmény hiányában megszüntették a 

nyomozást. Tisztelettel megköszöni a Képviselő-testületnek, Polgármester úrnak, és az 

Editnek a körzeti megbízotti irodát. Óriási könnyebbség ez neki, sikerült belaknia, kapott 

internet hozzáférést is. Annyi nehézsége van, hogy a számítógép, amit kapott, 13 éves. Ma is 

volt fönt az informatikus, akkor működött, most nem. Rajta van az összes nyilvántartó 

rendszer. Egy laptop lenne hatékony a munkájához. Mert ha idős a sértett, akkor ki tudna 

menni helyszínre, nem kellene az idős embereknek befáradni az irodába. Van egy pici 

nyomtatója is. Váltott erről már néhány szót a Polgármester úrral. Örül, hogy megalakult a 

polgárőrség. A polgárőrséggel kapcsolatban sokat vár. Hála Istennek, a tagok nagyon 

lelkesek, sokakat ismer közülük. Az elmúlt évben októbertől áprilisig helyettesített 

Szentendrén, ezért kevesebbet tudott a faluban lenni. A migráns helyzet miatt a szentendrei 

kollégák folyamatosan lent vannak a határnál, és így neki is kell járőrszolgálatot teljesíteni. 

Emiatt nem tudott fölmenni Pilisszentlászlóra. Köszöni szépen még egyszer az irodát. 

 

Tóth Attila polgármester: kérdezi, hogy van –e valakinek az elhangzottakhoz valamilyen 

hozzáfűznivalója. 

 

dr. Illés György alpolgármester: kéri, hogy a rendőrkapitány úr és a körzeti megbízott úr 

munkáját tapsolják meg. 

 

Tóth Attila polgármester: az informatikai rész tényleg gyenge a körzeti megbízotti irodában. 

Ezzel kapcsolatban már tárgyaltak a körzeti megbízott úrral. A falu költségvetésében van egy 

kamerarendszer és informatikai fejlesztésre elkülönítve pénzösszeg. Arra gondolt, hogy ebből 

beszerezhetnének egy laptopot a körzeti megbízott úrnak. A kamerarendszer kialakítása, 

megvizsgálása folyamatban van. Ez ügyben meg fogja keresni a kapitány urat, esetleg a 

kamerarendszer kialakítására lehet-e belügyminisztériumi pályázaton indulni. Esetleg közös 

pályázattal. Az előzetes terv az, hogy megpróbálják úgy bekamerázni a falut, hogy ne 

jöhessen be bárki a faluba. Ezzel a rendszerrel az illegális szemétlerakásokat is föl tudnák 

térképezni. Föl kel térképezniük, hogy hova kell kitenni kamerát, és hány darabot. 

 

Kovács László rendőrkapitányság vezető: ennek a rendszernek van egy felhasználási 

struktúrája, hogy ki igényelhet adatot. dr. Illés György polgármestersége idején volt erre 

pályázat, amit be is adtak, de sajnos akkor nem nyertek. Ha lesz ismét pályázati kiírás, akkor 

indulhatnak rajta. 

 

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

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

javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 
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Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. évben 

végzett rendőri tevékenységéről szóló beszámolót, a határozat mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 
 

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. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

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

testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (IV.28.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

 

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

 

„3. § (2) Az Önkormányzat 2015. költségvetési gazdálkodási évre 13 924 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; 
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c) „Általános és céltartalék kimutatása” című 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. 

melléklete lép.  

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. április 26.      

 

 

 

 

 

       Tóth Attila                    dr. Gerendás Gábor 

            polgármester                                                                         jegyző  
 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

5. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 

…/2016. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

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

testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

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

törvény 91.§-a  alapján Pilisszentlászló község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóját  

 

171 454  eFt, 

azaz 

Százhetvenegymillió-négyszázötvennégyezer forint módosított bevételi és 

kiadási előirányzattal 

166 295 eFt, 

azaz 

Százhatvanhatmillió-kétszázkilencvenötezer  forint bevételi főösszeggel  
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133 048 eFt, 

azaz 

Százharmincháromezer-negyvennyolc forint  kiadási főösszeggel  

hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2015. évi mérlegét a 3. sz. 

melléklet szerint  

 

953 156 Ft, azaz 
Kilencszázötvenhárommillió-százötvenhatezer  forint 

főösszeggel 

       jóváhagyja. 

 

(3)  A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2015. évi maradványát 33 

247 eFt-tal hagyja jóvá, melyből 6 455 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány és 26 792 eFt 

szabad maradvány. A maradványból 28 236 eFt a 2016. évi költségvetés tartalékát, 394  eFt a 

Vadvirág óvoda működési kiadási előirányzatát növeli. 

2. § 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerint Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata, a 2. sz. melléklet szerint az önállóan működő Vadvirág Napköziotthonos 

Óvoda költségvetési beszámolóját.  

3. § 

 

Pilisszentlászló Község 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

4. § 

 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. április 26. 

 

 

                             Tóth Attila                                                                  dr. Gerendás Gábor  

                            polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

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

képviselőnek. 
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Rudolf János képviselő: az előterjesztés 2. oldalán az Indoklás résznél található az alábbi 

felsorolás: „…háziorvosi rendelő fürdő felújítása, a Tűzoltószertár kialakítása, a KMB 

helyiség kialakítása, valamint az iskola villámvédelme illetve járda építése valósult meg”. A 

KMB helyiségről tudnak a képviselők, viszont kérdezi, hogy a tűzoltószertár kialakítását 

mikor nézhetik meg. 

 

Tóth Attila polgármester: ez az összeg az összes helyiségre vonatkozik, ezekből nem tudja, 

hogy mennyi vonatkozik a tűzoltószertárra. 

 

Rudolf János képviselő: kérdezi, hogy a tűzoltószertárat tervezték meg? 

 

Tóth Attila polgármester: hoztak egy olyan határozatot, hogy ott lesz az önkormányzatuk, és 

ezt tervezték meg. 

 

Rudolf János képviselő: kérdezi, hogy az iskola villámvédelme és a járda építésével mi 

történt. 

 

Tóth Attila polgármester: szerinte a járdaépítés is el van írva. Az iskolában fönt a tetőtérben 

kőzetgyapot van letéve, és azért, hogy ne lépjenek rá, kialakítottak egy járófolyosót, és 

tévesen ezt írták járda építésnek. A villámvédelem költsége pedig azért van az 

előterjesztésben, mert olyan rossz állapotban volt a régi, hogy lecserélték a komplett 

villámhárítót. 

 

Hicsák János képviselő: kérdezi, hogy az iskolában cserélték le a villámhárítót? 

 

Tóth Attila polgármester: válasza, igen, az iskolában kellett lecserélni a villámhárítót. Ha az 

iskola padlásán található folyosót járdának nevezik, akkor járda építés volt. Ezt a „járda 

építést”az indokolta, hogy a kéményt meg tudják közelíteni. 

 

Rudolf János képviselő: véleménye szerint az iskola januárban beterjeszti az önkormányzat 

elé, hogy milyen munkákat kíván megcsinálni, és ezt a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy ezek a munkák a KEOP beruházás miatt lettek 

elkészítve. A kémény megközelíthetősége indokolta ezt a munkát. 

 

Rudolf János képviselő: jelzi, hogy most konkrétan a villámvédelemre gondol. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy vissza kellett rakni az ingatlanra a villámhárítót 

miután leszedték a beruházás miatt. 

 

Rudolf János képviselő: ha jól érti a KEOP beruházásnál a beruházó levett valamit, és ahhoz 

hogy visszarakja azt külön meg kellett tőle rendelni, és ennek külön költsége van. Ha megnézi 

ennek a költségét, akkor ez nagyjából a piaci ár háromszorosa. Nem érti, hogy egyáltalán 

hogyan nem fér bele egy fél százalékos költség egy 70 millió forintos beruházásba, ami amiatt 

keletkezett, hogy nem szakszerűen végezték el a munkát. Ha nem is ők csinálták volna, akkor 

is ez egy háromszoros ár. Utána nézett az önkormányzatnál, hogy az a Kft. akitől a 

polgármester ezt munkát megrendelte kiadta egy Bt –nek, ez a bt. kiadta egy másik Kft. -nek. 

Innentől kezdve már érthető a háromszoros ár. Csak nem logikus, hogy a faluban legalább 

három olyan vállalkozóról tud, akik jó minőségben megtudták volna a munkát csinálni. Akkor 

miért volt erre szükség? 
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Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy egy céggel kötött szerződést, az, hogy ők kivel 

csináltatják meg nem az ő dolga. A cég, amelyik elbontotta a villámhárítót megállapította, 

hogy használhatatlan, nem érdemes visszarakni, mert tűzveszélyes lesz az épület. Ennyit 

ajánlottak, hogy ennyiért raknak föl újat. 

 

Rudolf János képviselő: véleménye szerint az már csak hab a tortán, hogy az összes 

dokumentum, ami ez ügyben keletkezett, az óvoda címszó alatt szerepel. Szerinte ebben az 

előterjesztésben több dolog nem arról szól, ami le van írva. 

 

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

tervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen, 

1 nem, és 1 tartózkodik szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati 

rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati 

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

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét:   117.845 eFt 

Kiadási főösszegét:   117.845 eFt 

 

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

 

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

 

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

 

 

a) a központi költségvetési támogatások összege 45 831 EFt 

b) a közhatalmi bevétele 24 500 EFt 

c) a saját működési bevétel összege 5 812 EFt 

d) működési célú támogatása áhb.-ről 8 441 EFt 
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e) 2015 évi maradvány 33 247 EFt 

a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.” 

 

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

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

108 573 EFt a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.” 

 

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

 

„3. § (2) Az Önkormányzat 2016. költségvetési gazdálkodási évre 27 167 EFt általános 

működési tartalékot képez a 4. 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) „Vadvirág Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/B. sz. 

melléklete helyébe „Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda bevételei és kiadásai mérlegszerűen” 

című 3. sz. melléklet lép; 

d) „Felhalmozási kiadások” című 3. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép; 

e) „Általános és céltartalék kimutatása” című  4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. 

melléklete lép.  

 

 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. április 26.      

 

 

 

   Tóth Attila                    dr. Gerendás Gábor 

                          polgármester                                                                       jegyző  

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7. Beszámoló a belső ellenőrzés 2015. évi tapasztalatairól 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 
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Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Hicsák János 

képviselőnek. 

 

Hicsák János képviselő: elmondja, hogy nagyon szép, széles skálájú beszámoló. Van egy 2. 

2/4 –es pontja, ami a hivatal vezetője által kialakított információ és kommunikációs rendszert 

biztosítja. Ki ítélte ezt meg, és ki nézte át ezt az információs rendszert. Neki nem ez a 

véleménye. Szerinte akadozik az információ és a kommunikáció a képviselő-testületi tagok 

irányába. Neki ez a tapasztalata. Minden bizonnyal egyedi vélemény a többi képviselőhöz 

képest. Ezen szeretné, ha jelentősen tudnának javítani. 

 

Tóth Attila polgármester: érdeklődik, hogy konkrétan mi a probléma. 

 

Hicsák János képviselő: elmondja, hogy például, az előző napirendek között is volt olyan 

téma, amiről nem lettek a képviselők részletesen tájékoztatva. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy ez nem az a kommunikáció, amiről a beszámoló 

szól. 

 

Hicsák János képviselő: szerinte a szemétszállítás és a szelektív szállítás is ilyen probléma, 

nem tudnak róla és nem tudnak hozzászólni. Hiányolja az információ áramlását, és a 

kommunikációt is intenzívebbé szeretné tenni. Pl. 4 hónapja szeretnének egy hirdetőtáblát. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a hirdetőtáblát Krkos Attila csinálja. Most kezdte 

el csinálni. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a beszámolót. Szavazás 

után megállapítja, hogy a beszámolót a Képviselő-testület 4 igen, 3 tartózkodással elfogadta 

és alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési 

munkáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

8. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 Előadó: Tóth Attila polgármester 
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Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyhez egy kiegészítés kiosztásra 

került. 

 

Vanyák Imre alpolgármester: a rendelet kapcsán az elmúlt egy év tapasztalata felől 

érdeklődik. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy tavaly változott a szociális törvény, akkor úgy 

állították be a segélyezés különböző határszámait, hogy az Önkormányzat kb. ugyanannyit 

költsön segélyezésre, mint az előző időszakban. Ez sikerült, mert azt az értéket tudták tartani 

az elutasítások és elfogadások mértéke alapján, amit előirányoztak. Változást jelentene, hogy 

az előterjesztés alapján az ápolási díj mértéke havi 15.000,- Ft-ról 23.600,- Ft-ra nőne. Az 

ápolási díj időtartama szolgálati időnek minősül és a jogosult ingyenes orvosi ellátást kap, de 

nem került kifizetésre ilyen díj vagy maximum egy. 

 

dr. Illés György alpolgármester: kéri, hogy a közgyógyellátásra vonatkozó részt tegyék át a 

következő képviselő-testületi ülésre, szerinte kicsit jobban el kellene mélyedni ebben. Ha 

kevesebben kapják ezt az ellátást, mint eddig, akkor a képviselőktől megkérdezik majd, hogy 

miért estek ki a rendszerből. Úgy érzi, hogy ezzel belecsúsznak a szociális tüzifás történetbe 

és felháborodásra adhat okot. Szerinte az egészet el kellene törölni vagy maximálisan 

visszavenni, ha nem tudnak egy igazságos rendszert kialakítani, ami érthető, elmagyarázható. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az elmúlt egy évben működött a 

gyógyszertámogatás, nem érkezett panasz, ilyen jellegű felülvizsgálatra nem került sor. Felőle 

húzhatják még az időt, de ha tudják tartani az eddigieket, akkor nem biztos, hogy hozzá 

kellene nyúlni. 

 

dr. Illés György alpolgármester: kérdezi, hogy ezzel a rendeletmódosítással most 

szigorítanak, vagy egyáltalán mi változik. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy havi 12.000,- Ft továbbra is a gyógyszertámogatás 

mértéke. Azt javasolják, hogy 23.600,- Ft-ra növeljék az ápolási díj mértékét, a jogszabály 

szerint ez kedvezőbb az ápolást végző személy részére. Az adminisztratív szabályok 

változnak, illetve a Képviselő-testület a méltányossági kérelemmel nem foglalkozik. 

 

dr. Illés György alpolgármester: a válasz alapján úgy értelmezi, hogy tárgytalanná vált a 

javaslata. 

 

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

tervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen 

szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 3/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 

25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 

132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.03.) 

önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 3/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (2) - (4) 

bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek: 

 

„8. § (2) A kérelemhez mellékelni kell  

a) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának szükségletéről szóló, az Szt. 50/A. § 

(3) bekezdésben meghatározott tartalommal kiállított háziorvosi igazolást, valamint  

b) az a) pont szerinti háziorvosi igazolásban meghatározott havi rendszeres gyógyító 

ellátási szükséglet alapján valamely működési engedéllyel rendelkező 

közforgalmú gyógyszertár által kiállított igazolást a havi gyógyszerköltségekről, 

vagy ennek hiányában a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglete 

kielégítésével összefüggésben felmerülő havi kiadásait igazoló egyéb okiratokat. 
 

(3) A Polgármester a háziorvosi, valamint gyógyszertári igazolás vagy a kérelmező által 

csatolt egyéb okirat adatai alapján megállapítja a kérelmező – havi rendszeres gyógyító 

ellátási szükséglethez igazodó – havi rendszeres gyógyító ellátásának költségét. 

 

(4) A támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb 12.000 

Ft, melyet a kérelem benyújtásának napjától, illetve az előző támogatás lejártát követő 

naptól kezdődően egy évre kell megállapítani és utólagosan, havi rendszerességgel kell 

folyósítani.” 
 

2. § A R. 9. § (7) bekezdés helyébe a következő lép: 

 

„9. § (7) A támogatás mértéke havonta 23 600 Ft, melynek folyósítására való jogosultságot a 

Hivatal legalább évente egyszer felülvizsgálja.” 

 

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2016. április 26. 

 

 

      Tóth Attila dr. Gerendás Gábor 

           polgármester                 jegyző 

 

 

 

9. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület 

székhelyhasználati kérelméről 

   Előadó: Tóth Attila polgármester 
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Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést.  

 

Vanyák Imre alpolgármester: kérdezi, hogy mi indokolja ezt az előterjesztést. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az előterjesztés háttere, hogy a levelek érkezzenek 

a Béke u. 2. szám alá, mert az egyesület egy másik címre van bejelentve.  

 

Hicsák János képviselő: szerinte a postással beszéljenek ez ügyben és megoldódik a 

probléma. 

 

Tóth Attila polgármester: azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy egyesület székhelyét 

szeretnék átrakni 

 

Hicsák János képviselő: kérdezi, pontosan hová? 

 

Tóth Attila polgármester: Béke utca 2. szám alá, ahol jelenleg az óvoda épülete van. 

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy a legutóbbi megbeszélés alkalmával említésre került 

a Nándi ház. Kérdezi, hogy miért nem oda jelentkezik be az egyesület. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy javaslattal élt, és ha arról van szó, hogy hajlanak a 

megegyezésre, hogyha elindul és a VEKOP olyan pályázati forrás lesz. 

 

Hicsák János képviselő: kérdezi, hogy miért kell az egyesület részére önkormányzati 

tulajdonú ingatlanban székhelyet biztosítani. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy eleve bérlik az ingatlant 

 

Hicsák János képviselő: a székhely és a bérlemény jogviszony között nincs összefüggés. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület részére 

ez egy praktikus megkeresés volt részükről. Úgy tudja, hogy 23 gyermek jár ide, akik 

pilisszentlászlói lakcímmel rendelkeznek. 

 

dr. Illés György alpolgármester: úgy véli, hogy egyrészről nem érzékelték eléggé a kérdés 

súlyát, másfelől a Képviselő-testület nem látja ennek az értelmét. Módosító javaslata, hogy 

minden ilyen jellegű szervezet a Pilisszentlászló Község Önkormányzata (2009 

Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) címére jelentse be székhelyét. Az Önkormányzat a Waldorf 

Óvodáért Közhasznú Egyesület részére egy postaforgalmi ingyenes szolgáltatást tud nyújtani. 

Ezzel a technikai segítséggel (postaátvétel- és továbbítás) megoldódik a probléma, nem kell 

magánlakásba bejelentkezni. 

 

Hicsák János képviselő: rákérdez a költségek részarányos vállalására. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a következő képviselő-testületi ülésen 

foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Jelzi, hogy dr. Illés György képviselőtársa javaslatát 

befogadja, ezzel, azonban arról fognak szavazni, amit az egyesület nem kért. Felajánlják 

azonban, hogy a Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület székhelye Pilisszentlászló, 

Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanra legyen bejelentve. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

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



20 
 

testület a határozati javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.  hozzájárul, hogy – a Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a Pilisszentlászlói 

Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület közötti ingatlanrész-hasznosítási szerződés – 

és ugyanezen felek közötti közoktatási megállapodás – hatálya alatt a Pilisszentlászlói 

Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület a 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

szám alatti ingatlant székhelyként használhassa és az székhelyként a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXXI. törvény alapján bejegyzésre kerüljön, 

2. felhatalmazza a polgármestert a 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. szám alatti 

ingatlanra vonatkozó székhelyhasználati hozzájárulás aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 

 

10. Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

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

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

határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. elfogadja Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2015. évi ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján készült beszámolót; 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az értékelés Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala felé történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

11.    Előterjesztés Pilisszentlászló Kékes utca meghosszabbításáról 

  Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztéshez két 

határozati javaslat kapcsolódik. Egyelőre nem támogatja a Kékes utca meghosszabbításáról 

szóló határozati javaslatot. 

 

Vanyák Imre alpolgármester: kérdezi, hogy egyeztetnek-e a Helyi Építési Szabályzat 

kapcsán az érintett ingatlan tulajdonosokkal. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, ha a HÉSZ felülvizsgálata megkezdődik, úgy tervezi, 

hogy az érintett szakaszoknál bevonják a lakosságot és véleményt kérnek akár egy 

belterületbe vonással, akár útlejegyzéssel kapcsolatosan. Az új szabályozási terv határideje 

2017. december 31. 

 

Hicsák János képviselő: elmondja, hogy tekintettel arra, hogy ennek az utcának a minősítése 

megváltozna az előterjesztéssel kapcsolatosan, és az ottani lakosok megkérdezése nélkül erről 

nem lehet szó. Azóta új házak épültek, út telektulajdonosok vannak, akik azért költöztek oda, 

mert zsákutca volt, és nem egy átmenő forgalmú utcát szeretnének. Kizárólag a lakosság 

bevonásával történő rendezést tartja elfogadhatónak. 

 

Tóth Attila polgármester: kiemeli, hogy az egyházzal is egyeztetni kell ez ügyben. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: kérdezi, hogy az „A” határozati javaslat végrehajtása az 

Önkormányzatnak kb. mennyibe kerülne? 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy 300 ezer Ft a földhivatali díj. 

 

Helyi lakos: szerinte sokkal többe fog kerülni (tervezés, a villany, a víz továbbvitele, az 

útburkolat kialakítása), az egyház sem fogja átadni a földterületet ellentételezés nélkül. 

 

Tóth Attila polgármester: jelzi, hogy a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot. Szavazás 

után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2016. (IV.26.) Kt. sz. határozata: 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a Kékes utca meghosszabbítását, vagyis a Helyi Építési Szabályzatban szereplő, a 

határozat mellékletét képező térképen jelölt út kialakítását nem tartja időszerűnek, az 
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ezzel kapcsolatos döntést a Helyi Építési Szabályzat átfogó felülvizsgálatát követően 

hozza meg; 

2. a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata során a Kékes utca 1. pont szerinti 

meghosszabbításának szükségességét külön meg kívánja vizsgálni. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Főépítész 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

12.    Egyebek 

 

Vanyák Imre alpolgármester: a Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesülettel kötött szerződés 

mellékletét szeretné megtekinteni. 

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy egy éve új utca névtáblák készültek, szeretné, ha 

kihelyeznék az utcákra. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy ennek nincs akadálya. Szintén úgy tudja, hogy 

megvannak az utcatáblák, megkeresik. 

 

Rudolf János képviselő: felhívja a figyelmet, hogy az illegális szemétlerakás továbbra is 

folytatódik. Szeretné, ha kijelölnének egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő területet 

komposztálás céljára. Kerti zöldhulladék kezelésre gondol. 

 

Dóka Zsolt aljegyző: elmondja, hogy hulladékgazdálkodási engedély szükséges 

Megvizsgálják a kérést, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási divíziójával 

egyeztetni kell konkrét célterület megjelölésével. 

 

dr. Illés György alpolgármester: úgy emlékszik, hogy a Duna-Vértes programban házi 

komposztálókat is igényelt a falu. Kéri, hogy a Hivatal erre kérdezzen rá, hogy mikor fogják 

megkapni. Jelzi, hogy ennek kapcsán a régi szerződést megkeresi és átküldi a linket. 

 

Hicsák János képviselő: érdeklődik, hogy hol tart a 8 hónapja történt önkormányzati 

területfoglalási esemény. Elmondja, hogy egy korábbi testületi ülésen úgy döntöttek, hogy 

hogy mindaddig használják a Septifost, amíg a csatorna- és a szennyvíztisztítás megvalósul. 

Kérdezi, hogy ez a folyamat miért szakadt meg. Sikerült meggyőzni a lakosságot, továbbra is 

érdeklődnek iránta, ismételten 200 kg megrendelését szorgalmazza. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy Holba József lábát műtik, jelenleg nem tudja 

megoldani, hogy vissza tegye a kerítést a telekhatárra, határidő méltányosságot kér. Jelzi, 

hogy az idei költségvetésben a Septifos beszerzés nem szerepel, ha a vegyszerre igény van, a 

májusi képviselő-testületi ülésen módosítják a költségvetést. 
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Petkó Gábor képviselő: felveti, hogy a „Pilisszentlászló” táblát feljebb kellene helyeztetni, 

mert a Kis Rigó Vendéglő irányából jövőknek veszélyes az útszakasz, valamint 

sebességkorlátozásra lenne szükség. 

 

Dóka Zsolt aljegyző: elmondja, hogy ezt a kérdést közlekedésmérnöknek kell megvizsgálni. 

 

Illés György alpolgármester: jelzi, hogy volt már erre próbálkozás, hogy az erdei szakaszon 

legyen sebességkorlátozás. Újra a Magyar Közút NZrt-hez kell folyamodni, ők 

rendelkezhetnek ez ügyben. 

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a Képviselő-

testület munkáját, az ülést 19.51 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester                                                                        jegyző 

 

 


