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Szám: 2/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2013. január 23-án (szerdán) 18.00 órai kezdettel  

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Petkó Gábor képviselő és dr. Schill Róbert alpolgármester 

 

Hivatalból jelen 

van az ülésen:  dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Gerendás Gábor aljegyző,  

 Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, dr. 

Ligetfalvi Kinga jegyzői kabinet vezetője és Fehér Szilvia testületi 

referens 

 

Távol vannak:  Csernyik József képviselő, Elsik Vilmos alpolgármester és Petkó Pál 

képviselő  

 

Meghívott:  Franyó Rudolf elnök, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

 - nem jelent meg. 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.10 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselő közül 4 fő jelen van. Köszönti a 

képviselőket és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal  munkatársait.   

Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívása, az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően – a 

napirendi pont sürgőssége miatt – telefonon történt, de az előterjesztést a képviselők 

megkapták. Az előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

pontosításáról készült. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend 

elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a Képviselő-testület a napirendet 

elfogadta.  

 

 

 

 

NAPIREND 

 

 Cím Előterjesztő 

1.  Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratának pontosításáról 

dr. Illés György 

polgármester 
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1. Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

pontosításáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: röviden ismerteti az előterjesztést, majd megadja a szót. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a Képviselő-testület a határozati 

javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013. (I. 23.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 

módosító okiratot és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító 

okiratát.  

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

dr. Illés György polgármester: egyéb téma nem lévén, az ülést 18.15 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

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

polgármester címzetes főjegyző 
 

 

 


