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Szám: 10/2013. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2013. szeptember 10-én (kedden) 18.00 órai kezdettel  

a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében 

tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők: dr. Illés György polgármester, Csernyik József képviselő, Gyurkovich 

György alpolgármester, Elsik Vilmos alpolgármester, dr. Schill 

Róbert alpolgármester, Petkó Pál, és Petkó Gábor képviselők 

 

Hivatalból jelen 

van az ülésen:          dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Bartha Enikő Önkormányzati 

és Szervezési Iroda vezetője, Lantos Anna testületi referens, Puhl 

Márta közgazdasági irodavezető és Szabóné Veres Erika pénzügy 

ügyintéző 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.00 órakor megnyitja. Köszönti a Képviselő-testület 

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

főjegyző asszonyt, Ferencsák Annamária óvodavezetőt és a községből megjelent 

érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-testület mind a 7 

tagja jelen van.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a napirendet 

elfogadta.  

 

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 
dr. Illés György  

polgármester 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
dr. Illés György  

polgármester 

3. 
Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

szóló rendelet I. félévi végrehajtásáról  

dr. Illés György  

polgármester 

4. 

Előterjesztés a 39/2013. (VI.04.) Kt. sz. határozat 

eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat 

kiírásáról 

dr. Illés György  

polgármester 

5. 
A Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 

dr. Illés György  

polgármester 

 



 2 

 

 

1. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

dr. Illés György polgármester: tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről az alábbiak 

szerint:  

 

 2013. június 5-én Védelmi Bizottsági ülés Tahitótfalun, árvízre felkészülés témában. 

 

 2013. június 12-én kelt levelében a Magyar Posta értesített, hogy postapartner tovább 

üzemelteti postahivatalunkat. 

 

 2013- június 6-16 között Szentendre, Visegrád, III. kerület árvíz ügyben segítettünk, 

Visegrádra csapattal mentem. 

 

 2013. június 21-23. között Püspökszentlászlón volt a Szent László nevét viselő 

települések találkozója, melyen falunkból küldöttség vett részt. 

 

 2013. június 21-én elbírálták a dohánybolt pályázatokat, községünkben Kiss Károlyné 

nyitott dohányboltot júliustól. 

 

 2013. június 29-én Szent László emlékek a Pilisben Rayman Tamás kiállítás megnyitóján 

vettem részt. 

 

 2013. június 30-án volt templomunk búcsúnapja. 

 

 2013. július 13-án Sportnap volt a labdarúgópályán a focicsapat szervezésében. 

 

 2013. július 21-én Amiért a harang szól elnevezéssel kerékpáros zarándoklat volt a 

Nándorfehérvári csata tiszteletére, sportállomást üzemeltettünk. 

 

 2013. augusztus 17-én az erdélyi diákok adtak műsort, kb. százan voltak a faluból. 

 

 2013. augusztus 18-án testvér települési találkozó volt Mogyorósbányán, falunkból sokan 

részt vettünk.  

 

 2013. szeptember 5-én volt a szlovák állam napja, a nagykövetségi fogadáson falunkat 

Franyó Rudolf képviselte. 

 

 2013. szeptember 7-én volt a Pilisi Tekerő kerékpáros program, amelyen egy 

sportállomást üzemeltettünk. 

 

 Szlovák Önkormányzatunk kétszer tartott ülést, július 26-án és szeptember 10-én. 

 

 A községben rendben elkezdődött a tanév, az óvodaév és a focibajnokság őszi szezonja. 

 

 Megkezdtük a beiskolázási támogatás kiosztását. 

 

 Közmunka változás: Dombai János beteg lett, helyette október végéig Miklós László 

dolgozik. 
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 A Pilisi Ősz program előkészületei folynak. 

 

 Az óvodai fűtésszerelés jó üzemben folyik. 

 

 A gyermeknapon összeadott, jött 400 e Ft adományból szülői társadalmi munkával 

elkészült az óvoda burkolt udvara.” 

 

 

 

 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

        Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: A Képviselő-testület tagjai megkapták a jelentést, 

megkérdezi, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek  kérdése, észrevétele. 

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

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2013. (IX.10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 

15/2013. (II.26.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

27/2013. (IV.23.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént 

35/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

36/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

37/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

40/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

44/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

46/2013. (VI.4.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

 

II. 

 

45/2013. (VII.16.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2013. 

október 31. 

 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő:   azonnal 
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3.    Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet I. félévi 

végrehajtásáról  

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

teljesítés az első félév folyamán a bevételek vonatkozásában 59%, a kiadások esetében 44%.  

Az I. félév mindig jobb tendenciát mutat, az összes pénzügyi teljesítés csak év végén fog 

jelentkezni, ha az I. félév és a II. félévet is látják. Ezzel együtt látható, hogy az adóbeszedés is 

rendben folyik. Az állam a normatívát egy kis összeggel megemelte. A Belügyminisztérium 

tájékoztatás szerint ez az év az állami támogatás szempontjából egy próbaidőszak, mivel egy 

teljesen új rendszert próbál ki az önkormányzat, illetve az állam. Készek arra, hogy akár 

évközben is korrigálják azokat a feladatokat, melyekre aránytalanul kevés pénzt adnak. Ezek 

a korrekciók részben folynak, részben jövő évben fognak bizonyos feladatokat dotálni. Ebből 

a szempontból egy elég óvatos költségvetést készítettek. Ez az óvatos gazdálkodás volt 

jellemző az I. félévben is a községre, így most egy kicsivel több pénzük maradhat, mint amit 

terveztek.  Ezeket a megfelelő módon átvezetik a költségvetésen. Az előterjesztett rendelet is 

erről szól. Megadja a szót Elsik Vilmos képviselő úrnak. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: Kifogásolja, hogy a költségvetésben a gépjárműadó 100%-osan 

van benne, holott az állam ebből  60%-ot elvisz. Nem látja a 60% feltüntetését.  

 

 

Puhl Márta közgazdasági irodavezető: Az előterjesztés sem tartalmazza a 100%-ot, csak azt 

tartalmazza, amit az önkormányzat megtarthat. Amit tovább kell utalni, az sem a pénzügyi 

teljesítésben, sem a tervadatok között nem jelenik meg.  

 

 

dr. Schill Róbert alpolgármester: Ez neki is feltűnt. A 2012-es költségvetésben látszik, hogy 

8,5 millió forint volt a 100%.  Ebből következtetett, hogy a 2013-as beszámolóban az 

arányosan csökkentett összeg szerepel.  

 

 

dr. Illés György polgármester: Megerősíti, hogy nem lett több személygépjármű a faluban, az 

ebből származó bevétel azért csökkent le, mert a gépjármű adó nagy részét az állam elviszi.  

 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: Nem érti az idegenforgalmi adó előirányzatánál szereplő 30 e. 

Ft-os összeget, amikor van a településnek egy panziója és vannak olyan házak, ahol 

vendégeket fogadnak. Kérdése, hogy elég-e ez a 30 ezer forint előirányzatnak, vagy kevés? 

Úgy látja, hogy sok, mert a tavalyi évben sem volt befizetés.  

 

 

 

dr. Illés György polgármester: A Hotel Pilis „tartalék lángon működik” és régebben volt egy 

vendégház a Kossuth Lajos utcában, ahol fizető vendégek voltak, de bezárt. Jelenleg a Hotel 

Pilis az egyetlen olyan hely, ahol vendégeket fogad a község.  
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Puhl Márta közgazdasági irodavezető: Az Adóiroda nyilvántartása szerint nincs bevételi 

előírás. Nincs idegenforgalmi adóra utaló bevallás sem. Ezt az összeget az előző évek 

tapasztalatai alapján tervezték.  

 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: Kérdezi, hogy mennyi volt tavaly az idegenforgalmi adó? 

 

 

dr. Illés György polgármester: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy tavaly 2-300 Ft/fő/nap. 

Sajnos nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet az adók befizetésére.  

 

 

dr. Schill Róbert  alpolgármester:  Az iparűzési adóval kapcsolatban kérdezi, hogy más 

település is ennyit kapott, vagy  Pilisszentlászló szerencsés helyzetbe került, mivel nem lát az 

összegben jelentős csökkenést.  

  

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Elmondja, hogy javult az adófizetési morál. A 

beérkezett adatok alapján még legalább 3 millió forint adóbevétel várható. Lehetséges, hogy a 

tervezés volt óvatos, hiszen a válságra való tekintettel minden önkormányzat óvatosan 

tervezte ezt a tételt.  

 

 

dr. Illés György polgármester: Véleménye szerint ezekben a teljesítésekben azok az összegek 

is benne vannak, amit beszedtek a kollégák. A folyamatos hátralékbeszedés bevételként 

jelentkezik.    

 

  

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző:  A tervhez képest 400%-os  a pótlék és bírságbeszedés.  

 

 

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

beszámolóhoz tartozó rendelet-tervezetet. 

 

 

dr. Illés György polgármester: Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 

rendeletet-tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2013.  évi költségvetéséről szóló 1/2013.  (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 

módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
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1. § (1) A R.  2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

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

 

Bevételi főösszegét: 67 494 E Ft-ról  68 965 E Ft-ra 

Kiadási főösszegét: 67 494 E Ft-ról  68 965 E Ft-ra 

 

módosul, az 1/A és 1/B számú melléklet szerinti részletezésben. 

 

 

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

 

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

 

a  központi költségvetési támogatások összege:  32 397 E Ft-ról  33 868 E Ft-ra 

módosul 

az 1/A számú melléklet szerinti részletezésben. 

 

 

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

 

(4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 67 494 E 

Ft-ról 68 965 E Ft-ra módosul  a 2. és 3. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok 

részletezésben. 

 

 

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

 

„(2) Az Önkormányzat 2013. költségvetési gazdálkodási évre 3 000 E Ft általános működési 

tartalékot képez.” szöveg helyébe: „(2) Az Önkormányzat 2013. költségvetési gazdálkodási 

évre 3 483 E Ft  (3 000 E Ft) általános működési tartalékot képez.” szöveg lép. 

 

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

 (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2013. szeptember 10. 

 

 

    dr. Illés György                      dr. Molnár Ildikó 

                               polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

 

dr. Illés György polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 

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

49/2013. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

4.    Előterjesztés a 39/2013. (VI.04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné 

nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

 

dr Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a II. 

határozati javaslat 3. pontjában elírás történt.  Ismerteti a 3. pontot: „felkéri a Polgármestert, 

hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselő-testület 2014. februári 

ülésére”. 

 

 

dr. Illés György polgármester: Elmondja, hogy az ANTSZ jelzése alapján szükséges volt 

ennek a pályázatnak a kiírása. Pályázat most sem érkezett a kiírásra. A védőnői ellátás 

helyettesítéssel megoldott. Ezzel együtt a pályázat újra kiírásra került. Megadja a szót Elsik 

Vilmosnak.  

 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: megkérdezi, hogy a védőnői hivatás ennyire hálátlan feladat, 

vagy csak Pilisszentlászlón nem akar pályázni senki? 

 

 

dr. Illés György polgármester: Úgy tudja, hogy kevés védőnőt képeznek. Szentendrén és a 

nagyobb városokban talán lesz jelentkező.   

 

 

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

pályázat eredménytelenné nyilvánításáról szóló határozati javaslatot. 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 

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

50/2013. (IX.10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott pályázat hiányában 

eredménytelennek nyilvánítja az 39/2013. (VI.04.) Kt. sz. határozatával hozott, védőnői 

álláshelyre kiírt pályázatát. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja az új védőnői pályázat kiírásáról szóló 

határozati javaslatot a 3. pontban szereplő Képviselő-testületi ülés idejének javításával.  

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2013. (IX.10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

Meghirdetett munkahely:  Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

     2009 Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 2. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett 

vagy azzal egyenértékű elismert oklevél 

MESZK tagság 

működési nyilvántartás 

Felhasználói szintű MS Office ismeret  

büntetlen előélet 

magyar állampolgárság 

cselekvőképesség 

 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges  

feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 

ESzCsM rendeletben foglalt  „vegyes” körzetben 

ellátandó feladatok 

 

 

Pályázathoz csatolni kell:   iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 
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3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,  

MESZK tagsági igazolványt 

működési nyilvántartás másolatát 

nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban 

résztvevők megismerhetik. 

 

 

Pályázat beadási határideje: 2014. január 31. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2014. februári képviselő-testületi ülés.  

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint 

 

Pályázat címzése:   dr. Illés György Pilisszentlászló Község Polgármestere 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„védőnői pályázat" 

 

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:  dr. Illés György  polgármester (tel.:06-30/964-2732) 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, 

valamint Pilisszentlászló honlapján való megjelentetésről gondoskodjon. 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselő-

testület 2014 februári ülésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

3. pont: 20014. februári képviselő-testületi ülés 

 

 

 

 

5.    Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést, tájékoztatja a Képviselő- testületet 

arról, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta az alapító 

okirat módosítását. Megadja a szót Ferencsák Annamáriának, a Vadvirág Napköziotthonos 

Óvoda vezetőjének. 

 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: Elmondja, hogy az alapító okirat módosítása nem 

befolyásolja a konkrét munkát, ezért sem a Nevelőtestületnek, sem a Szülői 

Munkaközösségnek nem volt ellenvetése az alapító okirat módosításával kapcsolatosan.  
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Gyurkovich György alpolgármester: Érdeklődik, hogy a Szlovák Ház ügyében volt-e 

egyezkedés, a szülői közösség nem reklamált-e? 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: Válasza a kérdésre, hogy tájékoztatták a Szülői 

Munkaközösséget is, nagyon sajnálják, hogy nem biztosítanak helyet, de nem reklamáltak.    

 

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

határozati javaslatot. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal a  határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2013. (IX. 10.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát módosító 

okiratot, valamint a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.30 órakor bezárja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

               polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

  


