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Szám: 12/2013. 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2013. november 5-én (kedden) 18.00 órai kezdettel  

a Községháza Tanácstermében 

tartott rendkívüli üléséről 

 

 

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

Vilmos alpolgármester, Gyurkovich György alpolgármester és Petkó 

Gábor képviselő 

 

Távol lévő képviselők:  dr. Schill Róbert alpolgármester, Petkó Pál képviselő 

 

 

Hivatalból jelen 

 van az ülésen:            dr. Gerendás Gábor aljegyző, Bartha Enikő Önkormányzati és 

Szervezési Iroda vezetője, Lantos Anna testületi referens 

 

 

Meghívott: Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 

módosításáról c. napirendi ponthoz: 

Ferencsák Annamária óvodavezető 

 

 

dr. Illés György polgármester: a rendkívüli ülést 18.10 órakor megnyitja. Köszönti a 

Képviselő-testület tagjait, dr. Gerendás Gábor aljegyzőt, Ferencsák Annamária óvodavezetőt, 

a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a Képviselő-testület 5 tagja jelen van. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő előterjesztések 

napirendre vételét. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendet 

elfogadta.  

 

NAPIREND 
 

 

1. 

Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos  

Óvoda alapító okiratának módosításáról 

dr. Illés György 

polgármester 

 

 

2. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól 

szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

 

dr. Illés György 

polgármester 

 



 2 

1.    Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának  

módosításáról 

         Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a Magyar 

Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága hiánypótlásában kérte a „Sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek óvodai ellátása és a beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése” 

851012 számú szakfeladat módosítását. Kéri, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: kérdezi, hogy pillanatnyilag van-e az óvodában ilyen   

speciális foglalkozást igénylő gyermek? 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: válaszában elmondja, hogy ez egy kötelező szakfeladat, 

amit az óvodáknak fel kell vállalniuk. Jelenleg nincs sajátos nevelési igényű gyermek.  

Beszédhibás gyermek különleges bánásmódja megoldott, mert logopédust alkalmaz az óvoda. 

Megfelelő szakember, hely, akadály-mentesített közlekedők híján egyéb, fogyatékkal élő 

gyermeket nem tudnak fogadni. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: érdeklődik, hogy szakember utánpótlás szükséges, vagy 

jelenleg az óvoda dolgozói a feladatokat el tudják látni? 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy a BTMN-es gyerekeket az óvoda- 

pedagógusok el tudják látni,  beszédfogyatékosság esetén logopédus szükséges. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: kérdezi, hogy a szakember-hiányt alkalomszerűen vagy 

tartós állományba vétellel gondolják megoldani. 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy a logopédust megbízási szerződéssel 

alkalmazzák. Megemlíti, hogy a szakfeladat-kiegészítést a nevelői- és a szülői 

munkaközösség is támogatja. 

 

dr. Illés György polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat tegnapi ülésén szintén támogatta az alapító okirat módosítást. 

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2013. (XI.5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 

1. módosítja a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 6-os, azaz „A 

költségvetési szerv  alaptevékenysége, szakágazat és szakfeladat szerinti besorolása” pontját, 

és 
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2.  elfogadja a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát módosító okiratot, valamint 

a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2.   Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …/2013. (…) önkormányzati 

rendelet elfogadásáról 

         Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

Belügyminisztérium rendelete értelmében benyújtották a pályázatot, a központi 

költségvetésből 10 m³ szociális célú tűzifavásárláshoz lehet kiegészítő támogatást igényelni. 

Koránt sem biztos, hogy megkapják, de szerettek volna ez ügyben lépni. Az állami támogatás 

mértékéből 10 % önerőt vállaltak, a szállításról, szétosztásról szintén gondoskodnának. Ez a 

rendelet egy keretszabály, mely meghatározza az előnyben részesítettek körét. Az 

önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat 

lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek, időskorúak járadékában, rendszeres szociális 

segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők, 3 vagy annál több gyermeket nevelő, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülők részére. Családonként fél m³ tűzifát lehet 

szétosztani – nagyobb mennyiséget kevesen vagy kisebb mennyiséget többen kapnak -, az 

előterjesztés a 2. variáció mellett foglal állást. Kéri Képviselőtársait, hogy kérdéseiket, 

hozzászólásaikat tegyék meg. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: észrevételezi, hogy az előterjesztés szerint igényelhető 

10 m³ mennyiséghez képest a BM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint háztartásonként 

legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítására kerülhet sor - magyarázatot kér a differenciát illetően. 

Továbbá kérdezi, hogy vágott vagy hasábfáról van-e szó. Érdeklődik, hogy vállalkozók által 

kitermelt, illetve felvásárolt fa kerülhet szétosztásra, vagy a Pilisi Parkerdő Gazdaság 

szállítaná, tudomása szerint nekik nincs favágó brigádjuk. 

 

dr. Illés György polgármester: felvette a kapcsolatot az erdőgazdasággal, tekintettel arra, 

hogy a BM rendelet szerint az állami erdőgazdaságokat jelöltek ki erre a feladatra. Megkapták 

az utasítást, ezzel a famennyiséggel számolnak, és az állam részére meghatározott, a piacinál 

alacsonyabb áron fogják biztosítani. Gyakorlatilag az Önkormányzat azt a fát veheti át, amit 

ők a szociális tűzifa keretében átadnak. Nem tudja megmondani, hogy méterben vagy 

kugliban értendő, de az érintettek részére a felvágatásról mindenképpen gondoskodnak. Ha a 

pályázatot pozitívan bírálják el, Pilisszentlászló összesen 10 m³ fát kaphat. A rendeletben 

rögzítésre került, hogy egy család nem kaphat 5 m³-nél több fát. 

 

 

 



 4 

 

Gyurkovich György alpolgármester: idézi a Bmr. 3 §-ában szereplő egyik mondatot, 

miszerint „tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

kérdezi, hogy pontosan mit kell ez alatt érteni? 

 

dr. Illés György polgármester: ez a rendelkezés a rendelet részletes indokolás fejezetében 

egyik feltételként szerepel, mely azt jelenti, hogy aki például lakásfenntartási támogatásban 

részesül, az előnyt élvez. A rászorulók készpénz helyett sokszor úgy kapnak segítséget, hogy 

az önkormányzat közvetlenül a közműszolgáltatónak utal át egy bizonyos összeget. 

A tűzifára vonatkozó szabályok a belügyminisztériumi rendelet alapján kerültek 

meghatározásra. Aki bizonyos segélyt kap – függetlenül attól, hogy pénzbeli vagy 

természetbeni juttatásról van szó -, jogosult lehet a szociális tűzifára. A tűzifa a rendelet 

szerint kizárólag természetben adható, erre senki sem kaphat szociális jogcímen pénzbeli 

támogatást. 

 

Petkó Gábor képviselő: érdeklődik, hogy a múltban volt-e hasonló rendelet, osztottak-e már 

tűzifát, illetve milyen igény mutatkozik? 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy ilyen korábban nem volt, kísérleti jellegű 

kezdeményezésről van szó. Egyelőre nem tudják, hogy mekkora az igény, illetve hány fő lesz 

a támogatottak köre. A rendelet kevés jelentkező esetével is számol, miszerint a 10 m³ fa 

mindenképp ki legyen osztva. A támogatást kérvényezni kell, s a beérkezett igények alapján a 

Képviselő-testület bírálja el, szeretnék, ha a kiszállítás karácsony előtt megtörténne. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: a mellékelt igénylőlapon 2013. december 15-e szerepel, 

érdeklődik a benyújtatási határidő felől. 

 

dr. Illés György alpolgármester: a rendelet értelmében 2013. december 10-re pontosítja a 

határidőt. A Községházán, a boltban közérthető felhívást függesztenek ki annak érdekében, 

hogy mindenki időben értesüljön a lehetőségről.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: felhívja a figyelmet, hogy értelemszerűen akkor fog hatályba 

lépni az önkormányzati rendelet, ha a minisztérium - pályázatuk alapján -  megítéli a 

támogatást. Egyelőre nem született döntés, de nagy valószínűséggel meg fogják kapni. 

 

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

rendelet-tervezet elfogadását.  

 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a rendeletet 

elfogadta.  

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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dr. Illés György polgármester: megköszöni a részvételt, felhívja a figyelmet, hogy a 

következő testületi ülés november végén lesz. Több napirendi pont nem lévén, az ülést 18.38 

órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester       címzetes főjegyző  

 

 

 


