Szám: 4/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 27-én (kedden) 18.00 órai kezdettel
a Községháza Tárgyalótermében
tartott rendkívüli üléséről

Jelen lévő képviselők: dr. Illés György polgármester, Elsik Vilmos alpolgármester,
Gyurkovich György alpolgármester, Csernyik József és id. Petkó
Gábor és ifj. Petkó Gábor képviselők
Távol van:
Hivatalból jelen
van az ülésen:

dr. Schill Róbert alpolgármester
dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Gerendás Gábor aljegyző,
Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, Lantos
Anna testületi referens

Meghívottak:
„Előterjesztés az Óvodával kapcsolatos döntésekről (új csoportszoba bővítés, alapító okirat
módosítás)” című napirendi ponthoz: Ferencsák Annamária óvodavezető, Franyó Rudolf
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

dr. Illés György polgármester: az ülést 18.03 órakor megnyitja. Köszönti a Képviselő-testület
tagjait, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, dr. Molnár Ildikó címzetes
főjegyző asszonyt, dr. Gerendás Gábor aljegyzőt, a meghívott vendégeket és a községből
megjelent érdeklődőket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, dr.
Schill Róbert alpolgármester távolmaradását előre jelezte.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai képviselő-testületi ülés előtt a Pilisszentlászló Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzata a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvodával kapcsolatos
előterjesztést tárgyalta volna. A 4 fős testületből 2 fő volt csak jelen (távolmaradásukat
jelezték), ezért az ülést határozatképtelenné nyilvánították. A nemzetiségi törvény szigorú
jogokat biztosít a nemzetiségi önkormányzatok számára. Véleményezési-, illetve
hozzájárulási jogkörökkel rendelkeznek. Mivel az ülés határozatképtelen volt, ezért esély sem
volt arra, hogy a véleményezés megtörténjék. Úgy kell tekinteni, hogy nem adtak
hozzájárulást az elképzelések szerinti óvodai csoport bővítéséhez – így a vonatkozó törvények
szerint a Képviselő-testület sem dönthet ebben a kérdésben. Ebben a helyzetben javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a meghívó szerinti 1. napirendi pontot vegyék le a napirendről.
Felhívja a figyelmet, hogy az óvodabővítés tárgyában a hónap végéig kell döntést hozni,
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melyet a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökének is említett. Ha a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatnak addig sikerül e tárgyban ülésezni és meghozni a szükséges
döntéseket, ő mindent el fog követni, hogy az elkövetkezendő napokban a Képviselő-testület
is összeüljön. Addig viszont a vonatkozó szabályok szerint a Képviselő-testületnek nincs
lehetősége állást foglalni, mert ebben a kérdésben a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
megkerülhetetlen.
Fentiek alapján a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az óvodával
kapcsolatos előterjesztést nem vette napirendre.
dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon
kívül egy sürgősségi indítvány készült.
Szavazásra bocsátja a „66/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat módosításról” című sürgősségi
indítvány napirendre vételét.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a sürgősségi indítványt napirendre
vette. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. Szavazás után megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
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Sürgősségi indítvány a 66/2013. (XI.28.) Kt. sz.
határozat módosításról
Előterjesztés Szentlászló települések találkozóján
történő részvételre

dr. Illés György
polgármester
dr. Illés György
polgármester

Sürgősségi indítvány a 66/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozat módosításról
Előadó: dr. Illés György polgármester

dr. Illés György polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Elmondja, hogy az
óvodavezetői pályázatbeadás határideje 2014. június 30. A Képviselő-testület az elbírálás
folyamatára 3 tagú bizottságot hozott létre. Petkó Pál képviselő lemondása miatt a bizottságba
új tag választása szükséges. Javasolja id. Petkó Gábor megválasztását. Megkérdezi, hogy
Petkó úr vállalja-e a megbízatást.
id. Petkó Gábor képviselő: kinyilvánítja, hogy minden további nélkül vállalja.
dr. Illés György polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2014. (V. 27.) Kt. sz. határozata:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat úgy dönt, hogy az óvodavezetői pályázók
meghallgatására és véleményezésre a 66/2013. (XI.28.) Kt. sz. határozattal létrehozott
bizottságba Petkó Pál képviselő helyett id. Petkó Gábort választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

2.

Előterjesztés a Szentlászló települések találkozóján történő részvételre
Előadó: dr. Illés György polgármester

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Szentlászló
települések minden évben részt vesznek egymás találkozóin, amely rendezvény az idei évben
Székelyföldön Homoródszentlászlón kerül megrendezésre. Elképzelés szerint a 20 fős
küldöttség egy kisbusszal fog elutazni, a küldöttség tagjai 15 ezer Ft hozzájárulást fizetnének.
Ajándékcsomag vásárlás, illetve a vendéglátó kérésére pénzbeli hozzájárulási költséggel
számolnak. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
dr. Illés György polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014. (V. 27.) Kt. sz. határozata:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a település 20 fős küldöttséggel részt vesz a Szentlászló települések találkozóján;
2. 20.000,- Ft költségkeretet biztosít ajándékcsomagok vásárlására a 2014. évi
költségvetési tartalék terhére;
3. vendéglátók kérésére 60.000,- Ft-ot működési pénzeszköz átadásként biztosít a 2014.
évi költségvetési tartalék terhére és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Homoródszentlászlóért Egyesületnek a Banca Comerciala Romana nevű banknál
vezetett bankszámlájára a fenti összeget utalja át;
4. 420.000,- Ft utazási költségkeretet biztosít busz bérlésére a 2014. évi költségvetési
tartalék terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a buszbérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. június 15.
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dr. Illés György polgármester: megköszöni a részvételt, az ülést 18.10 órakor bezárja.

K.m.f.

dr. Illés György s.k.
polgármester

dr. Molnár Ildikó s.k.
címzetes főjegyző
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