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Szám: 6/2014. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2014. augusztus 5-én (kedden) 18.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében 

tartott üléséről 

 

 

Jelen lévő képviselők:  dr. Illés György polgármester, Elsik Vilmos alpolgármester, 

Gyurkovich György alpolgármester, dr. Schill Róbert 

alpolgármester, Csernyik József képviselő 

 

Távol van: Petkó Gábor és id. Petkó Gábor képviselők  

 

Hivatalból jelen 

 van az ülésen:         dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző,  

Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője 

 

Tanácskozási joggal  

jelen van:  Ferencsák Annamária óvodavezető 

 

 

 

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, Ferencsák Annamária óvodavezetőt és a községből megjelent 

érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-testület 5 tagja 

jelen van. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül két sürgősségi 

indítvány készült. Javasolja, hogy a sürgősségi indítványok a meghívóban szereplő napirendi 

pontok előtt  kerüljenek megtárgyalásra. 

 

Elsőként szavazásra bocsátja a „Pilisszentlászló, Petőfi utca külterületi szakaszának 

belterületbe vonása tárgyában” című sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja az „Új csoportszoba 

kialakítása” című sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

 

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

sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 

előterjesztések napirendre vételét. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 

igen szavazattal a napirendet elfogadta. 
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NAPIREND 

 

  1. 
Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló, Petőfi utca 

külterületi szakaszának belterületbe vonása tárgyában 

dr. Illés György  

polgármester 

  2.  Sürgősségi indítvány új csoportszoba kialakításáról 
dr. Illés György  

polgármester 

  3. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 
dr. Illés György 

polgármester 

  4. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

dr. Illés György 

polgármester 

  5. 

Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda 

óvodavezetői pályázat kiírásáról szóló 64/2013. (XI. 

28.) Kt. sz. határozat eredménytelenné nyilvánításáról 

és új pályázat kiírásáról 

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

ülés rendelhető el!    

 

dr. Illés György 

polgármester 

   6.  

Előterjesztés az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2014. (…) önkormányzati rendelet elfogadásáról 

dr. Illés György  

polgármester 

   7. 

Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság, valamint a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról 

Az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján zárt ülés 

rendelhető el! 
 

 

dr. Molnár Ildikó 

HVI vezető 

címzetes főjegyző 

 

   8. 
Előterjesztés Pilisszentlászló Sportegyesület  

névhasználati kérelméről 

dr. Illés György  

polgármester 

   9. 
Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi 

Munkatervének módosításáról 

dr. Illés György  

polgármester 

 

 

 

1. Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló, Petőfi utca külterületi szakaszának belterületbe 

vonása tárgyában 

Előadó: dr. Illés György polgármester 
 
 

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

utca külterületi szakaszán a lakosság szeretne melegaszfalt útburkolatot. Nyertes pályázatuk 

alapján a Belügyminisztériumtól 20 millió Ft-ot kaptak. Az állammal megkötött szerződésben 

szerepel, hogy ez az összeg csak belterületi utakra fordítható. Általában külterületen működő 

mezőgazdasági tevékenység útfejlesztését, vagy a településeket összekötő külterületi 

alsóbbrendű útépítést támogatja az állam. Indítványozza az utca belterületbe vonását. Kérdés, 

észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

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

35/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pilisszentlászlói 011/1 hrsz-ú kivett, közút 

művelési ágú 2781 m2 alapterületű, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlan  belterületbe vonását kezdeményezze;  

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti ingatlan tekintetében 

- a szükséges változási vázrajz és a belterületbe vonási munkarészek elkészítését 

rendelje meg,  

- nyilatkozzon arról, hogy a fenti ingatlan tervezett felhasználása a 

településrendezési tervben meghatározott funkciónak megfelel, illetve az 

egyéb szükséges nyilatkozatokat tegye meg,   

- kezdeményezze a Szentendrei Járási Földhivatalnál a belterületbe vonás 

engedélyezését és az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését; 

3. a belterületbe vonási és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolításának költségeit 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja; 

4. felkéri a Polgármestert a 2. pont szerinti intézkedések megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 
 

id. Petkó Gábor képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 

 

 

2.    Sürgősségi indítvány új csoportszoba kialakításáról 
     Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

csoportszoba kialakításával kapcsolatban a Képviselő-testület már elfogadott egy határozatot, 

miszerint a csoportszoba kialakításához szükséges munkálatokat a jövő évben végzik el. 

Javasolja a testületnek, hogy a helyiség célszerű használhatósága érdekében a munkálatokra 

még az idén, a fűtési szezon előtt kerüljön sor. 

 

dr. Schill Róbert alpolgármester:  a családi napközi kapcsán kérdezi, hogy a legutóbbi ülésen 

felmerült jogi akadályok elhárultak-e? 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy ebbe az irányba szeretnének haladni, a családi 

napközi létesítésének vannak személyi és tárgyi feltételei, vezetőjének megfelelő szakmai 

végzettséggel kell rendelkeznie. A szükséges feltételek biztosítása folyamatban van, ha a 

helyiség az óvodai csoportszoba igényeinek megfelel (vizesblokk, öltöző kialakítása), 

reményei szerint augusztus hónapban megkérhetik a szakhatósági működési engedélyeket. 

Úgy véli, hogy az előzetes egyeztetések után ez a helyiség alkalmas lesz családi napközi 

létrehozására. 
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Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a sürgősségi indítványhoz tartozó 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a  határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. úgy dönt, hogy 32/2014. (VI.13.) Kt. sz. határozatának 1-2. pontját hatályon kívül 

helyezi; 

2. úgy dönt, hogy a 2014. költségvetési évben új óvodai csoportszobát alakít ki az 

elkészített tervek alapján, és erre biztosít maximum 5.000.000 Ft összeget a 2014. évi 

költségvetés önkormányzati épületek karbantartása előirányzat terhére; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a csoportszoba kialakításához szükséges beszerzési 

eljárások lefolytatására és a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval, illetve 

szállítóval történő szerződéskötésre. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30.  

 

 

 

 

  3.   Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 

         Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

szerint:  

 

2014. április 24-én a Katyni áldozatokról szóló megemlékezésen volt Szentendrén. 

2014. április 25-én óvodai beíratás során 13 gyermek jelentkezett az óvodába, nyolcan 

mennek iskolába.   

2014. április 28-án Andocs községben faluszövetségi megbeszélésen vett részt. 

2014. április 30-án jelzőrendszeri találkozót tartottak a Községházán.  

2014. május 7-én a családsegítő tartott tájékoztatót a Szlovák Házban.  

2014. május 9-én a Kocskovszki per szünetelés lejárt, a pert felperesek folytatták, július 1-én 

volt tárgyalás, egyezségi ajánlatukat nem fogadták el, a következő tárgyalás szeptemberben 

lesz.   

2014. május 12-15-ig Norvégiában volt MFSZ tanulmányúton.  

2014. május 17-én a Pilisi Szlovákok hagyományos túrája elmaradt, a szentkereszti Szlovák 

Házban tartott műsoron a községet Franyó Rudolf elnök úr képviselte, köszönet érte. 

2014. május 19-én HVB eskütétel volt, a héten is lesz HVB eskütétel.  

2014. május 28-án Komlóskán volt a Magyar Faluszövetség közgyűlése.  

2014. május 31-én Sajóládon a Pálos települések találkozóján vett részt.  

2014. június 3-án a Szlovák Önkormányzat ülésén vett részt. Következő nap lemondott Elsik 

Vilmosné SZNÖ tagságáról.   
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2014. június 4-én Szentendrén a Töosz Pest megyei gyűlésén vett részt, a szentendrei 

Polgármesterrel együtt Pest megyei küldöttek. 

2014. június 12-én Százhalombattán volt a Töosz küldöttgyűlése.  

2014. június Erdélyben, Homoródszentlászlón Szentlászló települési találkozó volt.  

2014. július 20. ”Akiért a harang szól” kerékpáros zarándoklat.  

2014. július 23. Pilisszentlászló Termelő Erdőbirtokossági Társulat közgyűlést tartott, 

Vezetőség újraválasztása.  

2014. július 25. Szentendrei Önkormányzat szervezetfejlesztési tudásmegosztó fórumot 

tartott.  

2014. augusztus 25. Szentendrei Önkormányzat szervezetfejlesztési tudásmegosztó fórumot 

tartott.  

-   Sáfár Pál festőtáborának adott helyt községük, operakedvelők találkozója volt a Korbuly 

     családnál. 

-   Krasznahorkai László alternatív irodalmi Nobel-díjat kapott.  

-  Sport: május 19-én testvér-települési sportnap volt, elkezdődik augusztus 17-től az őszi 

focibajnokság, a csapat benevezett, az előkészületek folynak. Futás: Medve Csilla tízezer és 

ötezer méteren, Gedeon Zsolt tízezer méteren osztrák nyári versenyen nyertek, futótábort 

tartottak gyermekeknek. Balaton átúszáson is részt vett egy polgáruk.     

- Választások: A EU választások rendben lezajlottak. Önkormányzati választások időpontja: 

2014. október 12.  

- Nyári közmunkaprogram indult: májustól szeptember 30-ig 5-6 személy dolgozhat és 

dolgozik. Közterületen, Óvodában, Községháza/könyvtárban.  

- Lámpatestek: Fő térre erősebb fényű lámpákat szereltek, más utcákban 3 lámpával 

sűrítették a meglévő közvilágítást. E hónapban pályázatot nyújtottak be lámpatestek 

energiatakarékosra történő cseréjére.  

- Az Alapítók emlékműve emléktábla elhelyezésére gyűjtést hirdettek, összefogással 

elkészült, felavatása még hátravan.  

- Jó ütemben készül a Ravatalozó előtető.  

- Elkészült az Egészségház tetőszigetelése. Következőnek a vizes helyiség felújítását is 

tervezik.  

- Óvodai nyári szünet e héten véget ért. Elkészült a nyári óvodai festés, gipszkartonozás és 

korszerű világítás épült a csoportszobában. Következő munka, amely folyamatban van: az 

Óvoda plafonjának hőszigetelése. 

- Utak rendbehozatala: Kátyúzás és egyes útszakaszok felújítása folyamatban van. 

- Havelka József temetése (2014. július 14. Pilisszentkereszt). 

 

 

 

   4.   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 6 igen 

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

37/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 

45/2013. (VII.30.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

47/2013. (VII.30.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

64/2013. (XI.28.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

  2/2014.  (II.4.)     Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

  6/2014.  (II.4.)     Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

18/2014. (IV.22.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

19/2014. (IV.22.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

20/2014. (IV.22.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

21/2014. (IV.22.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

22/2014. (IV.22.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

25/2014. (IV.22.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

26/2014. (IV.22.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

29/2014. (IV.22.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

30/2014. (V.27.)   Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

31/2014. (V.27.)   Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

33/2014. (VI.13.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

34/2014. (VI:13.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

 

II. 
28/2013. (IV.23.) Kt. sz.   határozat végrehajtása folyamatban van   Új határidő: 2014. december 31. 

27/2014. (IV.22.) Kt. sz.   határozat végrehajtása folyamatban van   Új határidő: 2014. december 31. 

28/2014. (IV.22.) Kt. sz.   határozat végrehajtása folyamatban van   Új határidő: 2014. december 31. 

32/2014. (VI.13.) Kt. sz.   határozat végrehajtása folyamatban van   Új határidő: 2015. február 28. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

 

Felelős:    Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

5. Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat 

kiírásáról szóló 64/2013. (XI. 28.) Kt. sz. határozat eredménytelenné 

nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester   

 

 

 

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

Annamária az állandó óvodavezetői megbízáshoz szükséges végzettséget megszerezte, 

köszöni, hogy vállalta a képzést. Felhívja a figyelmet, hogy előírás szerint a kinevezett 

óvodavezetőnek - egycsoportos nemzetiségi óvoda lévén – középfokú szlovák nyelvvizsgával 

kell rendelkeznie. A jelenleg megbízott óvodavezetőnek nincs ilyen nyelvvizsgája, ezért 
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kinevezni nem tudják, más jelentkező nem volt - kénytelenek eredménytelenné nyilvánítani a 

kiírt pályázatot. Javaslata szerint Ferencsák Annamáriát az óvoda vezetésével egy évre újra 

megbízzák. Reméli, hogy jövőre a két óvodai csoport beindulása révén nagyobb lesz a 

mozgásterük az óvodavezető támogatásához. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: bíztatja Ferencsák Annamária megbízott óvodavezetőt a 

szlovák nyelv mielőbbi elsajátítására. Szükség esetére megemlíti Szűcs Lajosné személyét, 

aki perfekt szlovák, csakúgy, mint a helyi születésű dajkák. 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: kérdése, hogy az Önkormányzat milyen fórumon hirdeti az 

óvodavezetői állást. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a település honlapján, illetve a „Közigállás” 

internetes felületen teszik közzé a pályázati kiírást, ahol az összes köztisztviselői-, 

közalkalmazotti álláshely megjelenik. Aki ilyen területen dolgozott vagy dolgozna, azok 

tökéletesen ismerik ezt a keresőportált. Továbbá felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzet 

szerint kell döntést hozniuk. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a I. 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a I. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2013. (XI. 28.) Kt. sz. 

határozatban foglalt pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Illés György polgármester: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a II. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a „Vadvirág” Napiköziotthonos Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír 

ki az alábbi tartalommal: 

 

 

Meghirdetett munkahely:  „Vadvirág” Napiköziotthonos Óvoda 

     2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2. 
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Képesítési és egyéb feltételek: Felsőfokú szintű nemzetiségi óvodapedagógusi 

végzettség és szakképzettség; 

Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év 

szakmai gyakorlat; 

Pedagógusi szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség. 

   

Az Nkt. vonatkozó rendelkezése 

alapján előnyt jelent:  Szlovák nemzetiséghez való tartozás 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges 

feladatok:  Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas    

szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a 

munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka 

szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása. 

 

Pályázathoz csatolni kell:   Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot; 

Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-

nevelési helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket tartalmazó vezetési programot; 

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik; 

nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a 

személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

kezeléséhez, továbbításához. 

A pályázatot 3 példányban kérjük mellékelni. 

 

Vezetői megbízás:   2015. augusztus 16-tól 2020. július 31-ig szól. 

 

Pályázat beadási határideje: 2015. június 30. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztusi képviselő-testületi ülés 

 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint 

 

 

Pályázat címzése:   Pilisszentlászló Község Polgármestere 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„Intézményvezetői pályázat" 

 

Pályázattal kapcsolatos  

felvilágosítás:    Remele Antónia személyügyi referens 26/503-320 

 

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

az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenéséről intézkedjen, és a pályázati 

eljárást folytassa le; 
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3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselő-

testület 2015. augusztusi képviselő-testületi ülésére. 

  
Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

    3. pont: 2015. augusztusi képviselő-testületi ülés 
 

 
 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a III. határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a III. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. megbízza Ferencsák Annamáriát a Vadvirág Napiköziotthonos Óvoda intézményvezetői 

feladatainak ellátásával az ismételten kiírásra kerülő intézményvezetői pályázat 

eredményes elbírálásáig, 2015. augusztus 15-ig. 

A megbízás időtartamára a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben előírtaknak 

megfelelően illetményét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Alapilletmény:   224.234 Ft. 

Vezetői pótlék (alsó határ 40%):   64.067 Ft. 

Összesen:    288.300 Ft.  

 

2. Felkéri a Polgármestert az Intézményvezető megbízásával kapcsolatos munkajogi 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a IV. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

2015. évi munkatervébe szerepeltesse az óvodavezetői pályázók meghallgatására és 

véleményezésére háromtagú bizottság létrehozásának napirendjét. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. Előterjesztés  az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) 

önkormányzatirendelet módosításáról szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

teljes összege három részből tevődik össze – a szülők által befizetett összegben, az 

önkormányzat által vállalt részből, valamint állami normatívából. Ha ezt a szolgáltatást külsős 

vendégek is szeretnék igénybe venni, alapesetben nekik meg kell fizetni a teljes étkezési 

költséget. Az Alfist 2000 Kft. megfelelő minőségben, mennyiségben, kellő időben szállítja az 

ebédet. Az Önkormányzat próbál takarékoskodni, a reggeliztetést, uzsonnát önkéntes 

személynek a szállításba történő bevonásával megoldják. Köszönetet mond Gyurkovich 

György alpolgármester úrnak, aki ingyen vállalta, hogy az alapanyagokat nagykereskedelmi 

áron beszerzi és ideszállítja. Ez egy olyan jellegű társadalmi munka, amely csökkenti a 

szülőkre háruló óvodaétkezési költségeket. Egyúttal köszöni az óvoda munkatársainak ebbéli 

segítségét. Elmondja, hogy a Képviselő-testület felkérése alapján megkerestek két másik 

céget is az óvodai ebéd biztosítása érdekében, végül csak egy árajánlat érkezett be. A VSZN 

Zrt. ajánlata alapján az Önkormányzatnak összességében többet kellene fizetnie, bár 

rezsiköltségük alacsonyabb, mint amit most az Alfist 2000 Kft. emelni kíván. Ha szolgáltatót 

váltanak, a szülők idézőjelben jobban járnak, azonban a falu költségvetése megérzi. Felhívja a 

figyelmet, hogy a VSZN Zrt. csak 13 órára tudná vállalni a kiszállítást – a gyerekek éhesek, 

nehéz lenne elmagyarázni, hogy a megszokottól eltérően később kapnak ebédet. Sajnos, nincs 

annyi gyermek, hogy a községben érdemes legyen saját konyhát fenntartani. Az óvodai 

étkezésnek egyre szigorúbb előírásai vannak, ezt a nemes feladatot kevesen vállalják, illetve 

kénytelenek árat emelni, a költségek egy részét áthárítani. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: elmondja, hogy kéthetente vásárol az óvoda részére 20-

22 ezer Ft értékben. Jó lenne, ha valamelyik szülő önkéntes alapon bevállalná a déli 

ebédszállítást is. 

 

dr. Illés György polgármester: felhívja a figyelmet, hogy a fuvardíjat semmiképpen nem 

tudják áthárítani a szülőkre. Ezzel kapcsolatban elképzelhető, hogy az Önkormányzat 

költségei a közeljövőben megemelkednek. 

 

id. Petkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy a költségemelkedés a szülőkre is vonatkozik, vagy 

csak az Önkormányzatra? 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a jogszabály alapján a szülőktől a nettó 

nyersanyagköltséget lehet kérni, a szállítási díj nem tartozik bele. A szülők a gyermekek 

étkeztetésének 60 %-át fizetik. Nem népszerű döntés a szülők tekintetében a térítési díjak 

emelése, de úgy gondolja, hogy az óvodai körülmények javítását – elkészült a központi fűtés, 

tetőszigetelés, kialakítják az új csoportszobát -, szintén a falu költségvetéséből, forrásaiból 

oldják meg.  

 

Gyurkovich György alpolgármester: úgy tudja, hogy a Waldorf Óvodába és Iskolába az 

Alfist 2000 Kft. hozza az ebédet, és külön-külön felszámolják a szállítási költséget. 

 

id. Petkó Gábor képviselő: szintén sérelmezi a Kft. fuvardíj elszámolási gyakorlatát, holott a 

faluban több helyre is szállítanak ételt. 
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dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy a vállalkozótól kapnak egy árajánlatot. Arról, 

hogy ők mennyit fizetnek a fuvarosnak, illetve egyéb költségeikről tételes kimutatást nem 

kértek, a vállalkozó kötelezettsége, hogyan oldja meg. Több kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a sürgősségi indítványhoz tartozó határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a  határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. az Alfist 2000 Kft.-vel (2011 Budakalász, Jókai Mór u. 21.) az óvodai étkezés tárgyában 

kötött szerződés 2.6. pontját az alábbira módosítja: 

„A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás ellenértéke 2014. szeptember 1. napjától az óvodás  

ebéd esetében 412 Ft + ÁFA/adag/nap, a munkahelyi ebéd esetében 539 Ft + 

ÁFA/adag/nap.” 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal az 

Alfist 2000 Kft.-vel kötött szerződés módosítását aláírja.  

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló 11/2014. (VIII.12.) önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV. 

30.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

 

Az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) 

bekezdésének táblázata helyébe az alábbi szöveg lép: 
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igénybevevő  megnevezés 

nyersanyagköltség  

nettó ár 
áfa 

bruttó ár 
27% 

óvodás 

reggeli 64 17 81 

ebéd 250 68 318 

uzsonna 64 17 81 

napi ellátás 378 102 480 

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. augusztus 5.  

 

 

                            dr. Illés György  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző  

 

 

       

 

 

7. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

        Előadó: dr. Molnár Ildikó Helyi Választási Iroda vezetője, címzetes főjegyző 

 

 

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

önkormányzati törvény alapján zárt ülés rendelhető el. Kérdezi Címzetes Főjegyző asszonyt, 

hogy van-e olyan körülmény, ami miatt kötelező a zárt ülés elrendelése. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: nincsen, senki nem kérte a zárt ülés elrendelését. 

 

dr. Illés György polgármester: felhívja a figyelmet, ha a későbbiek folyamán esetleg 

felmerülne összeférhetetlenség, vagy a tagok betegség, illetve egyéb elfoglaltság miatt nem 

tudnak a munkában részt venni, akkor a póttagok kerülnek behívásra. Lehet arra is példa, 

hogy polgármester-jelöltek, illetve képviselő-jelöltek delegálnak megbízott tagot a Választási 

Bizottságba. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: elmondja, hogy az áprilisi országgyűlési választáson 

előre kellett regisztrálni és jelezni a nemzetiségi listára való szavazás szándékát. Ha nem 

nyilatkoztak erről, akkor nem szavazhattak a nemzetiségi listára, viszont a pártlistára igen. 

Kérdezi, az önkormányzati választásokon ez hogyan alakul? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy az önkormányzati választásokon 

egyszerűbbek a szabályok. Két szavazókör működik majd – lesz egy szavazókör, ahol a 

képviselőkre és a polgármesterekre lehet szavazni és lesz egy szavazókör, ahol a nemzetiségi 

önkormányzat képviselőire lehet szavazni. Aki rajta lesz a nemzetiségi névjegyzékben, de 
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egyébként képviselőkre és polgármesterekre is kíván szavazni, annak mindkét helyiségbe el 

kell mennie. Tehát nem lehet az önkormányzati képviselők és polgármesterek 

szavazóhelyiségében lebonyolítani az összes választást, a szomszédos teremben lesz a 

nemzetiségi szavazóhelyiség. Akik szerepelnek a szlovák nemzetiségi névjegyzéken, ők 

megkapják a szlovák települési önkormányzati képviselőválasztás szavazólapját, illetve ha 

lesz területi-, illetve országos választás is, előfordulhat, hogy akár 3 db szavazólapot kapnak. 

Felhívja a figyelmet, hogy csak azok szavazhatnak a szlovák nemzetiségi önkormányzatra, 

akik a szlovák nemzetiségi névjegyzéken szerepelnek. 2014. szeptember 26-án 16 óráig 

folyamatosan lehet regisztrálni akár személyesen, postai úton, honlapon vagy az ügyfélkapun 

keresztül. Aki addig rajta lesz ezen a névjegyzéken, ők tudnak majd nemzetiségi szavazatot 

leadni a települési önkormányzati-, területi-, országos képviselőkre. Ez a jelentkezés a 

választások előtti 16. napig megtehető a központi névjegyzékhez benyújtott kérelemmel. Az 

országgyűlési választásokon mások voltak a szabályok – akik a nemzetiségi választást 

kiterjesztették az országgyűlési választásra is, akkor tulajdonképpen választottak, hogy 

pártlistára vagy nemzetiségi listára szeretnének szavazni. Most ez nem jelent ilyen jellegű 

választást. Önkormányzati képviselőket, polgármestereket automatikusan választhat 

mindenki, akinek választójoga van, de nemzetiségi önkormányzati képviselőt csak azok 

választhatnak, akik regisztráltak a központi névjegyzékbe a választási rendszeren keresztül. A 

kifejezett választópolgári kérelemre meg fogják kapni a határozatot és rákerülnek a 

nemzetiségi névjegyzékre. A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok 

automatikusan rajta vannak a névjegyzéken, azonban a nemzetiséghez tartozás egy szenzitív 

adat, amit mindenki önmaga vállal nyilatkozatával, és kifejezi meggyőződését. A kérelemnek 

több felülete van, hosszabb ideig be lehet adni, rugalmasabban tudják kezelni. Úgy véli, hogy 

az új a rendszer sokkal liberálisabb – még meg kell szokni, de mindent megtesznek azért, 

hogy a választópolgárokat tájékoztassák. Felhívja a figyelmet, hogy a pilisszentlászlói 

honlapon is indítottak egy választási menüpontot, és a szentendrei honlaphoz hasonlóan 

minden közleményt, mind az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 

vonatkozó, mind pedig a nemzetiségi választással kapcsolatos teljes körű tájékoztatást 

folyamatosan felteszik. Úgy gondolja, mindent megtesznek azért, hogy a választással 

kapcsolatos tudnivalókat minél érthetőbben közzétegyék, azonban ha bárkinek bármi kérdése 

van - akár a jelöltállítással, ajánlásokkal, értesítőkkel stb. kapcsolatban -, a Választási Iroda a 

választás kitűzése óta munkanapokon 8-16 óra között fogadja az ügyfeleket és állnak 

rendelkezésre. Vélhetően most nagyobb lesz az aktivitás, mert a saját „sorsukról”, 

képviselőjükről van szó, kéri, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal, próbálnak mindenkinek 

segíteni. 

 

id. Petkó Gábor képviselő: kérdezi, ha a szentlászlói honlapon a regisztrációról, 

nyomtatványokról informálódni szeretne, a nemzetiségi részt kell megkeresnie? 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a honlapon a választási részt kell 

megkeresni. A közleményeken kívül jelenleg kétféle tájékoztatás készült. Az általános, a 

képviselők, polgármesterek választására vonatkozó tájékoztatás érhető el, továbbá készül a 

nemzetiségi képviselő választással kapcsolatos tájékoztató is, amely rövidesen szintén 

elérhető lesz. Innen letölthetőek a nyomtatványok is, amit a választáshoz használni kell. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a nyomtatványokat a személyi okmányok alapján kell kitölteni 

és benyújtani, melyre jön egy postai értesítés a névjegyzékbe vételről vagy esetleges 

hiánypótlásról. Kéri, hogy akinek van elektronikus elérhetősége, e-mail címe, adja meg, mert 

elektronikus úton egy napon belül tudomást szerezhetnek arról, hogy kérelmükkel 

kapcsolatban minden rendben van.  

 

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

határozati javaslat elfogadását. 
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Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 szavazattal a I. határozati javaslatot 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 23. §-ában 

biztosított hatáskörében eljárva a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásától a következő általános választásra 

megválasztott választási bizottság alakuló üléséig működő Helyi Választási Bizottság 

tagjának és póttagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 

A helyi választási bizottság tagja: 

Krkosné Hornyák Irén 2009 Pilisszentlászló, Béla király u. 12. 

Ugray Ákosné 2009 Pilisszentlászló, Honvéd u. 2. 

Wágner Edit 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa u. 22. 

Dombai Marianna 2009 Pilisszentlászló, Béke u. 45. 

Szűcs Lajosné 2009 Pilisszentlászló, Béke u. 35. 

 

Póttagok: 

Elsik Béláné 2009 Pilisszentlászló, Béke u. 72. 

Petkó Kálmán 2009 Pilisszentlászló, Béke u. 11. 

Vrhovina József 2009 Pilisszentlászló, Béke u. 5. 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagokat a testület határozatának egyidejű 

megküldése mellett a Képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint a Ve. 37. § (1) 

bekezdésében előírt eskütétel megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

dr. Illés György polgármester: Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat elfogadását. 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a II. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 311. és 312. 

§-a, valamint a Nemzeti Választási Iroda elnökének  NVI/697-12/2014. számú utasítása 

alapján eljárva a 2014. október 12. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselő 
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választástól a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló 

üléséig működő szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyeket 

választja meg: 

 

Tagok: 

Kádár Noémi Teréz (2009 Pilisszentlászló, Béke u. 34.)  

Dombai Gáborné (2009 Pilisszentlászló, Petőfi S. u. 43.)  

Franyó Attiláné (2009 Pilisszentlászló, Béke u. 22.) 

 

Póttagok: 

Vanyák József (2009 Pilisszentlászló, Kékes u. 04/110 hrsz) 

Németh Péterné (2009 Pilisszentlászló, Béke u. 7.) 

Dombai Mihályné (2009 Pilisszentlászló, Petőfi tér 3.) 

 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagokat a testület határozatának egyidejű 

megküldése mellett a Képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint a Ve. 37. § (1) 

bekezdésében előírt eskütétel megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

 

8. Előterjesztés  Pilisszentlászló Sportegyesület névhasználati kérelméről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

 

Elsik Vilmos alpolgármester: kérdezi, hogy önkormányzati az újonnan alakult egyesület, 

vagy csak a nevet használják.  

 

dr. Illés György polgármester: válaszában elmondja, hogy az Önkormányzattól teljesen 

független egyesületet hoztak létre magánszemélyek. Talán emlékeznek a jelenlévők arra, 

hogy két évvel ezelőtt előírta a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy nem lehet baráti 

társaságoknak nevezni a bajnokságba. Pilisszentlászló csapatát az Önkormányzat támogatta, 

de ez idáig nem volt önálló jogi személy. A csapat keresett egy egyesületet, ahonnan be 

tudtak csatlakozni a bajnokságba. Személyi-, tárgyi feltételek akkoriban még nem voltak 

adottak, azóta felnőttek a feladathoz és létrehoztak egy saját egyesületet. Kisebb 

megszakításokkal régóta működik a csapat, és most szeretnék az egyesület elnevezésben 

használni Pilisszentlászló község nevét. Felhívja a figyelmet, hogy a névhasználathoz kell 

hozzájárulniuk, ez az Önkormányzat számára semmiféle jogi kötelezettséget nem jelent. 

Különösebb változás nincs, ugyanarról a csapatról van szó, az egyesület elnöke Dombai 

Vilmos, önálló jogi személyként alakul, önállóan fognak gazdálkodni, ebbe nem szólhatnak 

bele. Az a kérdés, hogy a focicsapatot a falu magáénak érzi-e, illetve óhajtja-e őket támogatni 

ezzel a gesztussal a Képviselő-testület. 

 

Gyurkovich György alpolgármester: a község nevének használatát elfogadja, azonban az 

„egyesület” elnevezést kifogásolja - javasolja a Pilisszentlászló Futball Club használatát-, 

nem szakosztályról, szövetségről stb. van szó. Elmondja, hogy a játékosok fele nem helybéli, 

úgy véli, hogy felül kell vizsgálni a szerződést az anyagi támogatás, pályahasználat 

tekintetében. 
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id. Petkó Gábor képviselő: megérti az Alpolgármester úr aggályát, felhívja a figyelmet, hogy  

nemzetközi viszonylatban szintén saját- és vendégjátékosokból áll össze egy focicsapat. 

 

dr. Illés György polgármester: köszöni a hozzászólást, de felhívja a figyelmet, hogy az 

előterjesztésben  semmiféle támogatásról, tulajdonátadásról nincs szó. A határozati javaslat 

arról szól, hogy alakul egy egyesület, mely a „Pilisszentlászló” elnevezést szeretné használni, 

ehhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. Személy szerint támogatja az 

előterjesztést, az egyesület belső szabályzatának, illetve működési feltételeinek előírását 

értelmetlennek tartja. Ha támogatásért fordulnának az Önkormányzathoz, akkor a feltételeket 

ki lehet elemezni, illetve meg kell fogalmazni – ameddig nincsenek bejegyezve, addig nincs 

kinek előírni bármit is.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 1 ellenszavazattal a  

határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, 

hogy a Pilisszentlászló Sportegyesület (2009 Pilisszentlászló, Kökény u. 1.) az elnevezésében 

Pilisszentlászló község nevét az egyesület fennállásának idejéig használhassa. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

 

9.   Előterjesztés a Képviselő-testület  2014. évi munkatervének módosításáról 

  Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést, miszerint az önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó feladatok miatt egy héttel későbbi időpontban tartanák a 

szeptemberi képviselő-testületi ülést. Célszerűnek tartja azért is, mert esetleges jogszabály-

változás miatt nem kell rendkívüli ülést összehívni. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra 

bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a  határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 62/2013. 

(XI.28.) Kt. sz. határozatával elfogadott 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 
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1. a 2014. szeptember 9-i testületi ülés időpontját 2014. szeptember 15-re módosítja; 

 

2. a 2015. évi költségvetési koncepció előterjesztésére az új Képviselő-testület alakuló ülését 

követően 2014. október 31-ig tartandó testületi ülésen kerüljön sor.   

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Egyebek 

 

id, Petkó Gábor képviselő: elmondja, hogy a temetőben ősz óta sok hulladék gyűlt össze. 

Kéri, hogy próbáljanak megoldást találni és a következő képviselő-testületi ülésre készüljön 

előterjesztés egy hulladékgyűjtő kihelyezése érdekében. Példaként említi Pilisszentkereszt és 

Pilisvörösvár közötti megállapodást, miszerint Pilisszentkereszt 10 m3-es konténert kap 

méltányos összegért. 

 

dr. Illés György polgármester: semmi akadályát nem látja, hogy a hulladék elhelyezése 

ügyében mihamarabb megoldás szülessen. Több napirend nem lévén, megköszöni a 

részvételt, az ülést 19.06 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

  


