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Szám: 7/2014. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel  

az új Szlovák Házban 

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,  

 dr. Gerendás Gábor aljegyző 

 Tamás Attiláné pénzügyi ügyintéző 

Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője 

Lantos Anna testületi referens 

 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: az ülést 18 órakor megnyitja. Köszönti a Képviselő-testület 

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

főjegyző asszonyt, dr. Gerendás Gábor aljegyző urat és a községből megjelent érdeklődőket. 

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

 

Gyurkovich György alpolgármester: javasolja a napirendi pontok pénzügyi- és jogi témák 

szerinti csoportosítását, hogy a kollégák hamarabb elmehessenek, akiknek egyéb dolga van. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy próbálták a napirendet eszerint összeállítani. 

A jegyző jelenléte kötelező, a pénzügyi ügyintéző kolléganő pedig addig lesz jelen, amíg az őt 

érintő napirendi pontokat tárgyalják. 

 

Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő előterjesztések napirendre vételét. Szavazás után 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

 

NAPIREND 

1. 
 

Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 
dr. Illés György  

polgármester 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
dr. Illés György  

polgármester 

3. 
Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról       

dr. Illés György  

polgármester 

4. 
Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

dr. Illés György  

polgármester 
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5. 

Előterjesztés az 5/2014. (II. 04.) Kt. sz. határozat 

eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat 

kiírásáról 

dr. Illés György  

polgármester 

6. 

Előterjesztés Leányfalu Nagyközség településfejlesztési 

koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítésével 

kapcsolatos előzetes véleményezéséről 

dr. Illés György  

polgármester 

7. 

Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése alapján 

 

dr. Illés György  

polgármester 

8. Előterjesztés iskoláztatási támogatásról 
dr. Illés György  

polgármester 

9. 
Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat  

2015. évi fordulójáról 

dr. Illés György  

polgármester 

10. 
Előterjesztés a Pilisi Szlovákok Régiós farsangi  

Báljának megrendezésére 

dr. Illés György  

polgármester 

11. 
Előterjesztés Családi Napközi hatósági engedélyének 

megkérésére 

dr. Illés György  

polgármester 

 

 

  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: 

 

2014. augusztus 6. - játszóház volt a faluban. 

2014. augusztus 9. - táncház volt a községben.  

2014. szeptember 6-án Pilisi Tekerő - Sportállomást üzemeltettek. 

 

- Alapítók emlékműve teljesen elkészült.  

- Önkormányzati választások: az előkészületek rendben folynak.  

- Ravatalozó előtető 95 %-ban kész.  

- Egészségház: plafon hőszigetelése elkészült, ablakok beépítve, külső hőszigetelés elkezdve. 

- Óvodai munkák: plafon hőszigetelése, ablakok körüli javítások elkészültek. 

   Új csoportszoba kialakítása: 90 %-os a készültség, festés a következő lépés. 

- Utak rendbehozatala: kátyúzás megtörtént, egyes útszakaszok felújítása folyamatban van. 

- Pilis Ősz rendezvény megtartására pályázatot adtak be.   

- Október elején tüdőszűrés és lomtalanítás lesz.  

 

   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 5 igen 

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

47/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I. 

  5/2014. (II.4.)      Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

17/2014. (IV.22.)   Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

27/2014. (IV.22.)   Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

32/2014. (VI.13.)   Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

40/2014. (VIII.05.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

42/2014. (VIII.05.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

43/2014. (VIII.05.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

44/2014. (VIII.05.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

45/2014. (VIII.05.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

46/2014. (VIII.05.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

 

Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról 
Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

általában alacsonyabbak a kiadások, mint a II. félévben. Bevételeik 66 %-ban teljesültek, 

kiadásaik összességében csak 28 %-ban – ez az év közben kapott nagy összegű állami 

támogatásból adódik, cél szerinti felhasználásában pénzügyi teljesítés az I. félévben alig 

történt. Helyi adóbevételek időarányosan kicsit jobban, 50 %-ban teljesültek, a gépjárműadó 

szintén. A nyilvántartott adóhátralék csökkent, a működési bevételek 54 %-ban teljesültek. 

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 

48/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

dr. Illés György polgármester: szavazásra bocsátja a költségvetéshez kapcsolódó rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

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

egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati 

rendelet I. félévi végrehajtásáról 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati 

rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét:   102 201 E Ft 

Kiadási főösszegét:   102 201 E Ft 

 

összegben állapítja meg, az  2. számú melléklet szerinti részletezésben.” 
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(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

„2. § (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül 

 

a) a központi költségvetési támogatások összege 49 572 EFt 

b) a saját működési bevétel összege 23 406 EFt 

c) az átvett pénzeszköz összege 9 446 EFt 

 

az 2/A számú melléklet szerinti részletezésben.” 

 

 

(3) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„2. § (4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 81 

310 EFt a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.” 

 

 

(4) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbiak szöveg lép: 

 

„3. § (2) Az Önkormányzat 2014. költségvetési gazdálkodási évre 3 888 EFt általános 

működési tartalékot képez a 3 sz. melléklet szerint.” 

 

2. § 

 

A rendelet  

a) „Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen” 

című 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép; 

b) „Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/A. 

sz. melléklete helyébe a jelen rendeet 2. sz. melléklete lép; 

c) „Pilisszentlászló intézményi bevételek és kiadások alakulásáról” című 2/B. sz. melléklete 

helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép; 

d) „Általános és céltartalék kimutatása” című 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. 

melléklete lép.  

 

 

 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. szeptember 15.  

 

 

dr. Illés György                   dr. Molnár Ildikó 

                               polgármester                                                              címzetes főjegyző 
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4. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

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

előirányzatokat módosították, illetve átcsoportosították a kollégák, ahol az állam valamilyen 

jogcímen plusz pénzösszegeket adott. Elenyésző a változás, 63 eFt bevétel és 63 eFt kiadás 

módosítás történt. Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

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

egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított  1/2014. (II.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati 

rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét:   102 264 E Ft 

Kiadási főösszegét:   102 264 E Ft 

 

összegben állapítja meg, az  2. számú melléklet szerinti részletezésben.” 

 

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  

 

„2. § (2) bekezdés a) a központi költségvetési támogatások összege 49 717 EFt” 

 

(3) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„2. § (4) Az (l) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a működési kiadások összege: 81 

315 EFt a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.” 
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(4) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbiak szöveg lép: 

 

„3. § (2) Az Önkormányzat 2014. költségvetési gazdálkodási évre 3 000 EFt általános 

működési tartalékot képez a 3 sz. melléklet szerint.” 

 

2. § 

 

A rendelet  

a) „Pilisszentlászló Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai mérlegszerűen” 

című 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép; 

b) „Pilisszentlászló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen” című 2/A. 

sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép; 

c) „Pilisszentlászló intézményi bevételek és kiadások alakulásáról” című 2/B. sz. melléklete 

helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép; 

d) „Általános és céltartalék kimutatása” című 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. 

melléklete lép.  

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2014. szeptember 15.  

 

 

dr. Illés György                   dr. Molnár Ildikó 

                               polgármester                                                              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

5. Előterjesztés az 5/2014. (II. 04.) Kt. sz. határozat eredménytelenné     

nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 
 

 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy egy évek óta visszatérő kérdésről van szó. 

Úgy gondolja, hogy aggodalomra nincs ok, a jelenlegi szolgálatot szentendrei helyettes 

védőnő látja el, ezáltal a falu bérköltséget spórol. A védőnő azonban előbb-utóbb nyugdíjba 

vonul, egyébként pedig a feladat ellátására pályázat kiírása kötelező Pilisszentlászló számára. 

Nincs pályázó, ezért szükségképpen eredménytelenné kell nyilvánítaniuk a pályázatot. Az új 

kiírás szerint jövő év nyaráig tart a beadási határidő. Reméli, hogy sikeres lesz a pályázati 

kiírás és határozatlan időre friss diplomás védőnő érkezik a munkakör ellátására. 

 

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

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a I. határozati 

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

49/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázó által visszavont pályázat 

következtében eredménytelennek nyilvánítja az 5/2014. (II.04.) Kt. sz. határozatával hozott, 

védőnői álláshelyre kiírt pályázatát. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a II. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2014. (IX.15.) 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; 

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:  2015. július 31. 
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Pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülés.  

 

 

 

 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint 

 

Pályázat címzése:   Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„Védőnői pályázat" 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a Polgármester nyújt a 26/338-782-es 

telefonszámon. 

 

 

 

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 szeptemberi ülésére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

          3. pont: 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülés 

 

 

 

 

6. Előterjesztés Leányfalu Nagyközség településfejlesztési koncepciójának és 

településrendezési eszközeinek készítésével kapcsolatos előzetes véleményezéséről 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

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

véleménynyilvánítási jogával élhet, azonban az eljárás további szakaszában nem vesznek 

részt. A községet gyakorlatilag lakatlan erdő választja el a legtöbb szomszédjától, így egyfajta 

gesztus, hagyomány szerint nem kívánnak egymás településrendezési tervéhez érdemi 

hozzászólásokat tenni. 

 

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

 

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 

51/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete Leányfalu Nagyközség településfejlesztési 

koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata kapcsán kifogást nem emel, 

a véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 

 

Felelős:      Polgármester és Jegyző 

Határidő:  azonnal 
 

 

 

 

7. Beszámoló Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján      
 Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti a nevek nélküli statisztikai adatokon alapuló 

Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a községi Szolgálat beszámolóit. 

Ezen feladatok ellátására a járás szinte minden községe alapított egy társulást, amikor az ún. 

kistérségi társulás megszűnt. Úgy ítélték meg, hogy a kistérségi társulás e feladatköre ezzel a 

szolgálattal nagyon jól ellátott. Tevékenységüket eddig megoldották úgy, hogy az ezzel 

kapcsolatos állami normatíván kívül a feladat ellátás önkormányzati hozzájárulást nem 

igényelt. Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról van szó, kívánatos a társulás, 

melyhez legutóbb Pilisszentkereszt község is csatlakozott. Tájékoztat arról is, hogy 

kéthavonta ún. jelzőrendszeri tanácskozást tartanak az iskola- és óvodapedagógusok, a 

védőnő, a körzeti megbízott és az önkormányzat-, valamint a gyermekjóléti szolgálat 

munkatársainak közreműködésével. Konkrét esetekre vonatkozóan megbeszélik és kezelik a 

felmerülő problémákat. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2013. évi ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján készült beszámolót; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az értékelés Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala felé történő megküldéséről gondoskodjon. 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 
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8.   Előterjesztés iskoláztatási támogatásról 

   Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést, miszerint az elmúlt évekhez 

hasonlóan az Önkormányzat anyagi lehetőségének függvényében egységesen 2.500,- Ft-tal 

kívánja támogatni az általános-, illetve középiskola megkezdését  azon gyermekek szülei 

részére, akik pilisszentlászlói állandó lakcímmel rendelkeznek. Elmondja, hogy az ehhez 

szükséges pénzügyi fedezet betervezett. A támogatást a Községházán gyakorlatilag holnaptól 

felvehetik a jogosultak, és a támogatás átutalását is lehet kérni.  

 

Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását. 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének 

I/A. 2. pontjának „Iskolakezdési támogatás” során rendelkezésre álló előirányzat terhére a 

Pilisszentlászlón állandó lakcímmel rendelkező iskoláskorú gyermekek számára 

gyermekenként 2500 Ft összegű iskolakezdési támogatást nyújt, melyet a 2014. október 9-ig 

benyújtott iskolalátogatási igazolások alapján 2014. október 9. napjáig fizet ki a jogosultak 

részére. 
 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2014. október 9. 

 

 

 

9. Előterjesztés  a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

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

évek óta csatlakozik ehhez a pályázati kiíráshoz, melyet az esélyteremtés érdekében a 

szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatására hoztak létre. A pilisszentlászlói 

egyetemisták, főiskolások jelentkezhetnek, és a Képviselő-testület dönt a juttatásban 

részesítettek köréről. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az idei évihez hasonlóan 

300 eFt-ot biztosítanak erre a célra. 

 

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

 

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 

54/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a határozat 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2015. évre kiírja a 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keret 

300.000- forint; 

2. felkéri a Polgármestert a pályázati felhívások közzétételére, a Csatlakozási Nyilatkozat 

aláírására és a szükséges dokumentumok Támogatáskezelő részére történő 

eljuttatására; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Község 2015. évi költségvetésének tervezésekor az 1. 

pontban meghatározott döntés költségvetési kihatásait vegye figyelembe.  

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

 

10.  Előterjesztés a Pilisi Szlovákok Régiós farsangi Báljának megrendezésére  

 Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést. Mint ismeretes, minden évben 

másik település rendezi meg a farsangi bált.  Elmondja, hogy a 2015. évi bál helyszínéül 

Pilisszentlászlót sorsolták ki. Küldöttségük a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökével 

közösen szándéknyilatkozatot tett, hogy vállalják a bál megrendezését. A bál februárban lesz, 

de felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztés célja az, hogy időben gondoskodhassanak 

színvonalas zenekarról, megfelelő helyiségről. Szempont, hogy legyen egy előirányzat, ami 

alapján az újonnan megválasztott polgármester, nemzetiségi elnök megkezdhetik a bál 

tényleges szervezését. Hangsúlyozza, hogy e célra 1,3 millió Ft-os keret szerepel, a bál 

megrendezéséhez a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájárul és egyéb, természetbeni 

támogatás is elképzelhető. Tapasztalat szerint a bál bevételéből a kiadás jelentős része 

visszatérül. 

 

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

 

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 

55/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a település vállalja a Pilisi Szlovákok Régiós farsangi Báljának 2015. évben történő 

megrendezését; 

2. 1.300.000,- Ft költségkeretet biztosít a bál megrendezésére a 2014. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a bál rendezésével járó feladatok végrehajtására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2015. február 2.  

 

 

11. Előterjesztés Családi Napközi működtetéséről és az ahhoz szükséges hatósági      

engedély beszerzése iránti felhatalmazásról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

dr. Illés György polgármester: ismerteti az előterjesztést, miszerint a Családi Napközi 

hatósági engedélyének megkérésére kér felhatalmazást. Az új óvodai csoport beindítása 

adminisztratív okok miatt eddig nem sikerült. Az óvodai csoportszoba kialakításával azonban 

a jövő nevelési évben (2015. szeptember 1.) beindul az új csoport. 

Felmerült az igény az óvodai felvétel során elutasított gyermekek szülei részéről, hogy 

napközbeni elfoglaltságaikra való tekintettel addig is szervezzenek egy családi napközit. A 

tényleges helyiséget meszelés után ellenőrzik még a hatóságok, a személyi feltételek szintén 

biztosíthatóak (vezető, segítő, helyettes). Úgy véli, hogy az önkormányzati választásokat 

követő képviselő-testületi ülésen a családi napközi beindításáról döntés születhet. 

 

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

 

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

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2014. (IX.15.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. „Pilisszentlászlói Családi Napközi” elnevezéssel hét férőhelyes családi napközit kíván 

működtetni a Pilisszentlászlói belterületi 2 hrsz. alatti ingatlanban azzal, hogy a 

működés megkezdésnek időpontja a családi napközi hatósági nyilvántartásba való 

bejegyzéséről szóló hatósági határozat jogerőre emelkedésének napja; 
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2. felkéri a Polgármestert a családi napközi működését lehetővé tevő hatósági eljárás 

megindítására;  

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti hatósági eljárás során szükséges 

nyilatkozatokat az Önkormányzat képviseletében megtegye, a szükséges 

dokumentumokat aláírja; 

4. a Község 2014. évi költségvetésének terhére 1,4 millió Ft-ot biztosít a családi napközi 

fenntartásával kapcsolatosan a 2014. évben felmerülő kiadások fedezetére; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításakor a jelen döntés 

költségvetési kihatásait, valamint a 2015. évi költségvetés tervezésekor a családi 

napközi 2015. évi működtetésének költségeit vegye figyelembe. 
 

Felelős:      Polgármester 

Határidő:  1. és 4. pont: azonnal 

2. pont: 2014. október 10.  

3. pont: folyamatos 

5. pont: a költségvetés következő módosítása, valamint a 2015. évi költségvetés 

tervezése 

 

 

 

dr. Illés György polgármester: több napirend nem lévén, tekintettel arra, hogy ez a 

választások előtti utolsó képviselő-testületi ülés, megköszöni a testület tagjainak munkáját. 

Külön megemlékezik ifjabb Petkó Pál képviselő személyéről, aki szintén becsülettel látta el 

feladatait. Köszönetet mond továbbá Főjegyző asszonynak, Aljegyző úrnak, az 

Önkormányzati és Szervezési Iroda munkatársainak, a Közgazdasági Iroda munkatársainak és 

mindenkinek, akik munkájukat segítették. Az ülést 18.27 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

  polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

  


