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Szám: 8/2014. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2014. október 20-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében tartott 

alakuló üléséről 

 

 

 

 

Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester, Hicsák János, dr. Illés György, Kiss 

Mónika, Petkó Gábor, Rudolf János és Vanyák Imre képviselők 

    

 

 

Hivatalból jelen 

 van az ülésen:          dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző,  

  dr. Gerendás Gábor aljegyző 

 Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője 

 Lantos Anna testületi referens 

 

Meghívottak:  Krkosné Hornyák Irén Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: az alakuló ülést 18.05 órakor megnyitja. Üdvözli Krkosné Hornyák 

Irént, a Helyi Választási Bizottság elnökét. Köszönti a megválasztott Képviselő-testület 

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

főjegyző asszonyt, dr. Gerendás Gábor aljegyző urat és az alakuló ülést jelenlétével 

megtisztelő valamennyi vendéget. Megállapítja, hogy az ülés 7 fővel határozatképes, mivel a 

Képviselő-testület 7 tagja jelen van.  

 

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Megkérdezi, hogy az előterjesztett 

napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, egyéb javaslata. 

 

Rudolf János képviselő: kérdezi, hogy mi indokolja a 8. napirendi pont kapcsán a zárt ülés 

elrendelését. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az érintett dönti el, hogy igényli-e, hogy a 

napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a testület. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzati törvény 

előírja azokat a döntéseket, amelyek esetén zárt ülés rendelhető el. A jutalmazás, kinevezés és 

egyéb személyi kérdések ezek közé tartoznak. Ebben az esetben lehetőség lenne erre, de nem 

tud arról, hogy az érintett kért volna zárt ülést. 
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Tóth Attila polgármester: egyéb észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a meghívóban 

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

testület 7 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

 

 

NAPIREND 

 

1. 
Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati 

választások eredményéről 

Krkosné Hornyák Irén 

HVB elnök 

2. A megválasztott polgármester eskütétele 
Krkosné Hornyák Irén 

HVB elnök 

3. A megválasztott képviselők eskütétele 
Krkosné Hornyák Irén 

HVB elnök 

   4. 
Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról 

dr. Molnár Ildikó  

címzetes főjegyző 

   5. 

Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és 

tiszteletdíjának megállapításáról 

Az alpolgármester megválasztása az Mötv. 74. § (1) 

bekezdése titkos szavazással történik! 

Tóth Attila Zsolt  

polgármester 

   6.  A megválasztott alpolgármester eskütétele 
Krkosné Hornyák Irén 

HVB elnök 

   7. 

Előterjesztés a Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

dr. Molnár Ildikó  

címzetes főjegyző 

   8. 

Előterjesztés az előző polgármester jutalmazásáról 

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

zárt ülés, amennyiben az érintett kéri 

 

Tóth Attila Zsolt  

polgármester 

 

 

  1.   Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választások eredményéről 

         Előadó: Krkosné Hornyák Irén HVB elnök 

 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: felkéri Krkosné Hornyák Irént, a Helyi Választási Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a 2014. október 12-i önkormányzati választás eredményét. 

 

Krkosné Hornyák Irén HVB elnök: elmondja, hogy a választások rendben lezajlottak. A 

névjegyzékben 925 választópolgár szerepelt, ebből 553 választópolgár jelent meg az 

önkormányzati választásokon, ez a választópolgárok 59,78 %-a. A leadott érvényes 

szavazatok száma 548 db. Pilisszentlászló választópolgárai 236 érvényes szavazattal Tóth 

Attilát választották meg polgármesternek, ez a szavazatok 43,07 %-a. Dombai József 

független jelölt a szavazatok 30,47 %-át, Franyó Ádám független jelölt a szavazatok 17,34 %-

át, Dankovics István független jelölt a szavazatok 9,12 %-át kapta. Ismerteti továbbá, hogy 16 

fő képviselőjelölt indult a választásokon és ismerteti az első hat legtöbb szavazatot elért 
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képviselő nevét: Kiss Mónika független jelölt 358, Vanyák Imre független jelölt 301, Petkó 

Gábor független jelölt 255, Hicsák János független jelölt 245, dr. Illés György független jelölt 

236, Rudolf János független jelölt 235 érvényes szavazatot kapott. 

 

 

Tóth Attila polgármester: megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének a 

beszámolóját.  

 

 

  2.    A megválasztott polgármester eskütétele 

         Előadó: Krkosné Hornyák Irén HVB elnök 

 

 

Krkosné Hornyák Irén HVB elnök: tájékoztatja az alakuló ülésen megjelenteket, hogy 2. 

napirendi pontként a Polgármester eskütételére kerül sor. Felkéri a jelenlévőket, hogy az 

eskütételhez álljanak fel. Előolvassa az eskü szövegét. 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pilisszentlászló fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az 

eskütevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!” 

 

Krkosné Hornyák Irén HVB elnök: az eskütételt követő gratuláció kíséretében átadja a 

megbízólevelet, és sor kerül az esküokmány aláírására. 

 

 

  3.    A megválasztott képviselők eskütétele 

         Előadó: Krkosné Hornyák Irén HVB elnök 

 

 

Tóth Attila polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alakuló ülés 3. napirendi 

pontjának keretében a képviselők eskütételére kerül sor. 

 

Felkéri Krkosné Hornyák Irén HVB elnököt, hogy eskesse fel a képviselőket. Felkéri a 

jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 

 

Krkosné Hornyák Irén HVB elnök: előolvassa az eskü szövegét. Felhívja a figyelmet, hogy 

az „Én” után értelemszerűen a saját nevüket mondják, s a végén meggyőződés szerint „Isten 

engem úgy segéljen!” mondat zárhatja az eskü sorait.  

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Pilisszentlászló fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az 

eskütevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

Az eskütételt követően átadja a megbízóleveleket, és a képviselők aláírják az esküokmányt. 
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Tóth Attila polgármester: maga, képviselőtársai és az egész falu nevében köszönetet mond  a 

Helyi Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati választás során kifejtett  pontos, gyors, 

zökkenőmentes munkájáért és Krkosné Hornyák Irénnek virágcsokrot ad át. 

 

 

 

 

  4.    Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

         Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonynak. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy az előterjesztésben a jogszabályi 

hátteret és a polgármesteri tiszteletdíj mértékét pontosan ismertették. Ez egy formális döntés a 

Képviselő-testület részéről, hiszen a jogszabály taxatíve rendelkezik a polgármesteri 

tiszteletdíj mértékéről. Tóth Attila polgármester úr társadalmi megbízatásban látja el a 

tisztségét, a jogszabály pontosan előírja a polgármesteri tiszteletdíjhoz igazodó tiszteletdíj 

mértékét, amely 149.600,- Ft összeg, ennek a 15 %-a költségtérítésként – elszámolás alapján – 

fizethető ki részére, amely havi bruttó 22.440,- Ft. Ehhez kéri a Képviselő-testület formális 

jóváhagyó döntését. 

 

Tóth Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a Mötv. 49. § (1) bekezdése 

értelmében a Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. 

A kizárásról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. Bejelenti érintettségét. 

 

Szavazásra bocsátja a polgármester szavazásból való kizárását a tiszteletdíjának 

megállapításakor. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy aki igennel szavaz, az kizárja a 

polgármestert a szavazásból. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 0 „igen” és 6 „nem” szavazattal a 

polgármestert nem zárja ki a szavazásából. 

 

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

 

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

javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2014. (X.20.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) 

bekezdésben foglaltak alapján 2014. október 12. napjától 

 

 

 



 5 

 

Tóth Attila Zsolt társadalmi megbízatású polgármester  

tiszteletdíját havi br. 149.600 Ft összegben, költségtérítését havi br. 22.440 Ft összegben 

állapítja meg. 

 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

 

 

 

5.   Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának     

megállapításáról 

         Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezés értelmében titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestereket választhat. Javasolja Vanyák Imre, 

Kiss Mónika és dr. Illés György képviselők alpolgármesterekké történő megválasztását. Kéri 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonyt, hogy ismertesse a titkos szavazás menetét. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy a titkos szavazás lebonyolításához  

szükséges a Képviselő-testület tagjai közül egy három tagú (egy elnök, kettő bizottsági tag)  

Szavazatszámláló Bizottságot választani. Az alpolgármesterek megválasztására külön-külön, 

személy szerint készítettek szavazólapokat, borítékokat. Az előkészített tálba a kolléganők 

segítségével összegyűjtik a borítékokba helyezett szavazólapokat.  A Szavazatszámláló 

Bizottság fogja mindhárom alpolgármester tekintetében a papíron történt szavazás eredményét 

külön-külön megállapítani, melyet jegyzőkönyvbe foglalnak, aláírásukkal igazolnak, és a 

Képviselő-testületet tájékoztatják. A titkos szavazásról készített jegyzőkönyv az alakuló ülés 

jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 

Tóth Attila polgármester: megköszöni Főjegyző asszony tájékoztatását. A Szavazatszámláló 

Bizottság elnökének Vanyák Imre képviselőt, tagjainak pedig Rudolf János és dr. Illés 

György képviselőket javasolja megválasztani. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a Szavazatszámláló Bizottság személyi 

összetételét. 

 

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

megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének, Rudolf Jánost és dr. Illés Györgyöt 

megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak. 
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Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja Vanyák Imre alpolgármesterré történő 

megválasztását. 

 

(A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai kiosztják a szavazólapokat és 

borítékokat, majd a leadott szavazatok megszámlálására a Szavazatszámláló Bizottság 

részére összegyűjtik azokat.) 

 

Tóth Attila polgármester: felkéri Vanyák Imrét, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a titkos szavazás eredményét. 

 

Vanyák Imre SzB elnök: tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Vanyák Imrét társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré választotta.  

 

Tóth Attila polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2014. (X.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 

bekezdésben foglaltak alapján 2014. október 20. napjától 

 

Vanyák Imre képviselőt választja meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 

Képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

Felelős:    Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Személyügyi referens 

 

 

Az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásáról készült jegyzőkönyv az 

alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 

 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja Kiss Mónika alpolgármesterré történő 

megválasztását. 

 

(A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai kiosztják a szavazólapokat és 

borítékokat, majd a leadott szavazatok megszámlálására a Szavazatszámláló Bizottság 

részére összegyűjtik azokat.) 

 

Tóth Attila polgármester: felkéri Vanyák Imrét, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
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Vanyák Imre SzB elnök: tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kiss Mónikát társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré választotta. 

 

 

Tóth Attila polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2014. (X.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 

bekezdésben foglaltak alapján 2014. október 20. napjától 

 

Kiss Mónika képviselőt választja meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 

Képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

Felelős:    Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Személyügyi referens 

 

 

Az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásáról készült jegyzőkönyv az 

alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja dr. Illés György alpolgármesterré történő 

megválasztását. 

 

(A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai kiosztják a szavazólapokat és 

borítékokat, majd a leadott szavazatok megszámlálására a Szavazatszámláló Bizottság 

részére összegyűjtik azokat.) 

 

Tóth Attila polgármester: felkéri Vanyák Imrét a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a titkos szavazás eredményét. 

 

Vanyák Imre SzB elnök: tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem 

szavazattal dr. Illés György társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta.  

 

Tóth Attila polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2014. (X.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 

bekezdésben foglaltak alapján 2014. október 20. napjától 

 

dr. Illés György képviselőt választja meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 

Képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

Felelős:    Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Személyügyi referens 

 

 

Az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásáról készült jegyzőkönyv az 

alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi. 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: kéri a képviselőket, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíjáról 

döntsenek. Elmondja, hogy a társadalmi alpolgármester tiszteletdíjának összegét a Képviselő-

testület állapítja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti 

összegben. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Mötv. 49. § (1) bekezdése értelmében a 

Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A kizárásról 

a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. Felhívja a figyelmet arra is, hogy az 

önkormányzati törvény szerint a Képviselő-testületnek meg kell szavaznia az alpolgármesteri 

tiszteletdíjakat, de az érintettek lemondhatnak tiszteletdíjukról a község költségvetésének 

gyarapítására. 

 

Vanyák Imre alpolgármester: bejelenti érintettségét. 

 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja Vanyák Imre társadalmi megbízatású 

alpolgármester szavazásból való kizárását a tiszteletdíjának megállapításakor. Felhívja a 

képviselők figyelmét, hogy aki igennel szavaz, az kizárja az  alpolgármestert a szavazásból. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 0 „igen”  és 7 „nem” szavazattal 

Vanyák Imre társadalmi megbízatású alpolgármestert nem zárja ki a szavazásból. 

 

Szavazásra bocsátja Vanyák Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló  határozati javaslatot. 
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Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2014. (X.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. Vanyák Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 20.   

napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése alapján havonta a polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában állapítja meg. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

 

 

 

Kiss Mónika alpolgármester: bejelenti érintettségét. 

 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja Kiss Mónika társadalmi megbízatású 

alpolgármester szavazásból való kizárását a tiszteletdíjának megállapításakor. Felhívja a 

képviselők figyelmét, hogy aki igennel szavaz, az kizárja az  alpolgármestert a szavazásból. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 0 „igen”  és 7 „nem” szavazattal Kiss 

Mónika társadalmi megbízatású alpolgármestert nem zárja ki a szavazásból. 

 

Szavazásra bocsátja Kiss Mónika társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló határozati javaslatot. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2014. (X.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. Kiss Mónika társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 20. 

napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése alapján havonta a polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában állapítja meg. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 
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Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

 

 

 

dr. Illés György alpolgármester: bejelenti érintettségét. 

 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja dr. Illés György társadalmi megbízatású 

alpolgármester szavazásból való kizárását a tiszteletdíjának megállapításakor. Felhívja a 

képviselők figyelmét, hogy aki igennel szavaz, az kizárja az alpolgármestert a szavazásból. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 0 „igen”  és 7 „nem” szavazattal dr. 

Illés György társadalmi megbízatású alpolgármestert nem zárja ki a szavazásból. 

 

Szavazásra bocsátja dr. Illés György társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló határozati javaslatot. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2014. (X.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. dr. Illés György társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 20.   

napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése alapján havonta a polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában állapítja meg. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedésekről. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: kéri a társadalmi megbízatású alpolgármestereket, hogy 

tiszteletdíjukkal kapcsolatos nyilatkozatukat tegyék meg. 

 

Vanyák Imre alpolgármester: kijelenti, hogy tiszteletdíjáról lemond. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: kijelenti, hogy tiszteletdíjáról lemond. 

 

dr. Illés György alpolgármester: kijelenti, hogy tiszteletdíjáról lemond 



 11 

 

 

 

6. A megválasztott alpolgármesterek eskütétele 

            Előadó: Krkosné Hornyák Irén HVB elnök 

 

 

Tóth Attila polgármester: megkéri a társadalmi megbízatású alpolgármestereket, hogy tegyék 

le hivatali esküjüket. 

 

Krkosné Hornyák Irén HVB elnök: előolvassa az eskü szövegét. 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Az 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pilisszentlászló fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az 

eskütevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskütételt követően az alpolgármesterek aláírják az esküokmányt. 

 

 
           

7. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előadó: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 

 

 

Tóth Attila polgármester: kéri, hogy dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszony ismertesse 

az önkormányzati rendelet módosításának indokát. 

 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy az előterjesztésben, illetve a Szervezeti 

és Működési Szabályzat módosított szövegében egyértelműen látható, hogy a rendelet 

módosítását a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2014. október 

12-én hatályba lépő módosításai indokolják. Többek között nem korelnök vezeti az alakuló 

ülést, hanem a polgármester, illetve bizonyos polgármesterhez érkező kérdésekben nem 15 

napos, hanem 30 napos a válaszadási határidő. A módosítást továbbá az is indokolja, hogy a 

törvény a települési képviselő elnevezés helyett már az önkormányzati képviselő megnevezést 

használja. Bizonyos pontosítások kerültek be az  SZMSZ-be azáltal is, hogy például az 

önkormányzat képviselő-testületeinek jegyzőkönyve egy eredeti példányban készül, mivel 

elektronikus felületen keresztül kell a központi jogszabálytárba feltölteni. Csupa olyan 

technikai jellegű átvezetést tartalmaz a módosítás, amely törvényi kötelezettségből adódóan 

került meghatározásra. Felhívja a figyelmet, hogy az eddigi működési szabályok 

változatlanok, ha a Képviselő-testület a későbbiekben bármiféle módosítást szeretne, arra 

lehetősége van - most a jogszabálynak hatályosan megfelelő SZMSZ módosítások 

kerülhetnek elfogadásra. 
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Rudolf János képviselő: elmondja, hogy az önkormányzati törvényt annak terjedelme miatt a 

képviselőknek nem volt módja és ideje előzetesen átnézni. Kérdése, hogy az SZMSZ 

módosításáról kötelező-e most dönteni, vagy a döntés elhalasztható. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy van lehetőség a döntés elhalasztására, 

azonban ebben az esetben az SZMSZ nem lesz szinkronban a hatályos önkormányzati 

törvénnyel. A módosítás azokat a pontokat tartalmazza, amelyeket most hozzáillesztettek a 

törvényhez. Felhívja a figyelmet, hogy annak nincs akadálya, ha a Képviselő-testület más 

működési mechanizmusban szeretne dolgozni, akár a hozzászólásokat, akár a működés rendet 

más tartalommal szeretnék szabályozni, a soron következő testületi ülésen is megtehetik. E 

rendelkezések SZMSZ-be való beépítése a törvényi összhang megteremtése miatt 

szükségesek, hiszen a korábban megismert rendelkezések már nem hatályos rendelkezései a 

magyar önkormányzati törvénynek. Ezek technikai jellegű átvezetések – természetesen az új 

Képviselő-testület új szabályok mentén megállapíthatja a saját működését, sőt célszerű is, ha 

saját elvárásaik szerint szabályozzák. Az önkormányzati törvény ma már nagyon kevés 

részletszabályt tartalmaz, amely konkrét működésre vonatkozóan ad iránymutatást a 

képviselő-testületeknek. Az SZMSZ-t minden testület a maga működési rendjére, arculatára 

formálhatja. Az alakuló ülés azonban egy olyan időpont, amikor az SZMSZ-nek 8 nappal 

ezelőtt hatályba lépett új módosításai átvezetésére lehetőség van. Úgy gondolja, hogy 

szükséges hosszabb idő arra, hogy áttekintsék és meghatározzák a működési módozatokat, 

illetve ha más rendelkezéseket szeretnének beépíteni az SZMSZ-be, ennek nincsen akadálya. 

Felhívja a figyelmet, hogy célszerűnek tartaná, ha most az összhangot megteremtenék, és a 

mintegy 8 módosított tétel egyértelműen átvezetésre kerülne. A terjedelmes SZMSZ nagyon 

sok rendelkezésének megállapítása a képviselő-testület szabályozási körébe tartozik. A 

hozzászólások gyakorisága, időtartama, a meghívó kiküldésének időpontja és módja, az 

előterjesztés anyagainak postázási rendje stb., ezek mind olyan részletszabályok, melyekre 

nincs iránymutatás. Az átvezetésre javasoltakat azonban célszerű elfogadni. 

 

Rudolf János képviselő: úgy gondolja, hogy célszerű, de nem kötelező most dönteni. 

Javasolja, hogy a következő testületi ülésen döntsenek a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról, addigra átnézik, megvitatják. 

 

dr. Illés György képviselő: elmondja, hogy az előterjesztést a törvényeknek megfelelően 

készítették el, és kizárólag csak azok az előírások kerültek módosításra az SZMSZ-ben, amit a 

törvény értelmében feltétlenül módosítani kellett. A törvényt alacsonyabb szabályzat nem 

írhatja felül. Javasolja, hogy a testület a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság felállításáról 

és az ülésrendről mindenképpen döntsön. 

 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: elmondja, hogy  a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző 

Bizottság feladata a választást követő 30. nap után előáll, hiszen a Képviselő-testület 

tagjainak a választást követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni, ezt követően a 

bizottságnak ezt ellenőriznie kell. Ha a bizottság elnökét és tagjait most nem választják meg, 

akkor egy rendkívüli testületi ülés keretében a személyi kérdésekről mindenképpen dönteni 

kell, mert a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottságnak 2014. november 11-e után feladatai 

lesznek.  

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy kevésnek tartotta a 100 oldal terjedelmű 

önkormányzati törvény elolvasására és értelmezésére rendelkezésre álló időt. Úgy gondolja, 

hogy akinek sikerült, az meg fogja szavazni az előterjesztést.    
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dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: tanácsolja azt is, hogy a függelék módosítását, amely 

az ülésrendet szabályozza,  külön határozatban fogadja el a Képviselő-testület. Ennek 

hiányában ezt a függeléket az SZMSZ-ben nem tudják átvezetni és azt életszerűvé igazítani. 

A jelenleg hatályos SZMSZ-ben a régi testület ülésrendje található. Ehhez nem kell magát a 

rendelet-módosítást elfogadni, hiszen a függelék sajátossága, hogy külön önkormányzati 

határozattal is módosítható. Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben tud a Képviselő-testület 

döntést hozni függetlenül attól, hogy a normatív szöveggel mélyebben megismerkedjenek. 

 

Tóth Attila polgármester: fentiek alapján szavazásra bocsátja, hogy a rendelet-tervezet és az 

I. határozati javaslat két héten belül összehívott rendkívüli testületi ülés keretében újra 

kerüljön megvitatásra. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal a rendelet-

tervezet elfogadását elhalasztja.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja a II. határozati javaslat elfogadását. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a II. határozati 

javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2014. (X.20.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletének 2. sz. függelékét az 

alábbiak szerint módosítja: 
 

„A polgármestertől jobbra  Kiss Mónika, Hicsák János, dr. Illés György képviselők 

ülnek. 

A polgármester bal oldalán közvetlenül dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, 

dr. Gerendás Gábor aljegyző foglal helyet. 

A polgármestertől balra a következők szerinti a képviselők elhelyezkedésének 

sorrendje: Vanyák Imre, Rudolf János, Petkó Gábor 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a módosítást Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2/2013. (II.13.) 

önkormányzati rendeletének 2. sz. függelékén vezesse át. 
 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal  

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

 

 



 14 

 

8. Előterjesztés az előző polgármester jutalmazásáról 

            Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: javasolja, hogy dr. Illés György volt polgármester Pilisszentlászló 

községért végzett munkája elismeréseként 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű 

jutalomban részesüljön. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést tárgyalja meg 

és fogadja el a határozati javaslatot.  

 

dr. Illés György képviselő: nem kéri a zárt ülés megtartását. Idéz a Belügyminisztérium 

önkormányzati választások teendőivel kapcsolatban kiadott iránymutatásából, mely a 

polgármester végkielégítésére vonatkozik. Elmondja, hogy ebben az esetben egy olyan 

végkielégítésről van szó, ami a közszférában is ismert. 12 évig volt polgármester, úgy 

gondolja, hogy ezért az összegért megdolgozott és meg is fog dolgozni. 

 

Rudolf János képviselő: véleménye szerint ez nem jutalom, hanem végkielégítés. Ez a 

közszférában mindenkinek jár. Annak is, aki jól dogozott és annak is, akinek büntetés járna. 

Azt kellett volna mondani, hogy ez a polgármester úr végkielégítése, erről nem is kellett volna 

szavazni, mert ez neki jár.  

 

(Hangzavar és elektronikus hanghiba miatt nem érthető.) 

 

Tóth Attila polgármester: indítványozza az előterjesztés napirendről való levételét. 

Egyértelmű álláspont szerint dr. Illés Györgynek 3 hónap végkielégítés jár, a plusz három 

hónap jutalomról pedig önként lemond.  

 

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

elfogadta.  

 

Tóth Attila polgármester: több napirend nem lévén, megköszöni a testület munkáját, az ülést 

18.51 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Tóth Attila s.k.                   dr. Molnár Ildikó s.k. 

  polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 

  
 


