
Szám: 10/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2014. november 25-én (kedden) 18.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében tartott 

üléséről 

 

 

 

Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester, Kiss Mónika alpolgármester, Hicsák 

János képviselő, Vanyák Imre alpolgármester, Petkó Gábor, és 

Rudolf János képviselők 

    

Távol van:                        dr. Illés György alpolgármester 

 

 

Hivatalból jelen 

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

Szervezési Iroda vezetője, Tamás Attiláné pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: a Képviselő-testület rendkívüli ülését 18.08 órakor megnyitja. 

Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

munkatársait, Tamás Attiláné pénzügyi ügyintézőt, dr. Gerendás Gábor aljegyző urat és a 

megjelent lakosságot. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő-testület 6 

tagja jelen van. dr. Illés György jelezte távolmaradását. Ismerteti a meghívóban szereplő 

napirendet. Elmondja, hogy egy sürgősségi indítvány érkezett a kiküldött napirendhez. 

Szavazásra bocsátja „a belső ellenőrzési szerződésről és a jövő évi ellenőrzési tervről” szóló 

sürgősségi indítvány napirendre vételét.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 

6 igen szavazattal a sürgősségi indítványt napirendre vette. Javasolja, hogy a „temetőkről és a 

temetkezésről szóló 2/2014.(II.10) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló előterjesztést 

vegyék le a napirendről, mivel a szociális temetés bevezetésének határideje várhatóan 2016. 

január 1-e lesz, így nem szükséges most erről döntenie a Képviselő-testületnek. Szavazásra 

bocsátja a napirendet.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 

6 igen szavazattal elfogadta a napirendet.  

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 
Tóth Attila 

polgármester 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Tóth Attila 

polgármester 
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3. 

Beszámoló a Képviselő-testület által a Polgármesterre - 

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” - átruházott 

hatáskörben tett intézkedésről 

Tóth Attila 

polgármester 

4. 

Sürgősségi indítvány a belső ellenőrzési feladatok 

ellátásáról szóló megbízási szerződésről és a 2015. évi 

belső ellenőrzési tervről 

Tóth Attila 

polgármester 

5. 

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati 

rendelet I-III. negyedévi végrehajtásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

6. 
Előterjesztés családi napközi indításáról és a 

kormányzati funkciók elfogadásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

7. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló …/2014. (…) önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

8. 
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi munkatervének 

meghatározásáról   

Tóth Attila 

polgármester 

9. 

Előterjesztés a BURSA HUNGARICA 

Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójáról 

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

ülés! 

Tóth Attila 

polgármester 

10. Egyebek  

 

 

 

 

1. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a tájékoztatót az alábbiak szerint:  

 

1. Jelen volt a Szentendrei Közös Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén 

és a polgármester eskütételén.  

 

2. Részt vett a hivatalban a jegyző által tartott megbeszélésen.  

 

3. Tárgyalt a Szentendrei Földhivatal vezetőjével. 

 

4. Egyeztetett Szentendre Főépítészével a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos 

munkákról, melyet a Képviselő-testületnek 2015. december 31-ig el kell fogadnia. 
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5. Tárgyalt a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Irodájával az 

ÁNTSZ vizsgálata során felmerült óvodával kapcsolatos hiányosságok ügyében, 

melyekre 2014. december 31-ig megoldást kell találni.  

 

6. Informális tárgyaláson vett részt Ocskai Eszterrel, az iskola igazgatójával.  

 

7. Többször egyeztetett a Családi Napközi működési engedélyének ügyében a Pest 

Megyei Kormányhivatallal és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal.   

 

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

       Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót Dombai Józsefnek. 

 

Dombai József: elmondja, hogy az 1. pontban szereplő 604-es helyrajzi számú ingatlanról az 

előző Képviselő-testület olyan határozatot hozott, amivel nem ért egyet. Kérdése, hogy a 

2014. december 31. módosított határidő elírásként szerepel-e az anyagban? Úgy gondolja, 

hogy ezt nem lehet végrehajtani a megadott határidőre a hatósági eljárások miatt. A 2. 

pontban szereplő Ribnyicskai földterülettel kapcsolatban is ez a véleménye. Nincs információ 

arról, hogy eredetileg milyen határidő volt megjelölve. Olvasható a jelentésben hogy az új 

csoportszoba kialakítása elkészült, viszont nincs feltüntetve, hogy mennyibe került, és ki volt 

a kivitelező.  

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyző úrnak.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: a határidővel kapcsolatban elmondja, hogy a 604-es helyrajzi 

számú ingatlan ügyében 2013. áprilisában született képviselő-testületi határozat, melyben 

meghatározták annak végrehajtási idejét. Ebben a határidőben nem történt meg a határozat 

végrehajtása, ezért az akkori Képviselő-testület egy új határidőt állapított meg. Azért szerepel 

az anyagban módosított határidőként, mert egyszer már módosítva lett ez a határidő 2014. 

december 31-re.  A 2. pontban a 013/67-es helyrajzi számú ingatlannál a 2014. áprilisi 

döntésnél eleve a 2014. december 31-es határidő lett megjelölve.  Tehát az 1. pontnál a 

módosított határidő megjelölése nem azt jelenti, hogy most erre módosítja a Képviselő-

testület, hanem azt mutatja, hogy az előző testület erre módosította, jelenleg ez a határidő van 

érvényben. Mivel ez a határidő még nem telt le, erről még nem kell dönteni, majd a következő 

Képviselő-testületi ülésen kell megvizsgálni. Ha nem történik meg a megadott időpontra sem 

a végrehajtás, akkor lehet majd új módosított határidőt megállapítani. Ez csak egy 

tájékoztatás, hogy hol tartanak ezek az ügyek. A Családi Napközivel kapcsolatban nem tud 

pontos technikai adatokat adni, ha kívánják, akkor írásban válaszol a kérdésre. A lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentés azt tartalmazza, hogy egy adott esetben a határozatok 

végrehajtása megtörtént, vagy nem történt meg.  
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Dombai József: úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület csak akkor dönthet 

felelősségteljesen, ha az információ teljes birtokában van. Mivel közpénzekről van szó, nem 

csak ő szeretné ismerni a részleteket.   

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy most nem arról kell dönteni, hogy kész van-e 

a csoportszoba vagy nincs kész. Mivel tényszerű, hogy elkészült, ezért csak arról tud dönteni 

a Képviselő-testület, hogy készen van a csoportszoba.   

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 

6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

 

28/2014. (IV.22.)    Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

36/2014. (VIII.05.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

52/2014. (IX.15.)    Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

53/2014. (IX.15.)    Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

54/2014. (IX.15.)    Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

64/2014. (IX.15.)    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 a Képviselő-testület által a Polgármesterre „Itthon vagy –    

Magyarország, szeretlek” - átruházott hatáskörben tett intézkedésről      
        Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót Dombai Józsefnek. 

 

Dombai József: „a módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzat, melynek az volt 

a lényege, hogy a Polgármester dönt minden olyan kérdésben, amelyeket a törvény a 

polgármester saját önkormányzati hatásköreként állapít meg, e hatáskörben hozott 

polgármesteri döntéseket a képviselő-testület nem bírálhatja felül, annak intézésére utasítást 
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nem adhat.” Sérelmezi, hogy az előző polgármester ezen önkormányzati rendelet alapján 

döntött a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül 20 millió forintos beruházásról. Ez az ügy 

már tavaly is nagymértékben foglalkoztatta a község lakosságát. Szeretné tudni, hogy miért 

dönthetett egy személyben a polgármester ilyen nagy összeg felett, és hogyan történt a 20 

millió forint felhasználása?  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a rendelet a 100%-osan finanszírozott 

pályázatokon való indulás jogát ruházta át a polgármesterre. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 

6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pilisszentlászló Község 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.13.) 

önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 4. pontja alapján a Képviselő-testület által a 

Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

4. Sürgősségi indítvány a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megbízási     

szerződésről és a 2015. évi belső ellenőrzési tervről 

        Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyző úrnak.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján a 

költségvetési szerveknek egy belső ellenőrzési rendszert kell fenntartaniuk. Ez kétféleképpen 

valósulhat meg. Vagy saját belső ellenőr alkalmazásával, vagy megrendeléssel egy külső 

partner útján. Ez egy kötelezően ellátandó feladat, mivel az önkormányzat is költségvetési 

szerv, melynek vezetője a Polgármester. Az önkormányzatnak gondoskodnia kell saját maga 

és az intézménye - ebben az esetben az Óvoda - belső ellenőrzéséről. Egy belső ellenőrzési 

tervet kell elfogadni a következő évre vonatkozóan, amely alapján történnek majd a belső 

ellenőrzések. A határozati javaslat 1. pontja arról szól, hogy az iCont 2002. Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft-vel köt szerződést az önkormányzat a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 

feladatok elvégzésére 98.000 Ft+ÁFA/év összegben. A 2. pontban szerepel, hogy a 

Képviselő-testület elfogadja a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési tervet, 

ami a határozati javaslat mellékletét képezi. A melléklet részletesen lebontja, hogy melyik 

időszakban milyen ellenőrzések várhatók, és mennyi időt tölt el a belső ellenőr ezzel a 

feladattal.  
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Kiss Mónika alpolgármester: kérdése, hogy a belső ellenőrzés 2015. január 1-től kötelező 

feladata az önkormányzatnak?  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy ez az önkormányzatra nézve kötelező feladat. 

Szentendrének is van ilyen szerződése, ami volumenében sokkal nagyobb. Mivel 

Szentendrének sokkal több intézménye és gazdasági társasága van, ezért a belső ellenőrzési 

költsége is magasabb.  

 

Tóth Attila polgármester: kérdése, hogy az I. és IV. negyedév miért nem szerepel az 

anyagban. 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy a mellékletben feltüntetett ütemezés szerint a 

belső ellenőr a II. és III. negyedévben végezi el azokat a feladatokat, amelyek a belső 

ellenőrzési tervben meg vannak határozva.  

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy az SZMSZ szerint a sürgősségi indítványt 2 nappal 

a Képviselő-testületi ülés előtt kell a képviselők rendelkezésére bocsátani. Kérdése, hogy 

miért csak az ülés megkezdése előtt kapták meg? További kérdése, hogy ha ezt egy 2011-es 

törvény írja elő, akkor az elmúlt négy évben miért nem volt belső ellenőrzés?  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy ma érkeztek meg a végső ajánlatok, ezért csak 

ma tudták véglegesíteni a sürgősségi indítványt. Eddig is volt belső ellenőrzés 

Pilisszentlászlón, de csak most észlelték, hogy a szerződést a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal kötötte. Ez azért nem jó, mert a hivatal már eleve egy költségvetési 

szerv. A törvény szerint Pilisszentlászló önkormányzatának kell megkötnie a szerződést. A 

hivatal 2014. december 31-ével megszünteti az általa előzőleg megkötött szerződést, így a 

feladat ellátatlan marad 2015. január 1-től. Ezért kell erről most dönteni.  

 

Tóth Attila polgármester: kérdése, hogy ha most nem döntenek a kérdésben, akkor mi a 

megoldás? Rendkívüli ülésen kell dönteniük, vagy áttehetik februárra az előterjesztés 

tárgyalását?  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy ha most nem fogadja el a Képviselő-testület, 

akkor nem biztosított a feladat ellátása januártól. Mivel az ellenőrzés csak a II. és III. 

negyedévre van tervezve, februárban is dönthet róla a Képviselő-testület, de addig nem 

felelnek meg a törvényi előírásoknak.  

 

Vanyák Imre alpolgármester: kérdése, hogy nem lehet-e más módon megoldani ezt a 

problémát?    

 

Tóth Attila polgármester: aljegyző úr tájékoztatása alapján úgy gondolja, hogy nincs más 

megoldás.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően kell 

biztosítani Pilisszentlászló Község Önkormányzatának a belső ellenőrzéssel kapcsolatos 

feladatokat.   

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy abban az esetben, ha egy későbbi Képviselő-

testületi ülésen hoznak döntést, csak annyi előnyük lehet, hogy esetleg több ajánlatot tudnak 

bekérni.  

 



 7 

Rudolf János képviselő: úgy gondolja, hogy csak az óvoda miatt nem kellene kifizetni ennyi 

pénzt a belső ellenőrzésre, de ha a törvény erre kötelezi az önkormányzatot, akkor dönteniük 

kell.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy nem csak az óvoda miatt szükséges a döntés. 

Maga az önkormányzat is önálló költségvetési szerv, aminek szintén ellenőrizni kell a 

költségvetését. 

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen,         

1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést az iCont 2002. 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal; 

2. a 2015. évi belső ellenőrzési tervet a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja; 

3. felkéri a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: beszámolásra évente 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a I-III. negyedévi  

beszámolóról      
         Előadó: Tóth Attila polgármester 

       

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat 2500 

forint iskoláztatási támogatást nyújtott a pilisszentlászlói állandó lakcímmel rendelkező 

gyermekek számára, melyet 2014. október 9-ig lehetett igényelni.  Hat olyan hátrányos 

helyzetű iskolás gyermek van a faluban, aki ezt a határidőt elmulasztotta, viszont a 

költségvetésben rendelkezésre áll az összeg. Annak érdekében, hogy ők is megkaphassák a 

támogatást, javasolja, hogy december 10-ig hosszabbítsák meg a határidőt.  

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  
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Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 

6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:   

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 53/2014. 

(IX.15.) Kt. sz. határozatát úgy módosítja, 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. december 10-ig benyújtott 

iskolalátogatási igazolások alapján 2014. december 10. napjáig fizet ki a jogosultak részére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2014. december 10. 

 

 

Tóth Attila polgármester: megkérdezi, hogy a rendeletmódosítással kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, észrevétele. 

 

 

Vanyák Imre alpolgármester: úgy gondolja, hogy a nagymértékű adótartozással a jövő évben 

foglalkozniuk kell.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy valóban magas az adóhátralék. 

 

Tamás Attiláné  pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy 2014. III. negyedévben az 

adóbevételek teljesítése 94,78% volt, ami 6,8 millió forint hátralékot jelent. A tartalék 9,8 

millió forint, amiben benne van a várható adóbevétel, ami nem tartalmazza a hátralékot, tehát 

ez az elvárt bevétel.  

 

Vanyák Imre alpolgármester: soknak tartja az óvoda működésével kapcsolatos költségeket.  

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót Dombai Józsefnek. 

 

Dombai József: megkérdezi dr. Gerendás Gábor aljegyző urat, hogy miért tárgyalja a 

Képviselő-testület a III. negyedéves beszámoló elfogadását? Úgy tudja, hogy az új Képviselő-

testületnek már nem kötelező erről tárgyalni. Javasolja hogy csak a 2014. éves 

zárszámadásnál beszéljenek róla. Addig rendeljenek el pénzügyi vizsgálatot arról, hogy az 

elődök mit tettek, hogyan használták fel a közpénzt.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy szeptember 

1-től nem kötelező a beszámoló készítése, de a Képviselő-testületet célszerű tájékoztatni arról, 

hogy hogyan alakul a pénzügyi helyzet az első három negyedévben. Nem kötelező a 

beszámoló készítése, de a költségvetés módosításáról dönteni kell.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az átvilágítástól alapvetően nem változik semmi.  
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Soláry Józsefné: elmondja, hogy a pénzügyi beszámolóról részletesebben szeretne adatokat 

tudni.  

 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a beszámoló több helyen is elérhető. Szívesen segít 

mindenkinek megtalálni az interneten, vagy az önkormányzatnál és segít eligazodni a 

bonyolult pénzügyi adatok értelmezésében. Megadja a szót Tamás Attiláné pénzügyi 

előadónak.  

 

 

Tamás Attiláné pénzügyi ügyintéző: a rendelettel kapcsolatban elmondja, hogy a 

költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeget meg kellett emelni 112.744.000 forintra. Erre 

azért volt szükség, mert megváltozott a teljes költségvetési számviteli rendszer és előirányzat 

nélkül nem lehet elszámolni költséget. Csak olyan összeggel történhet a növelés, ami év 

végéig biztosan beérkezik. A III. negyedéves szeptember 30-i beszámolóban szereplő 

112.744.000 forintban a november 6-ig lekönyvelt és teljesített kiadások is benne vannak, 

illetve azok, amik december  31-ig megvalósulnak (pl. a közfoglalkoztatottak bérkifizetései 

vagy a beérkező támogatások). Az önkormányzat és az óvoda személyi juttatásaira összesen 

15.949.000 forint került elkülönítésre, ebből 8.095.000 forint a közfoglalkoztatottak bére. 

Munkaadókat terhelő járulék 3.469.000 forint, ez tartalmazza a 27%-os szociális hozzájárulási 

adót és a természetbeli juttatások 16-17%-os  EHO-ját, amit a 119%-os adóalap után kell 

fizetni. Dologi kiadásokra 23.707.000 forintot költöttek, melyek tartalmazzák azokat a 

rezsiköltségeket (közvilágítás, vízdíj, stb.), és beruházási költségeket, melyek nem 

beruházásként, hanem épületek karbantartásaként történtek meg (pl. ablakcserék). 1.429.000 

forintot fizettek ki az ellátottak pénzbeli juttatására, amit a kedvezményes óvoda 

étkeztetésére, illetve az önkormányzat fenntartása alapján ápolási díjra és önkormányzati 

segélyre költöttek. Egyéb működési kiadásokra (bankköltség, kamat kiadások, az 

önkormányzat és az óvoda működésével kapcsolatos kötelező díjak) 1.634.000 forint lett 

elköltve. Felhalmozási kiadásokra 21.771.000 költöttek, ebben benne van az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települések részére adott 20 millió forint 

felhasználása, amiből 15 millió forintot útkarbantartásra, 4 millió forintot az óvoda 

felújítására fordítottak és  228 ezer forintért fűkaszát vettek, amit megtérített a Munkaügyi 

Központ. Ezek a főbb kiadások. A főbb bevételeket az állami támogatás és működési 

bevételek alkotják 63.349.000 forint értékben, amiből 22.957.000 forint a normatíva. Ezek 

kötött részek, amiket csak arra lehet elkölteni, amire kapták (pl. gyermekek étkeztetésére, 

közvilágításra, út és temető karbantartására, fenntartására, könyvtár üzemeltetésre és egyéb 

szociális juttatásokra). Államtól kaptak 7.952.000 forintot gyermekek egészségének 

felügyeletére, közfoglalkoztatottak támogatására. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak bérét 

októbertől már csak 70%-ban támogatja az állam.  

 

 

Tóth Attila polgármester: köszöni Tamás Attiláné pénzügyi ügyintézőnek a tájékoztatást. 

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a 

rendeletmódosítást.  

 

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 

javaslatot és a rendeletmódosítást egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza és rendeletet alkotja:  
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi költségvetés 

III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (XI.28.) 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 helybe az alábbi szöveg lép: 

 

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

költségvetésének   

 

Bevételi főösszegét:   112 744 E Ft 

Kiadási főösszegét:   112 744 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 50 629 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: 

86 605 EFt a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.” 

 

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

 



 11 

„3. § (2) Az Önkormányzat 2014. költségvetési gazdálkodási évre 9 083 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. november 25.         

 

 

 

Tóth Attila Zsolt                   dr. Molnár Ildikó 

                           polgármester                                                              címzetes főjegyző  

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

6. Előterjesztés Családi Napközi indításáról és a kormányzati funkciószámok 

elfogadásáról       
          Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Családi Napközi 

szükségessé vált, mert 8 gyerek van a községben, akiknek nem tudnak óvodai elhelyezést 

biztosítani. Több lehetőséget is számításba vettek, melynek következtében megállapították, 

hogy csak Családi Napközivel tudják megoldani a problémát. Mivel Családi Napköziben 

maximum 7 főt lehet elhelyezni, ezért mindenképpen 2 csoportszoba üzemeltetése szükséges. 

Egy csoportszoba indításához elegendő az ÁNTSZ engedélye, két csoportszoba indításánál 

viszont gipszkarton falat kell húzni, és a Tűzoltóság szakhatósági engedélye is szükséges. 

2014. október 1-től kellett volna megkezdeni a Családi Napközi működtetését, de sajnos a 

2015. január 1-i kezdés is kétséges, mivel a működési engedély kiadása nem Szentedre 

jegyzőjének hatáskörébe tartozik, hanem a Pest Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal az eljáró hatóság. Az NRSzH ugyanolyan szakhatóság, 

mint az ÁNTSZ, vagy a Tűzoltóság, de ennek a hatóságnak az engedélye szükséges ahhoz, 

hogy megkapják a 268.200 forint/fő/év állami támogatást. Az sem biztos, hogy az EMMI 

2015-re biztosítani tudja azt a támogatást, amit eddig a Családi Napköziknek adott. Év elején 

és év közben hoznak döntést a kapacitásbővítésről. Ha az EMMI finanszírozza a Családi 
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Napközit, akkor is leghamarabb csak 2016. augusztusában folyósítják a támogatást, addig a 

községnek kell finanszíroznia a teljes időszak költségeit. Ez 1 csoportszoba esetében 3,4 

millió forint, 2 csoportszoba esetében  4,9 millió forint kiadást jelent az önkormányzatnak. 

Hét hónapos bontással számoltak a nyári szünet miatt. Elmondja, hogy 2 csoportszoba 

indítása esetén 2 vezetőre van szükség. Egy fő van jelenleg, még egy főt kellene találni. 

Próbálják a működési engedély beszerzésének 60 napos folyamát minél jobban lerövidíteni, 

ezért a program összeállításához próbálnak előzetes iránymutatást szerezni. A határozati 

javaslatban először arról kell dönteni, hogy lesz-e Családi Napközi. Ha úgy dönt a Képviselő-

testület, hogy lesz, akkor utána el kell dönteni, hogy egy vagy két csoport legyen.  

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy az előző Képviselő-testület már döntött arról, hogy 

elindítják a Családi Napközit és az engedélyek beszerzésének a határideje azonnal volt. Ezek 

szerint az engedély a mai napig nem került beszerzésre. Kérdése, hogy ha most úgy döntenek, 

hogy legyen Családi Napközi, mikor kezdik el az engedélyek beszerzését?  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy most kell meghozniuk a döntést arról, hogy kell-e 

Családi Napközi, vagy sem. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy kell, akkor arról kell 

döntést hozni, hogy egy vagy két csoportszobát indítsanak. Két csoportszobánál két vezető 

kell és a feltételek megteremtése is duplán szükséges. Az engedélyezési folyamatokat 

interneten keresztül el lehet végezni, de szükségesek hozzá a megfelelő dokumentumok. Úgy 

tudja, hogy az előző Képviselő-testület már döntött az ügyben, de az engedélyezési 

folyamatok még nem indultak el.  

 

Rudolf János képviselő: kérdése, hogy ha ma döntés születik, akkor mikor indítják el a 

folyamatokat?  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Képviselő-testület döntését követően azonnal 

elindítják a működési engedélyek beszerzését.  

 

Vanyák Imre alpolgármester: kérdése, hogy meg vannak-e a személyi feltételek a 2 

csoportszoba indításához? 

 

Tóth Attila polgármester: Egy csoportszobára meg van a személyi feltétel, két csoportszobára 

még nincs meg.  

 

Vanyák Imre alpolgármester: kérdése, hogy mivel az önkormányzatnak 2016-ig teljes 

egészében finanszíroznia kell a Családi Napközi költségeit, van-e arra lehetőség, hogy a 

szülői befizetéseket emeljék? 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a szülőktől csak az ebédért kérnek pénzt. Nem 

tudja hogy tudnak-e és hajlandóak-e hozzájárulni a Családi Napközi költségeihez. A személyi 

és dologi költségekkel együtt havonta 500 ezer forintos folyamatos fix kiadással kell 

számolnia az önkormányzatnak.  

 

Vanyák Imre alpolgármester: kérdése, hogy a személyi feltételeket meg tudják-e oldani 

közfoglalkoztatottakkal?   

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy megvizsgálta ezt a lehetőséget is, de sajnos a 

törvények értelmében közfoglalkoztatott nem lehet vezető. Ez a feladatkör olyan 

képességekhez van kötve, amit közfoglalkoztatásban nem támogat az állam.  
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Molnár Henrietta szülő: véleménye szerint 1 csoportszoba is jobb, mint a semmi. Legalább a 

7 gyereknek meg lehetne oldani a helyét. Kérdése, hogy hol van az az úriember, aki a 

legutóbbi találkozáskor felajánlotta a segítségét a Családi Napközi létrehozásához?   

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a 2 csoportszoba azért merült fel, mert a gyerekek 

létszáma meghaladta a hetet. Két lépésben fog a Képviselő-testület szavazni a Családi 

Napköziről. Első lépésben hogy legyen, vagy ne legyen, a második lépésben pedig arról 

döntenek, hogy egy vagy két csoportszoba legyen. Volt egy apuka, aki megkereste az 

önkormányzatot azzal, hogy neki van CsaNa működési engedélye és felajánlotta a segítségét. 

Kértek tőle költségvetési számításokat, de azóta nem jelentkezett, nem tudnak róla semmit. 

Azóta kiderült, hogy az önkormányzat elvégezheti ezt a feladatot, és csak abban az esetben 

kapja meg az állami támogatást, ha saját hatáskörében működteti a Családi Napközit. Mivel 

az apuka eltűnt, csak ebben az irányban tudnak tovább lépni.  

 

Molnár Henrietta szülő: kérdése, hogy a helyiséget kibérelheti-e egyéni vállalkozásban 

valaki?   

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a helyiség az önkormányzat tulajdona. Nem kapott 

senkitől ilyen jellegű kérelmet. Az apuka segítő szándékkal jelentkezett de azóta nem sikerült 

vele kapcsolatba lépni.  

 

Molnár Henrietta szülő: kérdése, hogy a helyiségben működhet-e baba-mama klub, mert az 

is egy megoldás lehet a problémára.    

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Képviselő-testületnek az a feladata, hogy 

megoldják ezt a kérdést. Most csak a Családi Napköziről döntenek.  

 

Dombai József: véleménye szerint nagyon nehéz dolga van a Képviselő-testületnek, mert 

megörökölte ezt a helyzetet. Az önkormányzat nem tud eleget tenni a köznevelési törvényben 

előírt feltételeknek, mivel a működési jog biztosítása különböző hatósági, szakhatósági 

döntések függvénye. Ezt a helyzetet sürgősen orvosolni kell. Mindenki számára megnyugtató 

megoldást kell találni és a gyerekeknek normális óvodai ellátásban kell részesülniük. 

Javasolja, hogy a jelenlegi Képviselő-testület állapítsa meg, hogy az óvodás korú gyerekek 

elhelyezésével kapcsolatban az előző Képviselő-testületet terheli a felelősség.  

 

Tóth Attila polgármester: megörökölték ezt a nagyon nehéz problémát, és megpróbálják 

megtalálni a legjobb megoldást. Sajnos a rendelkezésre álló források szűkösek és az 

engedélyezési folyamatok sok idő vesznek igénybe. A legtöbb Családi Napköziért a szülők  

50-100 ezer forintot fizetnek havonta. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja 

az I. határozati javaslat „A” változatát.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 3 

nem szavazattal nem hozott döntést az I. határozati javaslat „A” változatáról. Megadja a szót 

Molnár Henriettának. 

 

Molnár Henrietta szülő: elmondja, hogy három gyermeke van, és 12 év után sikerült neki 

újra munkahelyet találni. Egy hónapja dolgozik a Skanzenben. Ígéretet kapott arra, hogy a 

legkisebb gyerekét beveszik a bölcsődébe. Januártól nyárig meg kell oldani a gyermekek 

elhelyezését. Munkahelyén választ várnak arra vonatkozóan, hogy el tudja-e helyezni a 

gyerekeket, máskülönben elveszíti a munkáját. Megérti a Képviselő-testületet, de nincs 
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megoldva a probléma, és nem egyedül van ebben a helyzetben. Kéri a Képviselő-testületet, 

hogy érezzék át a mindennapi emberek helyzetét.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy átérzi a problémát. Az új óvodai csoport 

létrehozása érdekében az alapító okiratot május 31-ig kellett volna módosítani. Három napon 

múlt, hogy ez nem sikerült, ezért vannak most nagyon nehéz helyzetben. Mindenki átérzi a 

problémát, de kötelességük közösségi szinten dönteni. Nem keres felelőst, előre kell dolgozni. 

Ügyrendben 5 perc szünetről szavaztat.  

 

Tóth Attila polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 6 igen 

szavazattal elfogadta az ügyrendi javaslatot. 5 perc szünetet rendel el.  

 

19.30 órától  19.38 óráig szünet.  

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az I. 

határozati javaslat „B” változatát. 

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 3 

nem szavazattal nem hozott döntést az I. határozati javaslat „B” változatáról. Szavazásra 

bocsátja az I. határozati javaslat „C” változatát.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 nem 

szavazattal és 2 tartózkodással elutasította az I. határozati javaslat „C” változatát. Elmondja, 

hogy mivel nem született minősített többségi döntés, így hatályban marad a Képviselő-testület 

2014. szeptember 15-én hozott határozata. A Családi Napközivel kapcsolatos kérdéseket egy 

rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalják újra. Szavazásra bocsátja a II. határozati 

javaslatot.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 

6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. Pilisszentlászló Község Önkormányzata által, tevékenységei során alkalmazott 

kormányzati funkciókat a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

3. sz. függelékén a módosítás átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:    Jegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

7.  Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet elfogadásáról 
    Előadó: Tóth Attila polgármester 
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Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Dombai Józsefnek.  

 

Dombai József: véleménye szerint ebben az esetben is igaz az a mondás, hogy aki gyorsan 

ad, az kétszer ad. A rendelet-tervezet szerint márciusban fog erről dönteni a Képviselő-

testület. Kérdése, hogy miért nem most adják oda ezt a kis mennyiségű fát. Úgy tudja, hogy 

9,5 m³ jut az egész településre. Pilisszentlászló az egyedüli olyan település ahol csak fával 

fűtenek. Úgy gondolja, hogy két hónappal előbb kellett volna dönteni erről.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, összesen 12 m³ tűzifát kapott a község, és nem az 

önkormányzat dönt róla. Megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek.  

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy most új rendelet elfogadása szükséges, mert a 

pályázati feltételeknek megfelelően hatályát vesztette a tavalyi rendelet. 2015. februárjában 

dönt a Képviselő-testület és február 20-ig szállítják ki térítésmentesen a tűzifát. 12 m³ fát 

kapott a község az államtól, és ezt kell az önkormányzatnak szétosztani a pályázók között.   

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot.  

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta, és az alábbi rendeletet 

alkotja:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2014. (XI.28.) Önkormányzati rendelete  

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény rendelkezéseire, a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet végrehajtására a 

következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: Bmr.) alapján 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata kiegészítő támogatást igényelt a központi 

költségvetésből szociális célú tűzifavásárláshoz. 

 

(2) E rendelet célja, hogy a Bmr. 2. §-ának végrehajtása érdekében – a támogatásból 

vásárolható tűzifa kiosztása érdekében – meghatározza a szociális rászorultság szabályait és 

az igénylés részletes feltételeit. 

 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község közigazgatási területén bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ezen a címen élő lakosokra.  
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2. A támogatás feltételei, mértéke 

 

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát 

biztosíthat annak a személynek, aki 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására jogosult, vagy 

b) a Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy 

c) a Szt. szerinti lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 

d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel 

e) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket 

nevel, vagy 

f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 

g) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy 

h) a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának javaslata 

szerint kihűlés vagy fagyhalál veszélye miatt szükséges.  

 

(2) A kérelmezők közül előnyt élveznek az (1) bekezdés a)-e) pontokban meghatározott 

kérelmezők. 

 

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak 

állapítható meg, egy alkalommal (kivéve az (1) bekezdés h) pontját), kizárólag természetbeni 

ellátás formájában legfeljebb 0,5 m
3
 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek 

számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem 

beérkezésének sorrendjében történik.  

 

(4) Az (1) bekezdés h) pont szerinti esetben a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat családgondozójának javaslata alapján tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is 

indítható. 

 

 

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott 

feltétel teljesülésétől – az a személy,  

a) aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos vagy az 

elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

b) aki olyan ingatlanban él, mely tűzifával nem fűthető. 

 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás 

nem kérhető. 

 

 

 

3. A támogatás igénylésének menete 

 

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Az eljárás megindításához e 

rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltése és benyújtása szükséges.  
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(2) A kérelmeket 2015. január 20. napjáig lehet benyújtani a Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatalban vagy a Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. címen. A határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

 

(3) A kérelmek elbírálásáról Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

soron következő ülésén, de legkésőbb 2015. február 15. napjáig dönt. 

 

(4) A képviselő-testület köteles az állam által biztosított teljes szociális tűzifa mennyiséget 

szétosztani. 

 

(5) Az állam által biztosított tűzifa támogatást el nem érő igény esetén a Képviselő-testület a 

2. § (3) bekezdésében meghatározottnál nagyobb (de háztartásonként legfeljebb 5 m3) 

mennyiséget is megállapíthat.  

 

(6) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. sz. mellékletét képező átvételi elismervény 

aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról 2015. február 20. napjáig az önkormányzat 

térítésmentesen gondoskodik. 

 

 

4 . Záró rendelkezések 

 

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. május 31. napján 

hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

Pilisszentlászló, 2014. november 25. 

 

 

    Tóth Attila  dr. Molnár Ildikó 

    polgármester   címzetes főjegyző 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

8.    Előterjesztés  a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a februári ülés tervezett 

napirendi pontjait kiegészíteni a súlykorlátozás bevezetésének előkészítésével. Megadja a szót 

Rudolf János képviselő úrnak.  

 

Rudolf János képviselő: javasolja, hogy márciusról februárra tegyék át a vagyonrendelet 

módosítását, még a költségvetés elfogadása előtt.  

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót Dombai Józsefnek.  
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Dombai József: kéri, hogy a Pilisszentlászlón működő két sportegyesületet egyformán 

részesítse kedvezményben az önkormányzat.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a jelenlegi Képviselő-testület nem kötött 

szerződést egyik sportegyesülettel sem. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja Rudolf János képviselő úr és a saját javaslatával módosított határozati javaslatot.   

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 

6 igen szavazattal elfogadta a módosított határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:   

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2014. (XI.25.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  elfogadja a 2015. évi munkatervet és felkéri a Polgármestert, hogy az abban foglaltak 

végrehajtásáról gondoskodjon; 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a napirendi pontok előadóit és felelőseit a munkaterv egy 

példányának megküldésével értesítse, valamint az előterjesztés mellékletében 

szereplő, a hivatal működését érintő feladatok végrehajtását kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: 1. pont: Polgármester 

   2. pont: Jegyző 

Határidő: 1. pont: a munkaterv szerint 

      2. pont: folyamatos 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda 

 

 

 

A 2015. évi munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

9.    Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójáról 

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: 19.56 órakor zárt ülést rendel el.  

 

 

Az ülés 19.56 órától 20.05 óráig az ülés zárt.  

 

 

 

10.  Egyebek 
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Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az „Egyebek” napirendi pontban a Helyi Építési 

Szabályzatról, és a közvilágításról tárgyal a Képviselő-testület. 2009-ben került elfogadásra 

Pilisszentlászló Helyi Építési Szabályzata, ami jelenleg is hatályban van, viszont 2015. 

december 31-ig felül kell vizsgálni. Egyeztetést folytatott Aba Lehellel, Szentendre 

főépítészével, és arra következtetése jutott, hogy két lehetőségük van. Az egyik, hogy csak a 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálják a már meglévő szabályzatot, a 

másik pedig, hogy teljesen új stratégiát dolgoznak ki a falu településfejlesztésére, amivel a 

2014-20-as EU-s forrásokat is bevonhatnának. Azt nem tudja még, hogy mennyi költséggel 

járna ez az önkormányzatnak, de a pályázati források elnyerésével jelentős bevételhez 

jutnának.   

.  

Kiss Mónika képviselő: kérdése, hogy mi ennek a menete?  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a településfejlesztés nagyon komoly munkát 

igényel mindenkitől. Meg kell találni a megfelelő embereket, konzultálni és egyeztetni kell 

mindenkivel. Fel kell mérni a turisztikai adottságokat. Egyeztetni kell a főépítésszel, és együtt 

kell dolgozni a minisztériumokkal és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal. Meg kell oldani a 

szennyvízkérdést is.   

 

Kiss Mónika képviselő: felajánlja, hogy januárban részletes tájékoztatót ad arra vonatkozóan, 

hogy az elkövetkező hat évben milyen fejlesztést tudnak pályázati úton megvalósítani. 

 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a község közvilágítási költsége éves szinten 2,5 

millió forint, azaz 200 ezer forintot fizetnek havonta. Beadtak egy pályázatot a költségek 

csökkentése érdekében, de nagyon kicsi volt a kapacitásuk, ezért nem nyertek. Javasolja, hogy 

a jogszabályok alaposabb megvizsgálása után készítsenek egy előterjesztést a község 

közvilágításának hatékonyabb megoldása érdekében, és Képviselő-testületi ülésen döntés is 

születhet az ügyben. Ennek előkészítésére felkéri Rudolf János képviselőt. 

 

 

Tóth Attila polgármester: felkéri Hicsák János képviselő urat, hogy vizsgálja meg a Dombai 

József úr által felvetett sportegyesületekkel kapcsolatos szerződéseket. A szükséges 

anyagokat a rendelkezésére bocsátja.  

 

 

Kiss Mónika képviselő: kérdése, hogy mikor lesz a rendkívüli testületi ülés?  

 

 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy december 9-én lesz a közmeghallgatás, úgy 

gondolja, hogy előtte lenne célszerű megtartani a rendkívüli képviselő-testületi ülést.  

 

 

Tóth Attila polgármester: Megadja a szót Ferencsák Annamária óvodavezetőnek.   

 

 

Ferencsák Annamária óvodavezető: elmondja, hogy a gyermekvédelmi törvény előírása 

értelmében a gyermekek ellátását biztosítani kell, mert ha a gyerekek nem kapnak ellátást, a 

szülők feljelenthetik az önkormányzatot.  

 

 



 20 

dr. Gerendás Gábor aljegyző: elmondja, hogy az óvodások felvétele 5 éves kortól kötelező, 

a bölcsődébe nem kötelező felvenni és jelenleg az óvodába sem 5 éves kor alatt a gyerekeket. 

2015. szeptember 1-től lesz kötelező 3 éves kortól felvenni a gyerekeket az intézményekbe.  

 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnál is érdeklődött az 

ügyben, azt a felvilágosítást kapta, hogy a hivatal szigorúan vizsgálja a szülők kérelmének 

jogosságát. Nagyon komoly és alapos indokkal kell rendelkezniük a szülőknek, hogy pozitív 

elbírálásban részesüljenek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a testület 

munkáját, az ülést 19.25 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester                                                          címzetes főjegyző 

 


