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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2015. április 28-án (kedden) 17.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében tartott 

üléséről 

 

 

 

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

Imre alpolgármester, Hicsák János, Petkó Gábor és Rudolf János 

képviselők 

 

Távol vannak:   dr. Illés György alpolgármester 

    

Hivatalból jelen 
 van az ülésen:         dr. Gerendás Gábor jegyző, Bartha Enikő az Önkormányzati és 

Szervezési Iroda vezetője, Tamás Attiláné pénzügyi ügyintéző 

 

 

Meghívottak:  

 

„Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a további 

feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján” c. napirendi ponthoz Harkay Dávid 

főhadnagy (Szentendrei Rendőrkapitányság). 

 

„Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a további 

feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján”,  

„Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló 

Pilisszentlászló, 363hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt kialakítandó 

körzeti megbízott pihenő helyiség szerződésének elfogadásáról” és a 

 „Sürgősségi indítvány - felhatalmazás a körzeti megbízott rendőr használatába adandó 

quad vásárlásával kapcsolatos tárgyalásokra” c. napirendi pontokhoz Kuczmog József 

körzeti megbízott. 

 

„Sürgősségi indítvány gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat tárgyában”,  

„Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról”,  

„Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázók 

meghallgatásra létrehozandó bizottság felállításáról” és az 

 „Előterjesztés az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról” c. napirendi pontokhoz Ferencsák Annamária óvodavezető. 

 

 

Tóth Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést 17.22 órakor megnyitja. 

Megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő 

napirendi pontokon kívül három sürgősségi indítvány készült.  
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Elsőként szavazásra bocsátja a „felhatalmazás a körzeti megbízott rendőr használatába 

adandó quad vásárlásával kapcsolatos tárgyalásokra” című sürgősségi indítvány 

napirendre vételét.  

 

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

szavazattal a sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja a 

„gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat tárgyában” 

című sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

dr. Illés György alpolgármester megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 7 

fő. 

 

Tóth Attila polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 7 igen 

szavazattal a sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja a „az új Szlovák 

Közösségi Ház bérbeadásáról” című sürgősségi indítvány napirendre vételét. 

 

Tóth Attila polgármester: megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 

tartózkodással a sürgősségi indítványt napirendre vette. Javasolja, hogy a sürgősségi 

indítványok a meghívóban szereplő 4. napirendi pont után kerüljenek megtárgyalásra. 

 

Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő előterjesztések napirendre vételét. Szavazás után 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület egybehangzó 7 igen szavazattal elfogadta a 

napirendet.  

 

NAPIREND 

     

1. Tájékoztató két ülés között történt eseményekről 
Tóth Attila 

polgármester 

2. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
Tóth Attila 

polgármester 

3. 

Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 

tevékenységről, valamint a további feladatokról a 

közbiztonsági koncepció alapján 

Tóth Attila 

polgármester 

4. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben 

Szabadság tér 1. szám alatt kialakítandó körzeti megbízott 

pihenő helyiség szerződésének elfogadásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

5. 

Sürgősségi indítvány – felhatalmazás a körzeti megbízott 

rendőr használatába adandó quad vásárlásával kapcsolatos 

tárgyalásokra 

Tóth Attila 

polgármester 

6. 
Sürgősségi indítvány gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat tárgyában 

Tóth Attila 

polgármester    
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7. Sürgősségi indítvány az új Szlovák Ház bérbeadásáról 
Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

8. Előterjesztés Pilisszentlászló szennyvízkezeléséről 
Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

9. 

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, valamint a kormányzati funkciószámok 

módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

10. 
Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

11. Beszámoló a belső ellenőrzés 2014. évi tapasztalatairól 
Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

12. 
Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2015-

2019. évekre vonatkozó gazdasági programjáról 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

13. 
Előterjesztés Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító 

okiratának módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

14. 

Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda 

intézményvezetői pályázók meghallgatásra létrehozandó 

bizottság felállításáról 

Tóth Attila 

polgármester 
dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

15. 

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 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

16. 
Előterjesztés Szentlászló települések találkozóján történő 

részvételről 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

17. 

Előterjesztés a Pilisszentlászló község helyi, 

közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás 

ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

18. 
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló rendelet módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 

19. 
Előterjesztés az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Tóth Attila 

polgármester 
Tóth Attila 

polgármester 
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20. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben 

Szabadság tér 1. szám alatt található 36 m2 alapterületű 

üzlethelyiség pályázat útján történő hasznosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 

21. Tájékoztató a Hrabina utca helyzetéről 
Tóth Attila 

polgármester 

  
Egyebek - súlykorlátozási koncepció 

 

 

 

 

 

1. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a két ülés közötti időszakban az újságalapítással 

kapcsolatos előkészületeket intézte. Előreláthatólag a májusi hónap folyamán sikerül 

elindítani havi rendszerességgel az önkormányzati lapot. B5 méretű, 12-16 oldalas terjedelmű 

kiadványt terveznek. Megvan a felelős főszerkesztő személye, kiemeli, hogy az ehhez 

szükséges költségkeretet a napirendi pontok között tárgyalják. A quad vásárlással, illetve a 

rendészeti tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban egyeztetett a Rendőrkapitány 

úrral. Továbbá a szentendrei Polgármester, Alpolgármester és Hadházy Sándor országgyűlési 

képviselő urakkal közösen folytatták a kistérségi közös gondolkodást, 3 hónap múlva újra 

találkoznak. Reményeik szerint addigra eredményeket is felmutathatnak. Végezetül megemlíti 

a csatornázás ügyét, miszerint a Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztály vezetőjénél 

járt, aki segítséget és támpontokat adott és összehívja az érintett feleket. Valószínűleg a 

Belügyminisztériumban a csatornázási problémáik kapcsán lesz egy kerekasztal beszélgetés 

(katasztrófavédelem, DMRV, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség stb.) közreműködésével. 

 

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: ismerteti a jelentést. Megadja a szót Rudolf János képviselőnek. 

 

Rudolf János képviselő: érdeklődik, hogy a körzeti megbízott pihenő helyiségének 

átépítésével, kivitelezési munkálataival kapcsolatos határozat végrehajtása miért csúszik. 
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Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy voltak előre nem látható nehézségek, késések. 

2015. július 30-ra módosítják a határidőt, korai volt az április 30-i időpont. Az 

Önkormányzatnak a Rendőrséggel egy megállapodást kell kötni, melyről Rendőrkapitány 

úrral tárgyalt, aki személyesen megtekintette a helyiséget. Sőt a Pest Megyei 

Rendőrkapitányságnak is ki kell jönnie, és jóvá kell hagynia az épületet. Addig a beruházás 

kivitelezőjét sem keresték meg, nincsen kötbér. További kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

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

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I.  

  7/2015. (II.10.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

  9/2015. (II.10.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

13/2015. (III.23.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

 

II. 
 2/2015. (II.10.) Kt. sz. határozat  végrehajtása folyamatban van  Új határidő: 2015. július 30. 

 

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

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős:    Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

3. Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a 

további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az beszámolót. Megadja a szót Kuczmog József körzeti 

megbízottnak 

 

Kuczmog József körzeti megbízott: bemutatja Harkay Dávid főhadnagyot a Szentendrei 

Rendőrkapitányság képviseletében. Kiemeli, hogy Kovács László Rendőrkapitány Úr által a 

Képviselő-testület részére megküldött közbiztonságról szóló beszámolót egészíti ki. 

Elmondja, hogy az elmúlt évben érdemben nem változott Pilisszentlászló területe, illetve a 

lakosság aránya, kb. 1052 fő él a faluban. Szembetűnő, hogy a külterületen élők közül egyre 

többen mezőgazdasági munkát végeznek, és állatokat tartanak. Beosztása nem változott, egy 

internet elérést biztosító mobiltelefonnal rendelkezik, melyet az Önkormányzat biztosít 
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számára. Ismerteti, hogy 2013-ben 14 db, 2014. évben 11 db bűncselekmény történt. 

Részleteiben: egy testi sértés, három zaklatás, egy hamis pénz átadás, két csalás (telek vita, 

illetve internetes vásárlás kapcsán), egy jogtalan táska eltulajdonítás, egy betöréses lopás, egy 

vegyesbolt előtti táskalopás. Közterületen elkövetett garázdaság (ittas hangoskodás), mellyel 

kapcsolatban büntetőeljárás indult. Kiemeli, hogy a Szentendrei Rendőrkapitánysághoz 

tartozó települések közül Pilisszentlászlón történt a legkevesebb bűncselekmény 

(Pilisszentkereszten 31 db, Kisorosziban 15 db). Megemlíti, hogy rendszeresen ellenőrzi a 

közterületeket, nyilvános helyeket. Hétvégeken több a szemét, a turisták is eldobálják a 

szemetet, ezzel kapcsolatban köszöni Gyurkovich György segítségét. Kiemeli, hogy 

közlekedési baleset nem volt a településen. Továbbra is probléma a 1116-os úton közlekedő 

motorosok gyorshajtása. Előfordult, hogy rodeóztak, ekkor bevetették a motoros rendőröket, 

polgárőröket. A balesetek elkerülése érdekében sebességkorlátozó táblákat kell kihelyezni. A 

Szentendrei Rendőrkapitányság kapott egy új traffipaxot, hétvégeken a rendőrök 

ellenőrzéseket tartottak, és hét közben is 1-1 órára ki fognak állni. Elmondja, hogy a 

jogsértések megakadályozása érdekében rendszeresen járőrözik, a mezőgazdasági területek 

ellenőrzését szintén fontosnak tartja. Tavaly a Kapitányságnak 2 db jármű beszerzésére nyílt 

lehetősége, így gyakoribbá váltak a járőrszolgálatok. Megemlíti, hogy a vadászoknak van már 

autójuk, rendszámmal, levizsgáztatva, egy vállalkozótól szerezték be - az autó segítségével be 

tudják szállítani a fát. A falopások miatt közös járőrözést végez a Pilisi Parkerdő 

Erdőrendészetével, a kerületvezető erdészekkel. Jó a munkakapcsolat, sikeres igazoltató, 

szűrő tevékenységet folytatnak. A települési iskolában az „Iskola Rendőre” programot 

népszerűsíti. Kiemeli az Önkormányzattal és a Szentendrei Közterület-felügyelettel való 

kiváló együttműködést, a gyors segítségnyújtást. Rendszeresen találkozik a Családsegítő és 

Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársaival is. Jobban örülne, ha nem lenne lopás, betörés, 

azonban az eddigi munkával elégedett, az elért eredményeik megtartása érdekében továbbra is 

kiemelt feladata a falu lakosságával való szoros kapcsolattartás, segítségnyújtás. 

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót dr. Illés György alpolgármesternek. 

 

dr. Illés György alpolgármester: elégedett a körzeti megbízott munkájával, kötelezettségein 

túlmutató módon látja el feladatait, pl. vigyázott a falura akkor is, amikor az emberek a 

Szlovák Bálban voltak. Kérdezi, hogy a kóbor kutyák vonatkozásában mi a tendencia, történt-

e előrelépés. 

 

Kuczmog József körzeti megbízott: elmondja, hogy amelyik kóbor kutya gazdáját ismeri, azt 

többször figyelmezteti. Megkeresték a szentendrei gyepmestert, egyeztetett időpontban jön és 

befogja a kóbor kutyákat. 

 

Tóth Attila polgármester: tájékoztatást kér Jegyző úrtól az Önkormányzat állattartási 

rendelete alapján a  kóbor kutyákról szóló szabályokról. Úgy tudja, hogy a gazdának 

azonosító chipet kell ültettetni a kutyájába, ha ez nem történt meg, szabályozva van-e az erre 

való kötelezés Pilisszentlászlón vagy ezt az állattartási törvény szabályozza, s nem kell emiatt 

helyi rendeletet alkotni. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az ebtartás szabályait már alapvetően 

kormányrendelet határozza meg, külön rendeletben nem kell szabályozni. Az állatvédelmi 

törvény alapján nem lehet úgy tartani háziállatot, hogy az kiszökhessen. Ilyen esetben 60-

90.000,- Ft-ról induló bírság szabható ki. Az eb-nyilvántartást vezetik, mindenki köteles 

bejelenteni az általa tartott kutyát. 
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Kiss Mónika alpolgármester: kérdezi, hogy a közterület-felügyelők jogköre a 

figyelmeztetésen túl meddig terjed.  

 

Kuczmog József körzeti megbízott: elmondja, hogy a szabálytalan parkolást nem kérhetik 

számon, de előfordult már, hogy büntettek a közterület-felügyelők, és minden esetben a 

jogszabályok alapján járnak el. 

 

Vanyák Imre alpolgármester: szeretné, ha megjelenne a helyi újság rendőrségi rovatában a 

kerékpározás szabályairól egy cikk - kerékpárszállítás, gyerekülés előírásairól. 

 

Tóth Attila polgármester: egyetért, hogy a faluban képviselő-testületi döntés által 

megfelelően szabályozni kell ezeket a kérdéseket, akár egy lakossági vitát elindítani. Például 

a súlykorlátozási témát említve, úgy véli, érdemes lenne az Önkormányzatnak konkrétan 

végiggondolni és megbeszélni az elképzeléseket. Ha parkolás, ebtartás, közterület-foglalás 

stb. ügyében születik egy rendelet, akkor az már a körzeti megbízott vagy a közterület 

felügyelet hatáskörébe átkerülhet. Kiemeli, hogy a körzeti megbízott jelenlétét tudják sűríteni, 

az irányába megfogalmazott elvárások, a rendelkezésre bocsátott helyiség szerinte 

hozzájárulnak a jövőben a rendezettebb körülményekhez. Érdeklődik, hogy a Dózsa Gy. utcai 

robbanás után történt-e károkozás. 

 

Kuczmog József körzeti megbízott: elmondja, hogy nem történt károkozás, a rendőrség 

lezárta a területet, nem tűnt el semmi. 

 

Soláry Józsefné helyi lakos: úgy gondolja, hogy a járőrautóban ülve igazából nem lehet látni 

a problémákat. Elmondja, hogy a faluban sétálva tapasztalható, hogy a vízelvezető árkokban 

30-40 cm magasan tömény szörnyűség áll. Az esővíz elvezető funkcióját nem tudja ellátni, az 

árok egy megtelt pocsolya, áldatlan állapot. Csövek nincsenek, egyesek szabadon nyomatják a 

szennyvizet, a Tölgyfa utca a legbüdösebb. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete a Szentendrei Rendőrkapitányság 2014. évben 

végzett rendőri tevékenységéről szóló beszámolót, a határozat mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 
 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 



 - 8 - 

 

 

 

4. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, 

Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt 

kialakítandó körzeti megbízott pihenő helyiség szerződésének elfogadásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

  

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést, kiemeli az ehhez csatolt 

szerződéstervezetet. Megadja a szót dr. Illés György alpolgármesternek. 

 

dr. Illés György alpolgármester: a helyiséghasználati szerződéstervezet kipontozott részeinek 

kiegészítésére tesz javaslatot. Az 1. pontban a helyiség m2 nagysága az alaprajz szerint majd 

beírható, a 3. pont a határozatszámmal egészül ki. Az 5. pontban az átadás-átvételtől 

kezdődően kéthavi rendes felmondási időt javasol. A 6. pontban a birtokba vételre nem 

szabna szigorú határidőt, a használatba vevő az írásbeli használatba adó értesítését követően 

jogosult a helyiséget birtokba venni. Áthúzná és kihagyná ezt az egyoldalú nyilatkozatot, úgy 

gondolja, hogy ez baráti dolog. A megkérdőjelezett 11. pontban nem tudja, hogy milyen 

karbantartási munkálat merülhet fel, amire a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot kérik meg. 

 

Kuczmog József körzeti megbízott: felhívja a figyelmet, hogy az előírás szerint minimum 12 

m2 nagyságú helyiségnek kell lenni. 

 

Harkay Dávid főhadnagy (Szentendrei Rendőrkapitányság): úgy gondolja, ha ezt a 

helyiségbérleti szerződést a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság biztosította az Önkormányzat 

részére, akkor a szerződésben szereplő pontok kötelező elemek lehetnek. 

 

Tóth Attila polgármester: véleménye szerint a 11. pontot egyeztették, így változatlanul 

hagyná, a két hónapos felmondási idővel egyetért, a körzeti megbízott úr örülni fog, ha a 

helyiséget azonnal birtokba veheti. Az alapterület nagyságát konkrétan meghatározzák, az 

alaprajz szerint úgy véli, hogy a 12 m2-es pihenőhelyiség biztosan megvan. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 

hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt kialakítandó pihenő helyiségre a 

mellékelt szerződés szerint helyiséghasználati szerződést köt; 

2. a szerződés a pihenő helyiség kivitelezési munkáinak befejezésével lép hatályba; 

3. felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda, Jogi Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

5. Sürgősségi indítvány - felhatalmazás a körzeti megbízott rendőr használatába 

adandó quad vásárlásával kapcsolatos tárgyalásokra  

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Megadja a szót Rudolf János 

képviselőnek. 

 

Rudolf János képviselő: az indítvánnyal egyetért, a meghozandó döntés költségvetési hatása 

felől érdeklődik, úgy gondolja, hogy az Önkormányzatnak nincs erre elegendő pénze. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Rendőrkapitány Úr a múlt heti egyeztetés alapján 

nagyon konstruktívan áll a problémák elé. A körzeti megbízott nagy gondja, hogyan jut fel 

Pilisszentlászlóra. Éppen szabad gépkocsihoz vagy buszhoz van kötve, mozgása bizonyos 

értelemben korlátozott és kiszolgáltatott a Rendőrség felé. Rendőrkapitány Úr javasolta, hogy 

a körzeti megbízott a falopások miatt járja az erdőt, a Pilisi Állami Parkerdőgazdasággal is 

vegyék fel a kapcsolatot, és közös beruházásként vegyenek egy olyan járművet, amellyel a 

körzeti megbízott szabadon tud közlekedni. Kérte, hogy közösen menjenek el a Pilisi Állami 

Parkerdőgazdaság vezérigazgatójához, és egyeztessenek a közös járműbeszerzésről. Kiemeli, 

hogy az Önkormányzat tulajdonát képezné a quad, az üzemben tartás és fenntartás a 

Rendőrség feladata lenne egy megállapodási szerződés keretében. A határozati javaslatban 

arról van szó, hogy a háromoldalú egyeztetéseket, a tárgyalást elkezdhetik. A javaslatnak 

egyelőre nincs pénzügyi kihatása, mert nem a beszerzésre, hanem az előkészítésre vonatkozik. 

Elmondja, hogy a Rendőrkapitány úr tájékoztatása szerint kb. 1 millió Ft értékben lehet találni 

olyan quadot, ami alkalmas lehet a körzeti megbízott ilyen típusú közlekedésére. 

 

dr. Illés György alpolgármester: támogatja a javaslatot. Elmondja, hogy közös beszerzés 

lévén nem az számít, hogy a jármű kinek a tulajdonába kerül, inkább tárgyalási szempont 

lehet, hogy a használatra vonatkozóan mi a Rendőrség, illetve az Erdészet elképzelése. 

Továbbá a munkát össze kell hangolni Pilisszentlászló község erdőterületei biztonságának 

fokozása érdekében. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

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

17/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert a Pilisi Állami Parkerdőgazdasággal történő tárgyalások 

lefolytatására 1 db quad gépjármű közös beszerzése érdekében; 

5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Szentendrei 

Rendőrkapitánysággal a beszerzendő quad gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban; 

6. megbízza a Polgármester a beszerzendő quad gépjármű pontos specifikációjának 

összeállítására és árajánlatok bekérésére; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés-tervezeteket terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda, Jogi Iroda 

 

 

 

6.  Sürgősségi indítvány gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására kiírt pályázat tárgyában 

      Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Elmondja, hogy képviselő-

testületi döntés szükséges az ilyen típusú pályázatokon való elinduláshoz, költségvetési hatása 

van. Egyszeri testületi felhatalmazást kér a pályázat előkészítéséhez, elindításához vagy 

rendkívüli képviselő-testületi ülést kell tartani. Felhívja a figyelmet, hogy a pályázat beadási 

határideje 2015. május 29-e. 

 

dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy a képviselő-testületi döntés arról szól, hogy 

a pályázatot beadják. Kiemeli, hogy kevés idő telt el a pályázat megjelenése és a testületi ülés 

között, részleteket még nem lehet tudni. A polgármesternek arra kell szabad kezet adni, hogy 

egy 10 millió Ft-os beruházáshoz 500 ezer Ft önrész biztosításával benyújtsa a pályázatot – 

meghatározza a műszaki tartalmat, illetve árajánlatokat bekérjen. Ha nyernek, akkor ez a téma 

megint visszakerül a Képviselő-testület elé, hogy kivitelezőt válasszon. Szerinte a mostani 

döntésben nincs különösebb kockázat. 

 

Tóth Attila polgármester: felhívja a figyelmet, hogy jelen pillanatban azért jó ez a pályázat, 

mert van egy ÁNTSZ-es kötelezettségvállalásuk. A konyha felújítására, fejlesztésére van 

szükség ahhoz, hogy az óvoda továbbra is fennmaradhasson. Az ÁNTSZ-től 2015. május 31-i 

határidőt kaptak, azonban a pályázat fényében, a megvalósítás reményében kitolható 

szeptemberig. Bíztató szempontként értékeli, hogy az ÁNTSZ-es szakvéleményt csatolni kell 

az elbírálandó pályázatukhoz. Kiemeli, hogy az óvodában működő melegítő-tálaló konyha 

infrastrukturális felújítására, fejlesztésére nyújtanák be a pályázatot. Nem az étkező résszel, 

hanem a tálaló-melegítő konyhával van problémájuk. 
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Kiss Mónika alpolgármester: úgy látja, hogy a pályázat 50 %-os támogatást nyújt a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító infrastruktúrára is. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az eszközfejlesztési támogatás valóban 50 %-os, 

amire szükség is van, mert valószínűleg át kell alakítani a konyharészt. Az Önkormányzati 

Hivatal számításai szerint a 10 millió Ft-ból finanszírozható az eszközbeszerzés és a helyiség 

átalakítás. 

 

Rudolf János képviselő: kérdezi, hogy most konkrétan 10 millió Ft-os fejlesztésre lehet 

pályázni? Észrevételezi, hogy a múltkori pályázat is elő volt készítve, de nem valósult meg. A 

leírtak szerint az önrész és a pályázat előkészítéséhez szükséges egyéb költségekre az 

Önkormányzat maximum 500 ezer Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. Felhívja a 

figyelmet, ha ezt megszavazzák, feljogosítják a Polgármestert az összeg elköltésére, de nem 

tudják, hogy kinek, milyen célra biztosítják. Például fizetnek a pályázatírónak, de nem biztos, 

hogy a pályázaton nyerni fognak. Támogatja a pályázatot úgy, hogy az 500 ezer Ft maximum 

10 %-át lehessen a pályázat előkészítésére fordítani. Ellenben ez számára megfoghatatlan, 

indokolatlan költséget jelent. Sérelmezi, hogy az előterjesztéseket (összesen 284 oldal) péntek 

délután kapta meg, a három sürgősségi indítványt most, az ülés kezdete előtt.  

 

Tóth Attila polgármester: a sürgősségi indítvány célja, hogy legyen, vagy ne legyen 

rendkívüli képviselő-testületi ülés. Elmondja, hogy nincs konkrét pályázati összeg 

meghatározva. Kiemeli, hogy egyszeri tétel az 500 ezer Ft, az önrész és a szükséges 

előkészítési költség együttesen. Ha például költségvetést kell készíteni, ami 10 ezer Ft, akkor 

ebből a keretösszegből kifizethető. Ez nem azt jelenti, hogy az 500 ezer Ft-ot mind el kell 

költeni. Hozzáteszi, hogy ha rendkívüli testületi ülést hívnak össze, akkor már 

konkrétumokról lesz szó, elkészül a költségvetés, melynek lesz egy önrésze. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: kérdezi, hogy van-e pályázatírási költség. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy nincs ilyen költség. A Képviselő úr által felvetett 

problémát érti. A határozati javaslat bruttó 500 ezer Ft keretösszegről szól, dr. Gerendás 

Gábor jegyző urat kéri, hogy pontosítsa a határozati javaslatot a pályázat előkészítési 

költségével kapcsolatban. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: úgy véli, hogy most is tartalmazza ezt a javaslat szövegezése. 

Elmondja, hogy az önerőre és az esetlegesen felmerülő előkészítési költségekre van az 500 

ezer Ft. Ez azt jelenti, ha tudják, hogy 10 millió Ft-ra pályáznak, aminek 500 ezer Ft lenne az 

önereje, akkor nulla Ft-ot lehet költeni az előkészítésre, ha többet, akkor azt a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni. Kiemeli, hogy kiegészíthető úgy is a határozati javaslat, hogy 500 

ezer Ft az önerő és legfeljebb 50 ezer Ft költhető a pályázat előkészítésre. 

 

 

Tóth Attila polgármester befogadja a pontosítást, további kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. 

 

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

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

18/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti 

Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása tárgyában a Vadvirág 

Napköziotthonos Óvodában működő melegítő-tálaló konyha infrastrukturális 

felújítására, fejlesztésére pályázatot nyújtson be; 

2. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges dokumentumok, 

árajánlatok beszerzésére és az egyéb jognyilatkozatok megtételére; 

3. biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt maximum bruttó 500 000 Ft keretösszegben, 

valamint a pályázat előkészítésével kapcsolatos költségekhez legfeljebb 50.000 Ft-ot a 

2015. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

7.  Sürgősségi indítvány az új Szlovák Közösségi Ház bérbeadásáról 

      Előadó: Tóth Attila polgármester 
 
 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a sürgősségi indítványt. Elmondja, hogy a döntéshez a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulását megkapták. A határozati javaslat – melyet 

Jegyző Úr ismertet -, annyiban módosul, hogy a bérbeadásból származó bevételt 

támogatásként átadnák a Nemzetiségi Önkormányzatnak. Eleve ők a haszonélvezői a 

helyiségnek, az Önkormányzatnak tulajdonosként kell hozzájárulni ahhoz, hogy az ezzel 

kapcsolatos bérleti szerződést megkössék.  

 

dr. Illés György alpolgármester: kérdezi, hogy technikailag megoldható-e, hogy a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat számlázzon a bérbeadással kapcsolatban. 

 

Dombai József helyi lakos: elmondja, hogy Franyó Rudolf elnök úrtól úgy értesült, hogy a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a 2014. évi zárszámadásról tárgyalnak. Úgy tudja, 

hogy Franyó elnök úr jogosult képviselő-testületi ülést összehívni és napirendi pontokat 

indítványozni, meghatározni. Mégis ma olyan témát tárgyaltak, ami nem szerepel a 

napirendben, valamint most tudta meg, hogy Franyó elnök úr nem vett részt az ülésen. Súlyos 

aggályokat lát, kéri a Jegyző Urat, hogy nyilatkozzon, törvényes és jogszerű-e az előterjesztés 

ilyen formában. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: kérdezi, hogy Dombai úr felvetése arra vonatkozik-e, hogy a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülése határozatképes volt-e. 
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Dombai József helyi lakos: nem ezt kérdezte, véleménye szerint diszkrimináció érte a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot, mert ha a napirendekről megfelelő időben kaptak 

volna tájékoztatást, akkor a választóival tudott volna konzultálni ebben a nagyon fajsúlyos 

kérdésben. Kérdezi, hogy ki volt az előterjesztő. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy olyan sürgősségi indítvány került benyújtásra 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elé, amely tartalmában érinti 

a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot, pontosabban hozzájárulásukra volt szükség a velük 

kötött használati megállapodás alapján. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülését elnök-

helyettes vezette le, aki ezt a kérdést felvette a napirendre. Kiemeli, hogy a sürgősségi 

indítványok sajátossága, hogy az üléshez nagyon közel eső időpontban kerül kiosztásra, de 

eljárási szempontból szerinte így rendben volt. Elmondja, hogy az indítvány előterjesztője 

Tóth Attila polgármester úr volt. 

 

Dombai József helyi lakos: felhívja a figyelmet, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

egy másik fórum, ahol Tóth Attila polgármester úr meghívottként részt vehet, de nem lehet 

előterjesztő.  

 

Hicsák János képviselő: támogatja az indítványt, mert a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

részére havi 15 ezer Ft bevételt jelent. A szerződés tartalmához szeretne egy kitételt javasolni, 

miszerint a 8 hónapos időtartam alatt, ha a Pilisi Szent Margit Alapítvány programja, 

tevékenysége etikailag nem illeszkedik az elképzelésekhez, akkor azt meg lehessen szakítani. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Szlovák Közösségi Ház önkormányzati tulajdon. 

Ahhoz, hogy a helyiségre vonatkozóan bérleti szerződést köthessenek, az Önkormányzat 

Képviselő-testületének felhatalmazása kell. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzathoz azért 

került ez a kérdés, mert a használati szerződés szerint véleményezési joguk van a bérbeadásra 

vonatkozóan. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárult az Alapítvány 

tevékenységéhez a meghatározott kitételekkel. A bérleti díj átadásra kerül, ami a Nemzetiségi 

Önkormányzatnak éves szinten 200 ezer Ft plusz bevételt jelent. A határozati javaslatban a 

bérbeadásra konkrét időpontok szerepelnek, melyeket a nemzetiségi programok szervezésénél 

figyelembe vesznek. A 2015. június 6-7. időpont kikerül a javaslatból, mert akkor egy szlovák 

rendezvény lesz a faluban. 

 

dr. Illés György alpolgármester: kéri a bérleti szerződés gondos jogtechnikai megkötését, 

miszerint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részéről a beleszólás, felmondás lehetősége 

biztosított legyen. 

 

Tóth Attila polgármester: egyetért azzal, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

felmondási joga kerüljön bele a szerződésbe. Az Önkormányzat majd eldönti, hogy mik 

lehetnek az okok, amivel ezt kezdeményezheti.  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az együttműködési megállapodás tartalmazza, 

hogyha az Önkormányzat más célra kívánja használni a helyiséget, akkor egymással kötelesek 

egyeztetni kapcsolattartó útján, egy rövid 24 óra alatti válaszban. Kiemeli, hogy az 

Önkormányzat részéről egy gesztus volt, hogy előre leegyeztette az összes időpontot a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal. A Pilisi Szent Margit Alapítvánnyal kötendő bérleti 

szerződés elkészítésekor az Önkormányzat figyelemmel lesz erre az együttműködési 

megállapodásra és minden kötelezettséget, amely fennáll a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal szemben, azt elő fogják írni, és figyelembe fogják venni. 
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dr. Illés György alpolgármester: úgy gondolja, hogy a lakossági igényeknek megfelelően a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek mindenkori időpontja is nyilvánosságra legyen 

hozva, ennek közzététele az Elnök úr feladata. 

 

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

módosított határozati javaslatot. 

 

 

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

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. jóváhagyja az Új Szlovák Közösségi Ház tanítási célra történő bérbeadását a Pilisi 

Szent Margit Alapítvány (2014 Csobánka, Múzsa u. 19., adószám: 18223622-1-13, 

képviseli Joó Katalin) részére az alábbiak szerint meghatározott időpontokban: 

 

2015. május 9-10., 2015. június 20-21., valamint a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzattal egyeztetett további egy júniusi hétvégén, augusztus 15-16., 

augusztus 22-23., szeptember 12-13., október 10-11., október 24-25., november 7-8., 

november 21-22., december 5-6., december 12-13. 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés, legalább nettó 15 000 Ft/hó bérleti 

díj ellenében történő aláírására, 

 

3. a bérleti szerződés alapján járó bérleti díj összegét működési támogatásként a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosítja. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda, Közgazdasági Iroda 

 

 

 

8. Előterjesztés Pilisszentlászló szennyvízkezeléséről 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a II. határozati javaslat 

módosult, melyet dr. Gerendás Gábor jegyző ismertet. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy annyi pontosítás szükséges a határozati 

javaslatban, hogy a Dunakanyari Csatornázási Társulat Projekt Iroda vezetőjével történik az 

egyeztetés. 
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Kocskovszki Pál helyi lakos: érdeklődik, hogy a Csatornázási Művekkel lehetne-e olyan 

szerződést kötni, hogy vigyék el azt a szennyvízmennyiséget, amit az elfogyasztott ivóvíz m3-

e után fizetnek. Az emésztők miatt bonyolult dolog ez, de megoldást kell találni, mert a 

településen tarthatatlan állapotok vannak. 
 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy ehhez meg kell oldani a csatornázás kérdését, 

külön szerződéseket nem lehet kötni. 1995. októbere óta próbálja kezelni ezt a problémát a 

mindenkori önkormányzat. Jelenleg is ez történik, viszik az ügyet és döngetik az ajtókat. 

Sajnos ez az ügy kötött szabályrendszerek mentén működik, úgy véli, hogy a felvetés szerinti 

elszállítás ötször annyiba kerülne, és senki sem fizetné ki. Kiemeli, hogy ugyanannyi lesz a 

csatornadíj, mint a vízdíj, de ahhoz csatornázni kell a falut. 

 

Soláry Józsefné helyi lakos: kérdezi, hogyha átkerülnek a szentendrei szennyvízelvezetési 

agglomerációhoz, akkor létezik megoldás a problémájukra? Elmondja, hogy tanulmányok 

születtek, de lecsúsztak mindenről. A 12 év alatt eljutottak dr. Illés Zoltán környezetvédelmi 

államtitkár küszöbéig, nem érti, miért nem akkoriban lépték meg ezt a csatlakozási 

lehetőséget. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy Pilisszentlászló jelenleg egy Kormányrendelet 

szerint önállóan, helyben köteles megoldani a szennyvízkezelési problémát, melyhez 

igényelhetnek pályázati támogatást. Hosszú évek óta vannak próbálkozások, hogy a helyi 

szennyvíztisztító kialakítására lehetőséget kapjon a település, azonban mindig elutasítja a 

Környezetvédelmi Hatóság amiatt, mert ez Natura 2000 terület, és inkább az agglomerációhoz 

való csatlakozást támogatják. Ezért merült fel, hogy az Önkormányzat próbálja meg azt a 

vonalat is, hogy az agglomerációhoz tartozzon. Ha módosítják a Kormányrendeletet úgy, 

hogy Pilisszentlászló az agglomerációhoz tartozik, akkor már tudnak pályázni támogatásra. 

Kiemeli, hogy egyik megoldást sem lehet megvalósítani pályázati támogatás nélkül. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy 1996. év óta szorgalmazzák a szennyvízkérdést, a 

csatornázás megoldását. Az, hogy milyen mélységben és színvonalon, ezen nyilván lehet 

vitatkozni, de szerinte abból nem lehet kiindulni, hogy 20 év alatt nem oldódott meg. 

Jogszabályok szerint dolgoznak, mennek előre és próbálják lehetőségeiket a lehető 

leghatékonyabban kihasználni. Az Önkormányzat bizonyos szempontból kényszerpályán 

mozog, mert nem csatornázási szakemberek ülnek itt. Környezetvédelmi-, vízjogi engedélyek 

nélkül nem fog működni ez a dolog. Azon is múlik, hogy az Európai Unió milyen forrásokat 

biztosít, a Kormánynak milyen elképzelései vannak, a finanszírozáshoz kapnak-e állami 

segítséget. Kiemeli, hogy addig szeretnének eljutni, hogy agglomerációhoz csatlakozó vagy 

helyi szennyvíztisztítóra vonatkozó engedélyük legyen. 

 

Soláry Józsefné és Kocskovszki Pál helyi lakosok: kérik, hogy az Önkormányzat nagy 

tételben szerezzen be Septifos csatornatisztító vegyszert.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy Hicsák János képviselő úr által is felmerültek 

ugyanezen kérdések. Úgy gondolja, ha beszerzik 2.000,- Ft-ért, holnapután a Vaterán 4.000,- 

Ft-ért fogják árulni. Az Önkormányzat nem szabhatja meg, hogy mindenki Septifost tegyen a 

szennyvízbe. Ha a lakosság nem áll be mögé, önkormányzati szinten nem tudnak 

keretrendszert meghatározni. Kiemeli azonban, hogy kezdeményezések vannak, Szentendre 

tervezi egy ilyen típusú rendelet bevezetését, és elképzelhető, hogy szabályozzák országos 

szintről lefelé jövő rendeletekkel is. 
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Hicsák János képviselő: felhívja a figyelmet, hogy a vegyszeres tisztítás nem végleges 

megoldás, de ha nem adják meg a lehetőséget, akkor a lakosság nem tud beállni a 

kezdeményezés mögé, és tudatformáló hatása sem érvényesülhet. Kiemeli, hogy legalább 

tízszer körbejárták ezt a kérdést, és a legszolidabb csatornázási terv is milliárdos 

nagyságrendű. Csak akkor valósulhat meg, ha a politikai állásfoglalás az állam részéről 

valamilyen módon találkozik az önkormányzati kezdeményezéssel. A lakosság azzal sincs 

tisztában, hogy a beruházás 200-400 ezer Ft egyéni hozzájárulást is jelent. Végezetül 

elmondja, hogy ezzel kapcsolatos előterjesztését az „egyebek” napirendi pont keretében teszi 

meg. 

 

Kocskovszki Pál helyi lakos: elmondja, hogy Pilisszentlászlót – sajnálatos módon – a 

nagyobb települések mindig megelőzték. Leányfalu, Pócsmegyer is kapott pénzt és arról volt 

szó, hogy Hadházy Sándor országgyűlési képviselőben bízzanak, elrendezi a dolgokat. Azóta 

is húzódik az ügy, pedig már sínen volt, lett volna csatornázásra pénz, lehetőség. Tudomásul 

kell venni, hogy az állam a kistelepüléseket nem tudja támogatni, ezt a környezetvédelmi 

miniszter is kijelentette. 

 

Dombai József helyi lakos: egyetért az előterjesztéssel. Elmondja, hogy az agglomerációhoz 

történő csatlakozásuk érdekében meg kell tenni a szükséges lépéseket. A hivatkozás alapja a 

1998. évi komplett vízjogi létesítési engedély, valamint hatástanulmányokat is átadtak. Az 

volt a probléma, hogy Visegrád megfellebbezte és Hadházy Sándor védte Visegrád érdekeit. 

Tudták azt, hogy helyi szennyvíztisztítóval nem oldható meg a probléma. Felhívja a 

figyelmet, hogy 2002-ben, a Kormányrendelet megjelenésekor kellett volna az 

agglomerációhoz való átsorolást kezdeményezni és nem most, 13 évvel később. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy akiket 2002-2003. évben felvettek az 

agglomerációba, most sorban esnek ki, mert nem tudják teljesíteni a feltételeket. Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az I. és II. határozati javaslatot. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatokat egybehangzó 7 

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozza:  

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul 

Pilisszentlászló Községének a Szentendrei szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő 

átsoroláshoz és felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Nemzeti 

Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási programról szóló 25/2002. (II.27.) 

Korm. rendelet módosítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé.  

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Zöld referens 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

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

helyi szennyvíztisztító telep kialakításával kapcsolatban folytasson egyeztetéseket a 

Dunakanyari Csatornázási Társulat Projekt Irodájának vezetőjével. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

9. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a kormányzati funkciószámok 

módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 
 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést, mellyel kapcsolatban három 

képviselőtársával járt a Szentendrei Önkormányzati Hivatalban. Felhívja a figyelmet, hogy a 

I. határozati javaslat tartalmazza a falulap 8 lapszámának kiadására a 880 ezer Ft 

elkülönítését. A lap létrehozásának technológiája még kérdéses, mert mint alapítók 

megjelenhetnek, de felelős kiadó is szükséges, az összeférhetetlenségi szabályok azonban 

problémákat vetettek fel. Kiemeli, hogy májusban meg kell oldaniuk ezt a kérdést. 

 

Vanyák Imre alpolgármester: érdeklődik, hogy ez jelent-e valamilyen pluszköltséget. 

 

Rudolf János képviselő: kérdezi, hogy a 600 példányos megjelentetést mi alapján  

kalkulálták, illetve érdeklődik a nyomdai költségekről. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a lap megvalósulásának folyamatáról 

gondolkodnak, ez nem jelent pluszköltséget. 400 állandó háztartásuk van, valamint a hétvégi 

ház tulajdonosoknak és turistáknak, valamint tisztelet- és tartalékpéldányokat is szeretnének 

nyomtatni. Az előző Polgármester úr is megerősítette ezt a max. 600 db-os példányszámot, ő 

is ilyen nagyságrendben nyomtatott. Kiemeli, hogy szakmájából adódóan tudja, hogy 500-600 

példány kb. ugyanannyiba kerül fajlagosan, 2-3.000,- Ft differencia lehet. 

 

Dombai József helyi lakos: örömmel hallja, hogy az Önkormányzat új alapítású falulapja az 

eddig kiadottakkal nem lesz összefüggésben. Elmondja, hogy ez éves szinten 1,4 millió Ft 

költséget jelent. Véleménye szerint először egy előterjesztést kellett volna írni, hogy 

Pilisszentlászló Önkormányzata létesíteni kíván egy lapot. Meghatározni, hogy ki az alapító, 

milyen szellemiségben íródjon, heti-, havi- vagy negyedévente jelenjen meg. Ha ezt a 

Képviselő-testület akceptálja olyan szempontból, hogy a község lakossága megfelelő 

információkhoz jusson, akkor kellett volna megvizsgálni ennek a költségvetési vonzatát, 

végül bejegyeztetni. Jelenleg úgy érzi, hogy fordítva ülnek a lovon. 
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dr. Gerendás Gábor jegyző: véleménye szerint többféle megoldás is helyes, így ha már 

úgyis a költségvetést tárgyalja a Képviselő-testület, akkor egyúttal biztosíthatja a falulaphoz 

az anyagi forrást. Az, hogy a költségvetésbe bekerül egy előirányzat, lehetőséget teremt, hogy 

erre majd kötelezettséget lehet vállalni, megalapoz egy későbbi döntést. Kiemeli, hogyha ezt 

nem támogatja a Képviselő-testület, azzal kifejezi álláspontját, hogy nem szeretne erre 

költeni. Ha megszavazza a testület, azt tükrözi, hogy igenis szeretne egy ilyen lapot, és 

nyilván a részletekről kell majd egy külön döntést hozni. 

 

Soláry Józsefné helyi lakos: elmondja, hogy volt már falulapjuk, kérdezi, hogy cenzúrázva 

lesz-e vagy „sikamlós témák” is megjelenhetnének. Megemlíti, hogy egyszer szeretett volna 

egy saját cikket leközöltetni, de vissza lett utasítva. 

 

Tóth Attila polgármester: úgy gondolja, hogy a falulap megvalósítása az Önkormányzat 

részéről egy kommunikációs feladat. Felhívja a figyelmet, hogy az Önkormányzat alapítója 

lesz ennek a lapnak, hogy milyen irányba haladjon, a Képviselő-testület majd eldönti, de nem 

fognak cenzúrázni. Azt nem tudja előre megmondani, hogy ki milyen szempontok alapján 

írhat a lapba. Az elképzeléshez elkülönítettek egy költségvetési keretet és céljuk, hogy a jogi 

feltételek is biztosítva legyenek az újság létrehozásához. 

 

dr. Gerendás Gábor képviselő: elmondja, hogy a törvény pontosan meghatározza, hogyan 

kell a lapnak működnie. Az elveket be kell tartani, a felelős szerkesztő a tartalomért fog 

felelni. 

 

dr. Illés György alpolgármester: megemlíti, hogy a sajtószabadság alapján bárki bármilyen 

témával alapíthat lapot, csak bejelentési kötelezettsége van az állam felé. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatokat egybehangzó 7 

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozza:  

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a falulap kiadására 880.000 Ft keretösszeget biztosít a 2015. évi költségvetés általános 

tartalékkerete terhére, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a módosítást a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor vezesse át. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: költségvetés soron következő módosítása 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda 
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. Pilisszentlászló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. sz. függelékében a Pilisszentlászló Község 

által használt kormányzati funkciókat kiegészíti a „104030 Gyermekek napközbeni 

ellátása” kormányzati funkcióval, valamint a „096010 Óvodai intézményi étkeztetés” 

kormányzati funkciót a „096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” 

kormányzati funkcióra módosítja. 

 

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 

 

 
 

Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátja az ehhez kapcsolódó rendelet-tervezetet.  

 

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

7 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet, és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) 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 2/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati 

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

 

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

 

Bevételi főösszegét:   85 082 eFt 

Kiadási főösszegét:   85 082 eFt 

 

összegben állapítja meg, a 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 34 987 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: 84 

640 eFt a 2. számú melléklet szerinti kiemelt előirányzatok részletezésben.” 

 

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

 

„3. § (2) Az Önkormányzat 2015. költségvetési gazdálkodási évre 22 911 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, 2015. április 28.        

 

 

Tóth Attila              dr. Gerendás Gábor 

                        polgármester                                                                         jegyző  

 

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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10. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról (zárszámadás) 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. 

 

Dombai József helyi lakos: elmondja, hogy megrendezésre került a Szlovák Bál, melyhez az 

előző Képviselő-testület 1,3 millió Ft költségkeretet biztosított a 2014. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére. Felhívja a figyelmet, hogy a zárszámadás alapján a 650 ezer Ft báli 

bevételt nem a tartalékba kellett volna elkülöníteni, hanem a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Kéri, hogy ezzel a gesztussal tanúsítson olyan 

magatartást a Képviselő-testület, hogy az állami támogatáson kívül az Önkormányzat is 

hozzájárul a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez. 
 

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

tervezetet.  

 

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

7 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet, és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91.§-a  alapján Pilisszentlászló község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolóját a mellékletekben foglaltaknak megfelelően  

 

109 471  eFt, azaz százkilencmillió-négyszázhetvenegyezer forint módosított bevételi és 

kiadási előirányzattal 

109 011 eFt, azaz százkilencmillió-tizenegyezer  forint bevételi főösszeggel  

88 961 eFt, azaz nyolcvannyolcmillió-kilencszázhatvanegyezer forint  kiadási főösszeggel  

hagyja jóvá. 

 

(2) Pilisszentlászló község Önkormányzat 2014. évi mérlegét a kincstári konszolidált 

beszámoló K12 Könyvviteli mérleg 3. sz. melléklet szerint  

 

89 348 Ft, azaz 
nyolcvankilencmillió-háromszáznegyvennyolcezer  forint 

főösszeggel 

       jóváhagyja. 
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(3)  Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát a kincstári beszámoló 

07/A Maradvány- kimutatás 1. és 2. sz mellékletek szerint 20 050 eFt-tal hagyja jóvá, a 18 779 

eFt szabad pénzmaradványból  18 160 eFt  a 2015. évi költségvetés tartalékát 619 eFt a 

Vadvirág óvoda  működési kiadási előirányzatát növeli. 

 

2.§ 

 

A Képviselő-testület a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja az Önkormányzat és az önállóan 

működő Vadvirág óvoda költségvetési beszámolóját.  

 

3.§ 

 

1. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata éves költségvetési beszámoló  

2. sz. melléklet:„Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda éves költségvetési beszámoló 

3. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata Összevont (konszolidált) beszámoló 

 

4. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2015. április 28. 

 

 

                    Tóth Attila                                                                     dr. GerendásGábor  

                    polgármester                                                                               jegyző 

 

 

A rendelet  melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 
 

11. Beszámoló a belső ellenőrzés 2014. évi tapasztalatairól 

Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a beszámolót.  

 

Vanyák Imre alpolgármester: felhívja a figyelmet, hogy a jelentésben van egy olyan 

megállapítás, hogy a szabályzatot nem helyezte kötelező hatályba az Önkormányzat. 

 

Tamás Attiláné pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a kötelezettségvállalási szabályzat 

elkészült, de a képviselő-testület nem helyezte hatályba. Azóta a Polgármester utasítást adott 

és már hatályban van. 

 

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

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

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési 

munkáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 
 
 

 

12. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2015-2019. évekre 

vonatkozó gazdasági programjáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §- a alapján Pilisszentlászló 

Község Önkormányzata 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

13. Előterjesztés a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést.  
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dr. Illés György alpolgármester: kérdezi, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

foglalkozott-e az óvodai témával. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy foglalkozott a témával, véleményezési joga van és 

pozitív véleménnyel volt. 

 

Dombai József helyi lakos: elmondja, hogy a leírtak szerint az előterjesztésnek költségvetési 

kihatása nincs, szerinte van. Úgy tudja, hogy ahol szlovák nemzetiségi csoport, illetve 

nemzetiségi nyelvoktatás folyik, plusz normatív támogatásban részesül az óvoda. Idéz az 

előterjesztésből: „Időközben célszerűségi okokból felmerült annak az igénye, hogy az egyik 

csoport hagyományos, míg a másik nemzetiségi csoportként működjön.” Kérdezi, hogy kinek 

a részéről merült fel ez az igény. Mint most kiderült, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete ezt a témát tárgyalta. Franyó elnök úr ezt a napirendi pontot nem határozta 

meg. Úgy látja, ha a Képviselő-testület az előterjesztést ebben a formában elfogadja, 

jelentősen sérül a szlovák nemzetiségi nevelés feltételrendszere az óvodában. Kiemeli, hogy 

iskolaköteles korig kötelező önkormányzati feladat az óvodai nevelés, hogyan lehet azt 

meghatározni, hogy melyik gyermek fog nemzetiségi nevelést kapni. Véleménye szerint a kis- 

és nagycsoportos nevelés lenne a praktikus. Oda fognak visszatérni, hogy a szlovák 

nemzetiségi identitásukat fenntartani kívánók arra lesznek kényszerítve, hogy a 3-6 évesekkel 

egy csoportszobában legyenek. Úgy érzi, hogy ebben a formában a törvényességi szempontok 

nincsenek biztosítva. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az előterjesztés törvényességi szempontjait az 

Önkormányzati Hivatal biztosította, dr. Gerendás Gábor jegyző úr jelenlétében ez nem lehet 

vita tárgya. Kiemeli, hogy a kisebbik létszámú lenne a nemzetiségi csoport, melyet a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott. Az óvodai beiratkozáskor választhat a szülő, hogy 

melyik óvodai csoportba szeretne tartozni. A plusz támogatás lehívhatóságának jogszabályi 

háttere van, egyelőre nem tudják, hány gyermek jár majd a szlovák csoportba, nem tudják, 

hány óvónő kell stb., az óvodavezetővel karöltve oldják meg ezeket a feladatokat. További 

kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az I. és II. határozati javaslatot. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatokat 6 igen és 1 

nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozza:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

„Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda alapító okiratot módosító okiratát, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1. és 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 
 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. a 39/2014. (VIII. 5.) Kt. sz. határozatban foglalt pályázati kiírást visszavonja. 

 

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

ki az alábbi tartalommal: 

 

Meghirdetett munkahely:  „Vadvirág” Napiköziotthonos Óvoda 

     2009 Pilisszentlászló, Béke utca 2. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: Felsőfokú szintű óvodapedagógusi végzettség és 

szakképzettség; 

Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év 

szakmai gyakorlat; 

Pedagógusi szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség 

   

Az Nkt. vonatkozó rendelkezése alapján 

előnyt jelent:    Szlovák nemzetiséghez való tartozás 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges 

feladatok:  Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas  

szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a 

munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka 

szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása 

 

Pályázathoz csatolni kell:   Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot; 

Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-

nevelési helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket tartalmazó vezetési programot; 

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik; 

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a 

személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

kezeléséhez, továbbításához. 

 

A pályázatot 3 példányban kérjük mellékelni. 

 

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

 

Pályázat beadási határideje: 2015. június 30. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztusi képviselő-testületi ülés.  

 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint 
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Pályázat címzése:   Pilisszentlászló Község Polgármestere 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„Intézményvezetői pályázat" 

 

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: Remele Antónia személyügyi referens 26/785-063 

 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

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

pályázati eljárást folytassa le. 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselő-

testület 2015. augusztusi képviselő-testületi ülésére. 

  
Felelős:     Polgármester, Jegyző 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

    3-4. pont: 2015. augusztusi képviselő-testületi ülés 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Személyügyi referens 

 

 
           

14. Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázók 

meghallgatásra létrehozandó bizottság felállításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 
 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület beleegyezésével  

javasolja az óvoda intézményvezetői pályázóinak meghallgatására létrehozandó bizottság 

tagjainak Vanyák Imre alpolgármestert, Petkó Gábor és Rudolf János képviselőket. Kérdés, 

észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatok véleményezésére 

bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Vanyák Imre alpolgármester, Petkó Gábor és Rudolf 

János képviselők. 

 

2. Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:     Jegyző 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Személyügyi referens 
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15. 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: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a beszámolót. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 

 

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

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja Pilisszentlászló Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2014. 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 1. pont szerinti dokumentum Pest Megyei  

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Népjóléti Iroda 

 

 

 

16. Előterjesztés Szentlászló települések találkozóján történő részvételről 

Előadó: Tóth Attila polgármester 
 
 
 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést.   

 

Vanyák Imre alpolgármester: kérdezi, hogy a találkozó 10 fős küldöttségét kik alkotják. 

 

dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy a Képviselő-testület, a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat tagjai, valamint a falu kulturális-nemzetiségi kapocsaként ismert Kecskés 

József jelezték részvételi szándékukat. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen és 1 nem 

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

30/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a település 10 fős küldöttséggel részt vesz a 2015. június 19-21. között 

Bakonyszentlászlón megrendezésre kerülő Szentlászló települések találkozóján; 

2. 20.000,- Ft költségkeretet biztosít ajándékcsomagok vásárlására a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére; 

3.  a vendéglátók kérésére a Szent László szobor felállításához 65.000,- Ft működési 

támogatást biztosít a 2015. évi költségvetési tartalék terhére és felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a vendéglátók kérésének megfelelően a Bakonyszentlászló 

Község Önkormányzata  Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 

59300326-11019370-00000000 egyéb bevételek számlájára a fenti összeget  utalja át;   

4. felhatalmazza a Polgármestert a 3. pont szerinti támogatási szerződés aláírására; 

5.  40.000,- Ft utazási költségkeretet biztosít utazási költség elszámolásra  a 2015. évi 

költségvetési tartalék terhére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a gépkocsi 

költségtérítés úti-elszámolás alapján történő utólagos elszámolására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közgazdasági Iroda; Jogi Iroda 

 

 

17. Előterjesztés a Pilisszentlászló község helyi, közszolgáltatásba bevont területein a 

háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás 

ellátására kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. 
 

Vanyák Imre alpolgármester: elmondja, hogy a szerződésben nem látott a szelektív 

hulladékgyűjtés terén változást, probléma, hogy tele van a telepi ürítő, melléteszik a szemetet 

stb. 
 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy erről most nem volt szó, azonban biztos lehet 

egyeztetéseket folytatni a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel az ilyen jellegű problémákkal 

kapcsolatban is. Ha sikerül közös megállapodásra jutni a közszolgáltatóval, akkor újra a 

Képviselő-testület elé kerülhet ez a téma. 

 

dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy beszélt a köztisztasági divízió vezetésével, 

aki tájékoztatta, hogy a közszolgáltató feltett szándéka, hogy házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés kerül bevezetésre, az üveg kivételével. Bízik benne, hogy ez hamarosan 

megvalósul. 

 

Tóth Attila polgármester: úgy gondolja, hogy a már meglévő kukák továbbra is  

használatosak lesznek a szelektív gyűjtésre, és a jelenlegi szerződéseket fogják valamilyen 

módon átformálni. Az új belépőknek lehet, hogy 3 db 50 literes kukát kell rendszeresítenie. A 

kommunális hulladékszállítást fogják ötvözni a szelektívvel, ami most van kidolgozás alatt. 
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 Vélhetőleg a lakosságnak nem lesz háromszoros a díjszabás a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés miatt. A hulladék válogatását illetően kérdéses, hogy a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. hogyan fogja ezt menedzselni velük. Kiemeli, hogy úgy volt, hogy márciusban 

tárgyalják ezt az előterjesztést, de nem tudták összeállítani az anyagot, tudomása szerint 

Szentendre sincs előbbre e téren. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a Szentendrén a szelektív hulladékgyűjtés úgy 

működik, hogy a lakótelepen szelektív hulladékgyűjtő szigetek vannak. A családi házas 

övezetben havonta egyszer ki lehet helyezni a házak elé a műanyag- és papírhulladékot egy 

átlátszó zsákban, gyűjtőedényt nem igényel. 
 

Petkó Gábor képviselő: elmondja, hogy az a probléma, ha adott egy kuka és csak üveget 

lehetne beletenni, beledobnak másféle hulladékot is, illetve ha megtelt, a gyűjtő mellé fogják 

lerakni a szemetet. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: megemlíti, hogy az üveget Szentendrén sem gyűjtik szelektíven 

a  súlya miatt és balesetveszélyes is. 

 

dr. Illés György polgármester: elmondja, hogy rengeteg olyan anyag van, pl. festékes doboz, 

amelyre nem terjed ki a szelektív gyűjtés. Olyan gyűjtőhelyet kell majd találni, hogy a 

környékét ne lehessen körberakni szeméttel. Véleménye szerint ezt most nem tudják 

megoldani, várják meg a konkrét előterjesztést. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

szavazattal és 1 tartózkodással  elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. jóváhagyja Pilisszentlászló Község Önkormányzatának a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-

vel a Pilisszentlászló Község helyi, közszolgáltatásba bevont területein a háztartási szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási 

szerződésének módosítását; 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított szerződést írja alá a határozat melléklete 

szerinti tartalommal, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által esetleg javasolt pontosításokkal 

együtt. 

 

 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont: 2014. május 15. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

18. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Felkéri dr. Gerendás Gábor jegyzőt a 

rendelet pontosítására. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a 4. § megfogalmazását pontosítani szükséges: 

„4. § A R. 2. sz. mellékletének szövege helyébe az alábbi szöveg lép.” Kiemeli, hogy ez a 

változtatás a rendeletet illetően semmiféle változást nem jelent. 

 

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

tervezetet a módosítással. 

 

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

7 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet, és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25-§-ban kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. 

(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésében a „438/2012.(XII.29.) Korm. rendeletet” szövegrész 

helyébe a „385/2014.(XII.31.) Korm. rendeletet”szövegrész lép.   

 

2. § A R. 11. § (2) bekezdésében a „440/2012.(XII.29.) Korm. rendeletet” szövegrész helyébe 

a „309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet”szövegrész lép.   

 

3. § A R. 16. § (8) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

       A gyűjtőedény mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető települési 

szilárd hulladék maximális súlya: 

- 60 literes gyűjtőedény esetén 17 kg; 

- 80 literes gyűjtőedény esetén 20 kg; 

- 120 literes gyűjtőedény esetén 25 kg; 

- 140 literes gyűjtőedény esetén 30 kg; 

- 240 literes gyűjtőedény estében 50 kg lehet. 

 

4. § A R. 2. sz. melléklet szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: 
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A HULLADÉK KIHELYEZÉSE SORÁN HASZNÁLHATÓ GYŰJTŐEDÉNYEK 

 

60 l-s gyűjtőedény 

80 l-s gyűjtőedény 

120 l-s gyűjtőedény 

240 l-s gyűjtőedény 

 

Jelzett zsák (kiegészítőként, vagy függetlenül, a Közszolgáltatóval történt szerződés szerint.) 

Az egyedi szerződéskötés során a szerződő fél körülményei által meghatározott gyűjtőedényt 

a Közszolgáltató térítés ellenében biztosítani köteles.  

 

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.  

 

Szentendre, 2015. április 28. 

 

 

 Tóth Attila  dr. Gerendás Gábor 

polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

 

19. Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjak felülvizsgálatáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 

bocsátja a határozati javaslatot. 
 

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

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés térítési 

díjának felülvizsgálata alapján úgy dönt, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IV.30.) Önk. rendeletben 

megállapított térítési díjakat nem módosítja. 

 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Közigazgatási és Népjóléti Iroda 
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20. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, 

Pilisszentlászló, 363 hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt található 36 

m2 alapterületű üzlethelyiség pályázat útján történő hasznosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 
 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést, az ezzel kapcsolatos módosítást dr. 

Gerendás Gábor jegyző úr mondja el. 

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: felhívja a figyelmet, hogy az eredeti határozati javaslatban a 

bérleti díjnál az induló összeg nettó összegben (30.000,- Ft/hó),  bérbeszámítással pedig 

bruttó összeg van meghatározva (500.000,- Ft). Lényegében mindegy, hogy bruttó vagy nettó, 

ez döntés kérdése, az eredeti szándék a nettó összeg volt. 

 

dr. Illés György alpolgármester: kiemeli, hogy az Önkormányzat ÁFA mentes, tehát ÁFA-s 

számlát nem adhat ki.  

 

Tamás Attiláné pénzügyi előadó: elmondja, hogy nincsen jelentősége, hogy a határozati 

javaslatban bruttó vagy nettó összeg szerepel. 

 

Tóth Attila polgármester: technikai felvetése, hogy a határozati javaslatban szereplő 500 ezer 

Ft legyen a maximum, állagmegóvás szempontjából. 

 

Petkó Gábor képviselő: úgy gondolja, hogy erre az épületre az 500 ezer Ft minimális 

felújítási költség, megemlíti a kémény, kályha, csővezeték rossz állapotát.  

 

dr. Illés György alpolgármester: úgy gondolja, hogy fél millió Ft-ot karbantartási-, felújítási 

költségként az Önkormányzatnak mindenképpen rá kellene költeni az üzlethelyiségre. 

Megpróbálják kiadni, a tervezés azonban az Önkormányzat feladata, jelenleg a helyiség 

üzletnek alkalmatlan, az esetleges bérlőnek fel kell újítania. 

 

Vanyák Imre alpolgármester: felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztés „A szerződés 

kötelező részei az alábbiak” felsorolásban az utolsó pont kiegészítésre szorul. 

 

Soláry Józsefné helyi lakos: érdeklődik, hogy az üzlethelyiség milyen célra lesz kiadva. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a bérbeszámítás a bérlő által a bérleti szerződés 

alapján fizetendő bérleti díj 100%-ig tudható be, a bekerülési összeg lejártáig. Kiemeli, hogy a 

pályázatbíráló munkacsoport létrehozása azért szükséges, mert a vagyonrendelet értelmében a 

Testület dönt a pályázat elfogadásáról. Amikor a pályázat lezárul és eredményessé 

nyilvánítják, hitelességéről a polgármester a munkacsoporttal közösen dönt. A pályázatbíráló 

munkacsoport tagjainak javasolja dr. Illés György alpolgármestert, Kiss Mónika 

alpolgármestert és Hicsák János képviselőt.  

 

Dombai József helyi lakos: felhívja a figyelmet, hogy ne legyen az 500 ezer Ft előre 

meghatározva, mert minden vállalkozó a saját érdekeit nézi, mindent le fog költségelni és 

ebből a maximumot szeretné kihozni. Az esetleges vállalkozó a pályázatban határozza meg, 

hogy milyen célra óhajtja hasznosítani az ingatlant, illetve milyen felújításra lenne szüksége. 

A felsorolt munkálatok alapján kapjon bérleti díj kedvezményt, melyből az Önkormányzatnak 

vagyonnövekedése származhat. Úgy véli, hogy a Képviselő-testület vaktában határoz meg 
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összeget, nem gondolja át az ok-okozati összefüggéseket, és az adófizetők pénzéről 

felelőtlenül dönt. 

 

. 

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

határozati javaslatot. 
 

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

igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 363 

hrsz-ú, természetben Szabadság tér 1. szám alatt található 36 m2 alapterületű 

üzlethelyiséget pályázat útján kívánja hasznosítani; 

2. bérleti díjként pályázatban (licitben) szereplő induló összegnek nettó 30.000.- 

forint/hó összeget határoz meg; 

3. bérbeszámítás lehetőséget maximum bruttó 500.000.- forint összegben állapítja meg; 

4. felkéri a Polgármestert a pályázat kiírására, a pályázat eredményének megállapítására 

és felhatalmazza a nyertes pályázóval a bérleti szerződés megkötésére; 

5. Pályázatbíráló munkacsoportot hoz létre az alábbi tagok megjelölésével:  

- dr. Illés György alpolgármester 

- Kiss Mónika alpolgármester 

- Hicsák János képviselő 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

21. Tájékoztató a Hrabina utca helyzetéről 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

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

testület a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

 

Egyebek  
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Súlykorlátozási koncepcó 

 

Tóth Attila polgármester: úgy gondolja, hogy ezt az anyagot a parkolással, közlekedési 

jelzőtáblákkal, forgalmi rend újraszabályozásával (pl. az egyirányú utcák kérdése) összevonva 

érdemes lenne lakossági fórumon megvitatni. Kéri, hogy próbáljanak meg együttgondolkodni,  

 

 

a rossz állapotú utak miatt az úthasználati díj a 12,5 tonnát meghaladó össztömegű 

járművekre terjedne ki. 

 

Hicsák János képviselő: elmondja, hogy a szennyvízkezeléssel kapcsolatban sokat harcoltak 

egymással, melyre átmenetileg próbál megoldást találni. A lakosság szellemiségének 

fejlesztésére hatva szeretné, ha az Önkormányzat - megfelelő tájékoztatás mellett -,  

beszerezne  hozzávetőlegesen 300-400 kg Septifos tisztítószert. Ez a mennyiség az egész falu 

egy éves biológiai szennyvízkezelését tudja biztosítani. Elképzelése szerint jelentős 

előrelépést jelentene, ha az Önkormányzat kedvezményes áron, 50 %-os támogatással 

vásárlási lehetőséget biztosítana a lakosság számára. Az Önkormányzat részéről ez kb. 600 

ezer Ft támogatást jelent. A Septifos ára 4.000,- Ft/kg, nagytételű vásárlás esetén 

árengedményt kapnának, a szolgáltató cég megkeresése után tud pontos tájékoztatást adni a 

kedvezmény mértékéről. 400 ingatlanra a 400 kg vegyszer 1.6 millió Ft-ba kerülne. Kiemeli, 

hogy ennek beszerzését nem tennék kötelezővé a lakosságnak, de kiemelt figyelmet 

fordítanának az óvoda, iskola, vendéglátóegységekre, és reméli a pozitív hozzáállást. Egy 4 

fős család derítőjének kezelésére nagyjából 1-2 kg vegyszer szükséges. Szeretne egy 

előterjesztést tenni, de csak abban az esetben, ha most egyértelmű állásfoglalás születik. 

Kérdezi képviselőtársaitól, hogy egyetértenek-e a vegyszer nagytételű beszerzésével és 

kedvezményes árusításával. 

 

dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy a Septifos háztartásonként egy évre 4000,- 

Ft költséget jelentene. Véleménye szerint, akik hajlandók erre áldozni, azok kedvezmény 

nélkül is megvásárolják, mások úgy sem. Kiemeli, hogy a nagy tétel nyakukon maradhat, 

először kis mennyiséget kellene teríteni, és meglátják, mekkora lesz a lakosság érdeklődése. 

Kiemeli azt is, hogy ne keltsenek hamis képzetet, miszerint ezzel megoldódik a 

szennyvízkérdés. 

 

Tóth Attila polgármester: felhívja a figyelmet, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést az 

Önkormányzati Hivatalnak paraméterek mentén kell kidolgozni. Nem az a kérdés, hogy most 

állást foglalnak, hogy jó vagy rossz irány, hanem az a kérdés, az előterjesztésbe mi kerüljön 

bele annak érdekében, hogy képviselő-testületi döntés születhessen. Több lépcsős út ez, és 

nem biztos, hogy előterjesztésben kellene gondolkodni. Inkább egy informális beszélgetés 

keretében megkérni a Hivatalt, hogy foglalkozzon a témával, aztán támpontok alapján 

továbblépni.  

 

Hicsák János képviselő: elmondja, hogy szívesen kidolgozza a támpontokat, de értelmetlenül 

nem cselekszik. Ha testületi álláspont szerint felvetésének van közösségformáló ereje, kéri, 

hogy szavazzák meg. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: a kisebb mennyiségű vegyszer beszerzésével egyetért, de előbb 

tisztázni kell, hogy ehhez milyen kedvezményt kaphatnak. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, ha a Septifoshoz 4000,- Ft helyett 3000,- Ft-ért 

juthatnának hozzá, akkor sem hiszi, hogy a lakosságot jobban ösztönözné. Szerinte először az 
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önkormányzati intézményeknél kellene elkezdeni a vegyszer használatát (az iskola, óvoda 

stb.). Hicsák János képviselő álláspontja szerint az emésztő szippantásától függetlenül 

mindenkinek biztosítanák ezt a lehetőséget a bűz miatt. Az viszont nem lehet kérdés, hogy 

mindenkinek szippantatni kellene. 

 

 

  

 

További kérdés, észrevétel nem lévén az ülést 20 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Tóth Attila s.k.                     dr. Gerendás Gábor s.k. 
polgármester                                                                         jegyző 


