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Szám: 6/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2015. július 27-én  (hétfőn) 18.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében tartott 

üléséről 

 

 

 

Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester, Kiss Mónika alpolgármester, dr. Illés 

György alpolgármester, Vanyák Imre alpolgármester, Hicsák János, 

és Rudolf János képviselők 

 

Távol van:   Petkó Gábor képviselő  

    

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

Szervezési Iroda vezetője és dr. Weszner Judit a Városfejlesztési 

Iroda vezetője 

 

 

Meghívottak:  

 

„Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálásáról” 

c. napirendi ponthoz Ferencsák Annamária óvodavezető és Franyó Rudolf, a Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

 

Tóth Attila polgármester: köszönti a megjelenteket, az ülést 18.05 órakor megnyitja. 

Megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes. Petkó Gábor képviselő úr jelezte, hogy 

csak később érkezik.  Elmondja, hogy a meghívóban szereplő 3. és 9. napirendi pontokhoz 

van  határozati javaslat módosítás, és készült egy sürgősségi indítvány a Pilisszentlászló 

Község Önkormányzata tulajdonában álló Sportöltöző ingyenes eseti használatba adásáról. 

Elmondja, hogy Sáfár Pál festőművész a mai napon kereste meg az önkormányzatot azzal a 

kéréssel, hogy az általa vezetett festőtábor ingyenesen használhassa a sportöltözőt augusztus 

18. és 22. között, és augusztus 30-tól szeptember 4-ig. Javasolja, hogy a sürgősségi indítványt 

a 10. napirendként tárgyalják. Megadja a szót Rudolf János képviselő úrnak.  

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy a határozati javaslat szerint Sáfár úr augusztus 30-

tól szeptember 4-ig kérte a helyiséghasználatot, ezért erről a következő képviselő-testületi 

ülésen is dönthetnek, mivel addig lesz ülés.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy szeptember 15-én lesz a következő képviselő-

testületi ülés, és a sürgősségi indítványként előterjesztett kérelem két időpontra szól, 

augusztus 18-tól augusztus 22-ig, illetve augusztus 30-tól szeptember 4-ig. Szavazásra 

bocsátja a sürgősségi indítvány napirendre vételét.  
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Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással a sürgősségi indítványt napirendre vette. Javasolja, hogy a 

meghívó szerinti 4. és 5. napirendi pont sorrendjét cseréljék fel. Egyéb kérdés, észrevétel nem 

lévén 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 között történt eseményekről 
Tóth Attila 

polgármester 

2. Jelentés lejárt határidejű határozatokról 
Tóth Attila 

polgármester 

3. 

Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda 

óvodavezetői pályázatának elbírálásáról  

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

érintett kérésére zárt ülést tart! 

Tóth Attila 

polgármester 

4. 

Előterjesztés Középületek kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai fejlesztése c. pályázat tárgyában 

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

ülés rendelhető el! 

Tóth Attila 

polgármester 

5. 

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 

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

rendelet módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 

6. 
Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról 

Tóth Attila 

polgármester 

7. Előterjesztés szennyvízkezelés megoldása tárgyában  
Tóth Attila 

polgármester 
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8. Előterjesztés Vis maior pályázat tárgyában 
Tóth Attila 

polgármester 

9. 

Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

tulajdonában álló, Pilisszentlászló, 08/4 hrsz-ú, 

sportpálya és 08/3 hrsz-ú ingatlanon álló sportöltöző 

használatáról 

Tóth Attila 

polgármester 

10. 

Sürgősségi indítvány Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata tulajdonában álló sportöltöző ingyenes 

eseti használatba adásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

11. 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló …/2013. (….) Önk. sz. rendelet módosításáról  

Tóth Attila 

polgármester 

 
 
 
 

1. Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

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

 

 tárgyalt a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatójával, Zambó Péterrel, és Kovács László 

rendőrkapitány úrral quad ügyben, 

 

 részt vett Ferencsák Annamáriával a „Várépítő” pályázat díjátadóján, Budaörsön, ahol 

több polgármesterrel és építésszel is beszélgetett,  

 

 folyamatban lévő pályázatokhoz tartozó teendőket végeztek dr. Weszner Judittal, a 

Városfejlesztési Iroda vezetőjével. Beadták a Vis maior pályázat műszaki 

dokumentációit, megtörténtek a hiánypótlások,  

 

 lezárult a „konyha” pályázat, tartaléklistára került az önkormányzat november 10-i 

határidővel, és folyamatban van az önkormányzati intézmények fejlesztésével 

kapcsolatos pályázat, 

 

 részt vett dr. Illés György alpolgármester úrral, és a nemzetiségi önkormányzattal 

Bakonyszentlászlón a szentlászlói települések összejövetelén, ahol nagyon pozitív 

élményekkel lett gazdagabb. A következő ilyen rendezvény Jászszentlászlón lesz. 

Mindenkinek javasolja, hogy ha tud, jöjjön el, 
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 sikerült beindítani a Körkép című újságot, 

 

 a Szentendrei Önkormányzatnál kabinet ülésen vett részt, ahol több új és folyamatban 

lévő ügyet tárgyaltak meg a jegyzővel és az irodavezetőkkel, illetve dr. Illés György 

alpolgármester úrral, 

 

 szakmai megbeszélésen vett részt a Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztályán 

Hoffmann Imre helyettes államtitkárnál. A megbeszélés nagyon jól sikerült, ennek 

eredménye az egyik előterjesztés, mely szerint az agglomerációs irányt javasolja a 

Belügyminisztérium. Az erről készült emlékeztetőt eljuttatta a Képviselő-testület 

tagjaihoz, 

 

 nagyon sok előkészületi munkát végzett annak érdekében, hogy Pilisszentlászló 150 

millió forintos lehetőséget kapott önkormányzati intézmények energetikai fejlesztésére. 

Az idő rövidsége miatt intenzív munkát kellett végezniük dr. Weszner Judittal a 

Városfejlesztési Iroda vezetőjével.  

 

Megadja a szót dr. Illés György alpolgármester úrnak.  

 

dr. Illés György alpolgármester: kérdése, hogy a Földhivatal meghozta-e már a határozatot a 

belterületbe vonásokról. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy belterületbe vonták a Petőfi utca külső szakaszát, 

és a temető önkormányzati részét, mind a két határozat megérkezett a Földhivataltól.  Egyéb 

kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztató tudomásul 

vette.  

 

 

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
       Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a jelentést. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

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

javaslatot egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 

I.  

35/2014. (VIII.05.) Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént. 

65/2014. (XI.11.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 
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6/2015. (II.10.) Kt. sz. határozat               végrehajtása megtörtént. 

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

18/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

20/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

23/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

26/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

27/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

28/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

29/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

30/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

31/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

37/2015. (VI.08.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

39/2015. (VI.08.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

40/2015. (VI.08.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

 

 

II. 

28/2013. (IV.23.) Kt. sz. határozat     végrehajtása  folyamatban van.   Új határidő: 2016.    június       30. 

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

33/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozat     végrehajtása  folyamatban van.   Új határidő: 2016.   március     31. 

34/2015. (VI.08.) Kt. sz. határozat     végrehajtása  folyamatban van.   Új határidő: 2015. szeptember 30. 

 

 

III. 

19/2015. (V.28.) Kt. sz. határozat  hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

 

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 Vadvirág Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának 

elbírálásáról  

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Ferencsák Annamária 

kérésére zárt ülésen tárgyalják ezt a napirendi pontot.  

 

 

Az ülés 18.15 órától 18.45 óráig zárt, melyről külön jegyzőkönyv készül.   
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4. Előterjesztés Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. 

pályázat tárgyában 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: javasolja, hogy a KEOP-os pályázati anyagot zárt ülés keretében 

tárgyalják. Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.  

 

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

javaslatot egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

Az ülés 18.46 órától 18.55 óráig zárt, melyről külön jegyzőkönyv készül.   

 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.  

 

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

6 igen szavazattal elfogadta a rendelet tervezetet és az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015. (VII.29.)  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. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

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

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

 

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„3. § (2) Az Önkormányzat 2015. költségvetési gazdálkodási évre 19 163 eFt általános 

működési tartalékot képez  a 3. sz. melléklet szerint.” 

 

(3) A rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„4. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 6 

főben állapítja meg a 8. számú 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.  

e) „Önkormányzat  címenkénti létszámkerete” című 8. sz. mellékletek helyébe jelen rendelet 

5. sz. melléklete lép. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2015. július 27.      

 

 

   Tóth Attila                    dr. Gerendás Gábor 

                          polgármester                                                                          jegyző  

 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

6. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata közbeszerzési és 

beszerzési szabályzatáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Rudolf János képviselő 

úrnak.  

 

Rudolf János képviselő: kérdése, hogy mennyi a közbeszerzési értékhatár? 

  



8 
 

Illés György alpolgármester: építési beruházásnál nettó 15 millió forint. Tavaly, és tavalyelőtt 

is ennyi volt.  

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót Hicsák János képviselő úrnak.  

 

Hicsák János képviselő: kérdése, hogyan állítják fel a közbeszerzési munkacsoportot?  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a hivatalban az aljegyző a közbeszerzési 

szakértő, ő tudná adni jelen esetben a közbeszerzési szakértelmet. A Polgármester jelöli ki a 

tagokat szakmai alapon, mivel a munkacsoport feladata a szakmai előkészítés.   

 

Hicsák János képviselő: kérdése, ahogy a tagok kijelölése esetenként, közbeszerzésenként 

történik?  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: igen, mert a közbeszerzés tárgyától függ, hogy ki lesz a szakmai 

szakértő.  

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót Rudolf János képviselő úrnak.  

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy a beszerzési értékhatár 500 ezer forint. A 15 millió 

forint értékű közbeszerzésekről a Polgármester dönt egyszemélyben. Bekéri a három 

árajánlatot és ez alapján ő dönt. Nem tudja, hogy ezek után a Képviselő-testület mit tud 

csinálni az elkövetkező négy évben, ha a Polgármester fog dönteni a 15 millió forint + áfa, kb. 

19 millió forint értékű beszerzésekről.  Egyedül a jóhiszeműség marad részükről, hogy 

elhiszik a Polgármesternek, hogy a három ajánlatot nem a három barátjától fogja bekérni. A 

30 ezer forintos bérleti díjú cukrászdára már kiírták a pályázatot és felállították a bizottságot 

is, viszont akkor mostantól kezdve, ha megszavazzák ezt a szabályzatot, akkor a Polgármester 

fog dönteni mindenről.  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az előirányzott beszerzésekre vonatkozik ez a 

szabályzat. Ha már van egy testület által elfogadott előirányzat, például eldönti a testület, 

hogy szeretné felújítani a hivatal épületét, és erre biztosít 3 millió forintot, akkor ebben az 

esetben a testület nem tud árajánlatokat bekérni és megrendeléseket tenni, ezért a 

Polgármester hozza meg az operatív döntéseket. Ez csak akkor fog megtörténni, ha a forrás 

biztosított, tehát a testület megadta rá a felhatalmazást. Ez mindig, minden esetben csak erre 

vonatkozik. Ez nem megy szembe azokkal az előírásokkal, amit a rendeletek (SZMSZ, 

vagyonrendelet, stb.) tartalmaznak. A Képviselő-testület meg is határozhatja a 

Polgármesternek, hogy kiket hívjon meg, és hány ajánlatot kérjen. Ha ezt nem teszi meg a 

testület, akkor jön be ez az általános szabály, hogy a Polgármester dönthet.  Nettó 500 ezer 

forint fölött köteles legalább három írásos árajánlatot kérni. Ez csak egy szabályzat, nem ad 

hatáskört a Polgármesternek. A rendeletekben van lefektetve, hogy milyen hatáskörei vannak 

a Polgármesternek.   

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy egyértelműen le van írva, hogy a beszerzésekről 

nem a Képviselő-testület, hanem a Polgármester dönt. Ha ezt megszavazzák, akkor a 

Polgármester holnap vehet egy Audit is.  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: csak akkor, ha a Képviselő-testület biztosít neki az Audira pénzt 

a költségvetésből. Akkor lesz rá hatásköre, de ha nem biztosít, és nincs meg az előirányzata, 

akkor nem lesz jogosult erre. Nem vállalhat kötelezettséget, mert nincs meg a pénzügyi 
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fedezete. Csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha meg van a pénzügyi fedezete, amit csak a 

Képviselő-testület adhat. Ha a szabályzatban nem a Polgármester szerepelne, hanem a 

Képviselő-testület, akkor minden egyes beszerzésnél (pl. ha 500 kg Septifost szeretnének 

venni, akkor) a három ajánlatot a testület fogja kérni. Ez kezelhetetlen lenne. A 

Polgármesternek az operatív döntések végrehajtásához hatáskörrel kell rendelkeznie.    

 

dr. Illés György alpolgármester: kérdése Rudolf János képviselő úrhoz, hogy mit szeretne, 

értékhatárt módosítani, vagy kihúzni az egészet?  

 

Rudolf János képviselő: ki szeretné húzni a VI. részt, mivel a pályázat indításához a 

közbeszerzést kellett módosítani, a közbeszerzés értékhatár alatti beszerzéseket nem. 

Véleménye szerint nem feltétlenül kell, hogy ez a szabályzat tartalmazza a közbeszerzés 

értékhatár alatti beszerzéseket, hiszen most azért alkotják ezt a szabályzatot, hogy indulni 

tudjanak azon a pályázaton, ami a közbeszerzést érinti. A VI. pontnak nem látja értelmét, úgy 

gondolja, hogy ez nem a pályázat miatt van, nem tudja, hogy miért került bele.  Már sokszor 

beszéltek arról, hogy legyenek átláthatóbbak a pályázatok, hogy indulhasson bárki a faluból, 

vagy szentendrei, vagy környékbeli az önkormányzati pályázatokon. Ez alapján viszont a 

Polgármester fog bekérni 19 millió forintig három árajánlatot.    

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: jelenleg Pilisszentlászlónak nincs beszerzési szabályzata. Ha a 

Polgármester a bruttó 15 millió forintos beszerzésre egy árajánlatot kér, akkor azt megteheti, 

ha a Képviselő-testület biztosított erre neki előirányzatot. A szabályzat azt a célt szolgálja, 

hogy ezeket a kérdéseket is tisztázzák.  

 

Rudolf János képviselő: véleménye szerint, ha ezt jóváhagyják, akkor a Képviselő-

testületnek a következő négy évben nem lesz beleszólása abba, amit a Polgármester csinál. A 

bizalom természetesen meg van, de ha később kiderül, hogy tévedtek, akkor megint 

módosítani kell minősített többséggel ezt a szabályzatot.  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: így viszont egyáltalán nem kell három árajánlat, egy darab 

árajánlattal beszerezheti az Audit. Jelenleg ezzel a szabályozással jobban megkötné a 

Képviselő-testület a Polgármester kezét, mert most nincs ilyen szabályozás. Ha nem fogadják 

el, akkor marad a jelenlegi szabályozatlan állapot.   

 

Rudolf János képviselő: javasolja, hogy töröljék a szabályzat VI. részét. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy nem fogadja be a határozati javaslat módosítást, de 

szavaztat arról, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések rész 

kikerüljön-e a szabályzatból, vagy ne kerüljön ki.    

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy ebben az esetben hozzá kell igazítani a 

beszerzési szabályzatnak az összes olyan részét, ahol beszerzésekről van szó.   

 

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

János javaslatát, mely szerint a VI. rész kikerüljön a Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatból.   

 

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

igen és 3 nem szavazattal elutasította.  
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Rudolf János képviselő: névszerinti szavazást kér a szabályzatról.  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az SZMSZ szerint ilyen esetben a szavazás úgy 

zajlik, hogy „névszerinti szavazásnál a jegyző abc sorrendben szólítja fel a testület tagjait, 

hogy nyilvánosan mondják be szavazatukat. A megszólított képviselő „igen”, „nem” vagy 

„tartózkodom” nyilatkozattal szavaz. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a 

szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – névsorral együtt – átadja a 

polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A külön hitelesített 

névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.” 

 

dr Illés György alpolgármester: kérdése, hogy meddig kell ezt eldönteni, és mi van akkor, ha 

most nem tudnak dönteni?  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy akkor nem tudnak elindulni a pályázaton.  

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásához erre 

szükség van.  

 

dr. Weszner Judit Városfejlesztési Iroda vezetője: elmondja, hogy ezen a héten csütörtökig 

kell dönteni.    

 

dr Illés György alpolgármester: tehát ha ebben a kérdésben ma nem döntenek, és nem 

fogadják el a szabályzatot, akkor csütörtökig rendkívüli ülésen kellene elfogadni egy 

szabályzatot.   

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy igen, ez így van. Szavazásra szólítja fel a 

Képviselő-testület tagjait név szerint. 

 

Hicsák János képviselő:   Nem 

dr.Illés György alpolgármester:  Igen 

Kiss Mónika alpolgármester:  Igen 

Petkó Gábor képviselő:   Távol 

Rudolf János képviselő:  Nem 

Tóth Attila polgármester:  Igen 

Vanyák Imre alpolgármester:  Igen 

 

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

javaslatot 4 igen, 2 nem szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési szabályzatát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal.  

 

Felelős: aljegyző 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda  
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A határozat melléklete, és a névszerinti szavazás jegyzőkönyve a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

7. Előterjesztés szennyvízkezelés megoldása tárgyában  

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Hicsák János képviselő 

úrnak.  

 

Hicsák János képviselő: elmondja, hogy magasnak tartja a 4,5 millió forintos tervezési 

költséget. Kéri ennek a költségnek az indoklását.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy részt vett a Belügyminisztériumban egy szakmai 

egyeztetésen, melynek eredményeképpen 2015. december 31-ével megszűnik a derogáció 

Magyarországra vonatkozóan, és 2016. január 1-el tagállami hatáskörbe kerül az, hogy 

agglomerációba kerülhessen Pilisszentlászló. Ez az agglomerációs tanulmány kerül 4,5 millió 

forintba. Ez egy törvényi kötelezettség, nem lehet úgy átkerülni az agglomerációba, hogy ezt 

a vizsgálatot ne folytassák le, mert jelen pillanatban Pilisszentlászló a helyi szennyvíztisztító 

létesítésére van törvényileg kötelezve. Ahhoz hogy az agglomerációba átkerüljön, a törvényi 

előírásoknak megfelelően kötelességük elvégezni ezt a tanulmányt. Az egyeztetésen 

elhangzott, de az anyagban nem szerepel, hogy ezt az önkormányzat hozzájárulása nélkül nem 

teszik meg. Ingyen és bérmentve az önkormányzat nem kerül át sehova, semmilyen formában. 

Ezt megerősítheti dr. Weszner Judit is, aki szintén jelen volt ezen a megbeszélésen. Kértek 

már be erre árajánlatot, és kettő már beérkezett, de várnak egy harmadikat is. A beérkezettek 

közül ez volt a legolcsóbb.   

 

Hicsák János képviselő: kérdése, hogy ezek a szakértői ajánlatok zártkörű területen, vagy 

milyen széleskörű területen szerezhetők be?  Adott-e hogy mit fogadnak el? Mennyiben 

versenyképesek egymással az ajánlatok?  

 

Tóth Attila polgármester: megadja a szót dr. Weszner Juditnak.  

 

dr. Weszner Judit a Városfejlesztési Iroda vezetője: elmondja, hogy mindenképpen vízügyi 

tervező céget kellett keresni, de csak olyan cégektől kértek árajánlatot, akik már végeztek 

ilyen jellegű munkát. Nem sima tervezésről van szó, három változatot kellett kidolgozni a 

komplett anyagban. Ezt csak komoly vízügyes tervezőcsapat tudja elvégezni.  

 

Hicsák János képviselő: kérdése, hogy a jelenlegi dokumentációk között nincs olyan, ami 

erre alkalmas?  

 

dr. Weszner Judit a Városfejlesztési Iroda vezetője: elmondja, hogy a helyit valamennyire 

lehet adaptálni, de kérdés az, hogy a tervező mennyire tudja vállalni a felelősséget, ami a 

komplett anyag elkészítésével jár. Javasolja a komplett anyag elkészítését. A beérkező másik 

ajánlat ennél drágább volt, de várnak még ajánlatot. 

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy az előző ponthoz visszatérve ilyen esetekre gondolt, 

hogy a Képviselő-testület javasolhatná, hogy írjanak ki pályázatot. A Cukrászdánál a 

bizottság határozata alapján 30-40 ezer forint a pályázat felső határa. Ebben az esetben is 

kiírhatnák a pályázatot, meghatározva, hogy négy vagy ötmillió forint a felsőhatár, de mivel 
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elfogadták az előző rendeletet a Polgármester megrendeli kétszer ennyiért is, ha nem kap 

olcsóbb ajánlatot.  

 

Vanyák Imre alpolgármester: kérdése, hogy várható-e még plusz költség ezen felül az 

agglomerációhoz való csatlakozással kapcsolatosan?  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az agglomerációhoz való csatlakozásnak ez a 

feltétele. Lefolytatják ez a tanulmányt, beadják a minisztériumba, ha túljutnak a különböző 

hiánypótlásokon, akkor reményeik szerint 2016. január 2-án kapnak egy aláírást az államtitkár 

úrtól, hogy  szentendrei agglomerációhoz tartoznak. Ez kerül ennyibe. Nem lehet tudni, hogy 

utána mi történik, hogy a csatorna beruházásnál, és a különböző pályázatoknál milyen 

költségek merülnek fel.   Azt tudja, hogy ezt a dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy 

lesznek benne olyan részek, amik átemelhetőek a későbbi pályázathoz. Ott már nem jelenik 

meg költségként ennek az elvégzése. Nem tudja pontosan, hogy ez mit jelent, csak kérték, 

hogy erre figyeljenek oda. Aki elkészíti az agglomerációs előtanulmányt, az figyelembe fogja 

ezt venni. Írhatnak ki pályázatot, de a cukrászdának is az lett a vége, hogy a pályázók 

visszaléptek. Ha most kiírnak egy pályázatot, akkor kicsúsznak az időből.  2015. december 

végére a minisztériumba kell lennie az anyagnak.  

 

Rudolf János képviselő: véleménye szerint, ha most kiírják a pályázatot, akkor október 

végéig meg lehet csinálni.  

 

Tóth Attila polgármester: együtt kell dolgozni a minisztériummal és különböző hivatalokkal. 

Nem az a kérdés, hogy megcsinálták-e az anyagot, vagy nem, hanem a beküldés után 

kérhetnek különböző anyagokat, ezzel együtt kell készen lenniük december 31-ig.  

 

Rudolf János képviselő: októberig meg lehet csinálni, de ha meg sem próbálják, akkor nem 

lesz olcsóbb.  

 

dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy eddig három irányban indultak el, de 

mondana egy negyediket is. Az egyik fontos szempont az, hogy a testület bekérhet még 

árajánlatokat a honlapon keresztül, vagy úgy, hogy mindenki szól az ismerősei körében. Akár 

szélesebb körben is lehet még ajánlatokat kérni, a határidő meg van, véleménye szerint ez 

nem hátráltat semmit. A másik, hogy az egész beadást másképpen organizálja a testület, nem 

biztos, hogy van idő elölről indítani az egészet. A harmadik a döntés, amit, ha nagyon 

fontosnak tart a testület, akkor átvehet a Polgármester úrtól, behívhatja a pályázókat a testület, 

és dönthet. A negyedik szempont, ami véleménye szerint a legfontosabb, hogy a tervező 

maximálisan együtt tudjon működni a Belügyminisztériummal és DMRV Zrt-vel, és úgy adja 

be az anyagot, ahogyan azt be kell adni.  Ez nem olyan feladat, mint egy hőszigetelés, amit az 

iparosok többsége meg tud csinálni, ki olcsóbban, ki drágábban. Itt az a fontos, hogy 

határidőre kell elkészíteni és minden olyan legyen benne a tervbe, amit a jövőben fognak 

hasznosítani, és amivel sikeres lesz. Ha a DMRV Zrt. mást akar, mint a falu, akkor 

eldobhatják a tervet. Kérdés, hogyan lehet azt biztosítani, hogy költségen belül maradjanak, 

de a csapat alkalmas is legyen a dologra.  Ezt csak informálisan lehet megtenni. Véleménye 

szerint ezt bármilyen pályázati kiírással nem lehet megoldani. A Polgármesternek tájékozódni 

kell, meg kell bízni, hogy végezzen előzetes tájékozódást, el kell hinni, amit a Polgármester 

mond.  Lehet döntéseket hozni, de először azt kell eldönteni, hogy mit szeretnének.  

 

Kiss Mónika alpolgármester: kérdése Rudolf János képviselő úrhoz, hogy az ár a probléma, 

vagy az, hogy nincs megfelelő kompetenciája a cégnek?  
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Rudolf János képviselő: elmondja, hogy nem ismeri a céget, az árral van problémája és azzal, 

hogy két ajánlat van. Legfőképpen azt sérelmezi, hogy nem volt nyilvános az árajánlatkérés, 

ezért nem adhatta be mindenki, aki esetleg alkalmas lett volna. Lehet, hogy akkor is két 

ajánlat érkezett volna, ha kiírják a pályázatot, de az is lehet, hogy most a 15 napos 

gondolkodási időben lesz olyan pályázó, aki ennek az árnak a feléért is megcsinálná az 

anyagot.  

 

Tóth Attila polgármester: kérdése Rudolf János úrhoz, hogy találkozott-e már olyan 

szituációval, hogy az eljárás folyamán kiválasztják a legolcsóbbat, és utána a nyertes pályázó 

eltűnt, és nem csinálta meg a vállalt feladatot? Hogyan gondolja az eljárás lefolytatását, a 

meghívást és az értékelés súlyozását? Elvesztenek három hónapot, és előfordulhat, hogy 

kiválasztják a legolcsóbbat, aki végül eltűnik. Tud erre példát mondani.  

 

Rudolf János képviselő: tizenöt napra gondolt, nem három hónapra, és az is eltűnhet, aki 4,5 

milliós ajánlatot adott. Mindenki eltűnhet, erre nincs garancia.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy ez egy bejáratott csapat, dr. Weszner Juditék már 

dolgoztak ezekkel az emberekkel, és a DMRV Zrt. is ajánlja őket. Nem érti, hogy ezzel mi a 

baj. Úgy gondolja, hogy ez a csapat nem fog eltűnni, végig fogják csinálni az agglomerációs 

csatlakozást. Vétek lenne kihagyni ezt a lehetőséget. 2016. január 2-án a minisztériumban kell 

lennie annak a papírnak, amit az államtitkár úr aláír, hogy csatlakoznak az agglomerációba.  

 

Rudolf János képviselő: elmondja, hogy egyetért ezzel, de nincs rá pénzük. Ezt egyszer már 

a Polgármester is írásba adta és tudomásul is vették, de ennek ellenére mégis ki fognak fizetni 

4,5 millió forintot. Véleménye szerint, ha ezt meg lehet oldani 2,4 millió forintból, akkor ne 

fizessenek ki 4,5 millió forintot. Ezt el lehet dönteni 15 nap alatt. Nem kell három hónapra 

kiírni a pályázatot, elég 15 napra.  

 

Tóth Attila polgármester: kérdése, hogy hogyan súlyozzák?  

 

Rudolf János képviselő: referenciát lehet kérni mindenkitől.  

 

Soláry Józsefné lakos: elmondja, hogy rengeteg hatástanulmánya, és hiánypótlása volt már a 

falunak ezzel kapcsolatban. Kérdése, hogy azt is a kukába dobják? Nagyon sok millió 

forintjába kerül ez már a falunak. Most elölről kezdik?  2012-ben már majdnem a küszöbön 

álltak, hiánypótlásnál tartottak Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárnál. Kérdése, hogy 

mennyibe került a falunak hosszú évek során az elkészített hatástanulmány?  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az elmúlt húsz évben nem kevés pénz lett kifizetve 

a csatorna elkészítésére, de ezt egyvalakire, vagy egyvalamire nem lehet ráhúzni.  

 

Soláry Józsefné helyi lakos: elmondja, hogy éveken keresztül a hatástanulmány 

hiánypótlásáról volt szó, ezt dr. Illés György előző polgármester úr is el tudja mondani.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy ezzel most nem jutunk előrébb, akkor ez volt az út.  

 

Soláry Józsefné helyi lakos: véleménye szerint több millió forintot dobáltak el. Nagyon sok 

közpénzről van szó.    
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dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő 26/2002.(II.27.) 

Kormányrendelet szerint Pilisszentlászlónak egy helyi szennyvíztisztítót kell építeni. Nincs 

meg, az, hogy milyen típusú tisztítót, és mivel a nemzeti parkhoz tartoznak előzetes 

környezeti hatástanulmányt kellett készíteni. Különböző típusú szennyvíztisztítókra készültek 

környezeti hatástanulmányok, amiket a hatóság nem fogadott el. Eddig nem foglalkozhattak a 

szentendrei agglomerációs csatlakozással, mert a kormányrendelet nem engedte meg. Most 

egy új irányt váltott a testület a Polgármester úr egyeztetései alapján, ami által szeretnének 

mindenáron bekerülni a szentendrei agglomerációba.  Ehhez olyan tanulmányt kell készíteni, 

amiben gyakorlatilag az államnak kidolgozzák azt, hogy miért jó az neki, hogy nem önálló 

szennyvíztisztítót építenek.  

 

Soláry Józsefné lakos: kérdése, hogy eddig ezt nem tudták? Csak 2015-től van erre 

lehetőségük? Akkor eddig csak füstbe ment tervük volt.  

 

Tóth Attila polgármester: lehet ezt így is nézni, de erről nem tehetnek, az Állam határozta 

meg azt, hogy eddig nem kerülhettek be ebbe az agglomerációba.  

 

Soláry Józsefné lakos: elmondja, hogy ott volt minden testületi ülésen és minden egyes ülés 

előtt azt hallotta a volt polgármester úrtól, hogy most már célba érnek.  

 

Tóth Attila polgármester: úgy gondolja, hogy a személyes beszélgetéseket a folyóson kellene 

lefolytatni, ez az előterjesztés arról szól, hogy lehetőségük van csatlakozni az agglomerációba 

és ez most jelen pillanatban ennyibe kerül. Különbözőség van a testületen belül azzal 

kapcsolatban, hogy miért kerül ez ennyibe. A testület majd eldönti, hogy neki mennyit ér, 

vagy mennyit nem ér, egyelőre ezek az árajánlatok vannak. Ha ez az ár megszavazásra kerül, 

akkor az agglomerációs csatlakozás irányába haladnak, mert nincs más út.  

 

Kocskovszki Pál lakos: elmondja, hogy senki ne ámítsa magát, mert egy jó darabig nem lesz 

itt csatorna, mert a mai napig is úgy áll a rendelet, hogy az ezer fő alatti települések várjanak. 

Ezt nem a Polgármester dönti el, ez már el van döntve a minisztériumban. Amíg az állam nem 

bólint rá, addig nem lesz csatorna. Először a felső vezetésnek kell eldönteni, hogy jöhet-e a 

csatorna a kisebb településekre.   

 

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

határozati javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy Képviselő-testület 4 igen, 1 nem és 1 

tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal 

összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) 

Korm. rendelet szerinti, a helyi szennyvízkezelés lehetőségére, illetve a szentendrei 

vagy a váci szennyvízelvezetési agglomerációhoz való csatlakozásra vonatkozó 

felülvizsgálati dokumentáció elkészítését és benyújtását szükségesnek tartja,  

 

2. az 1. pont szerinti dokumentáció elkészítésére biztosít max. 3.450.000 Ft + ÁFA 

összeget a Község 2015. évi költségvetésében maghatározott önkormányzati dologi 

kiadási előirányzat terhére, 
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3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti módosítást a költségvetési rendelet 

soron következő módosításakor vegye figyelembe,  

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés aláírására és a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos minden egyéb jognyilatkozat megtételére. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: folyamatos  

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

 

 

8. Előterjesztés Vis maior pályázat tárgyában 

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

 

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

javaslatot egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozza.  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 40/2015. (VI.8.) Kt. sz. 

határozatának 1-9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

  

1. Vis maior támogatásra pályázatot nyújt be az alábbiak szerint: 

A káresemény megnevezése: Pilisszentlászló – 2015. májusi esőzés 

       A beruházás megvalósulási helye: Pilisszentlászló 

              A káresemény becsült forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2015. év 

Saját forrás
 4.849.129 Ft 

Biztosító kártérítése 0 Ft 

Egyéb forrás 0 Ft 

Vis maior igény 43.642.153 Ft 

Források összesen 48.491.282 Ft 

 

2. a vis maior esemény kapcsán keletkezett becsült összköltséget, 48.491.282 Ft-ot nem 

tudja / részben tudja biztosítani;  

3. nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet saját erejéből nem tudja / részben tudja 

megoldani; 
4. nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi; 
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5. nyilatkozik arról, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban biztosítással nem 

rendelkezik, 

6. biztosítja a 2015. évi saját forrás összegét (4.849.129 Ft) a 2015. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére, 

7. vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását, 

8. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, 

9. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kérelem benyújtásához szükséges valamennyi 

iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírja.  

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 

 

 

 

9. Előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, 

Pilisszentlászló, 08/4 hrsz-ú, sportpálya és 08/3 hrsz-ú ingatlanon álló 

sportöltöző használatáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót Hicsák János képviselő 

úrnak.  

 

Hicsák János képviselő: kérdése, hogy akkor három igénybevétel lenne? A foci tábor, a 

festőtábor és az erdélyiek.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a festőtábor a sürgősségi indítvány, amiről a 

következő napirendben döntenek. Egyébként három igénybevételi kérelem van.  Megadja a 

szót Dombai József úrnak.  

 

Dombai József lakos: elmondja, hogy ügyendi hozzászólást szeretne tenni. Most kapott 

tájékoztatást arról, hogy a Képviselő-testület már tárgyalta az 5. napirendi pontot zárt ülésen. 

Sérelmezi, hogy a Képviselő-testület a zárt ülésről nem szavazott. Véleménye szerint itt egy 

súlyos törvénysértés történt. A törvény szerint a zárt ülés elrendelhető, tartható, de a 

Képviselő-testületnek nyilvános ülés keretén belül erről szavaznia kellett volna.   

 

dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az azt megelőző napirendi pont is zárt ülés volt, 

és amikor ez a zárt ülés véget ért, és áttért a testület a következő napirendi pontra, akkor, még 

mielőtt a nézők visszajöhettek volna megtörtént ez a szavazás. Volt szavazás, ez a 

jegyzőkönyvben is szerepel. A Képviselő-testület élt azzal a jogával és lehetőségével, hogy 

zárt ülést rendelt el. Ez a szavazás megtörtént, és ezért rendelték el a zárt ülést, amiről a 

kollégák tájékoztatták is a lakosokat. Ez így rendben volt.  

 

Dombai József lakos: véleménye szerint ez törvénysértő, mert nyílt ülés keretén belül kellett 

volna szavazni.  
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dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy ha Dombai úr úgy gondolja, akkor írásban 

adja be sérelmét.    

 

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

határozati javaslatot.  

 

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

javaslatot egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza.  

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló 08/4 

hrsz-ú, természetben Béke utca végén található sportpálya, és a 08/3 hrsz-ú, 

természetben Petőfi utca végén fekvő ingatlanon álló sportöltöző 2015. július 27. – 

2015. augusztus 1. között Szentendrei Városi Sportegyesület általi, ifjúsági és sport 

közfeladat célú ingyenes használatához hozzájárul, tekintettel arra, hogy az ingatlan 

bérlőjének kijelölt, a Pilisszentlászlói Sport Egyesület még nem került bejegyzésre; 

2. az ingatlan 1. pont szerinti ingyenes használatát Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 

pontjában megjelölt sport, ifjúsági ügyek közfeladat ellátása céljából engedélyezi; 

3. felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan használatára vonatkozó megállapodást a 

Szentendrei Városi Sportegyesülettel aláírja. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

A végrehajtásért közvetlenül felelős:  Vagyongazdálkodási Iroda 

 

 

 

10.  Sürgősségi indítvány  Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában 

álló Sportöltöző ingyenes eseti használatba adásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megadja a szót dr. Illés György 

alpolgármester úrnak.  

 

dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy Sáfár Pál már tavaly is tartott itt festőtábort 

és  a Szent Korona Szövetség is évtizedek óta hoz ide erdélyi fiatalokat táborozni. Egyik sem 

új dolog. Kérdés az, hogy megtartsák-e ezt a hagyományt és ingyenesen használhatják-e 

továbbra is pár napig a sportöltözőt, vagy sem.  Javasolja, hogy mind a két használatba adást 

támogassa a Képviselő-testület. A festőtábor növendékei nagyon szép képeket festenek 

Pilisszentlászlóról, az erdélyi fiatalok nagyon szép énekes és táncos műsorokat adnak a 

község lakóinak.   
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Soláry Józsefné helyi lakos: nagyon szépen elmondta a volt polgármester úr, de nemrég volt 

a Sportöltözőnél, véleménye szerint szégyellhetik magukat, ha ilyen körülmények között 

fogadják majd a vendégeket.   

 

dr. Illés György alpolgármester: úgy gondolja, hogy ez nagy segítség a számukra, mert sok 

helyen voltak már, de mindenhol pénzt kérnek tőlük, amit nem tudnak megfizetni.  

 

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

határozati javaslatot.  

 

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

javaslatot egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza.  

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2015. (VII.27.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Pilisszentlászló Község Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló 08/3 hrsz-ú, 

természetben Petőfi utca végén fekvő ingatlanon álló sportöltöző használatát ingyenesen 

átengedi 

 

1.1.  

2015. augusztus 18-22-ig erdélyiek táboroztatása céljából, Szent Korona Szövetség 

részére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 15. pontjában megjelölt ifjúsági ügyek közfeladat ellátása céljából; 

 

1.2. 

2015. augusztus 30-szeptember 4-ig festőtábor részére, Sáfár Pál festőművész részére, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 15. pontjában megjelölt ifjúsági ügyek közfeladat ellátása céljából; 

 

2. felhatalmazza a polgármestert az ingatlan használati szerződések aláírására. 

 

Felelős:        Polgármester 

Határidő:    1.1. pont esetében 2015. augusztus 14.  

          1.2. pont esetében 2015. augusztus 24.  

A végrehajtásért közvetlenül felelős:  Vagyongazdálkodási Iroda, Jogi Iroda 

 

 

 

11.  Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló …/2013. (….) Önk. sz. rendelet módosításáról  

Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti a jelentést. Elmondja, hogy az előterjesztéshez tartozik 

egy határozati javaslat és egy rendelet tervezet, amiről egyben szavaznak. Egyéb kérdés, 

észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet.  
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Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati 

javaslatot és a rendelet tervezetet egybehangzó 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza, és az alábbi rendeletet alkotja.  

 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2015. (VII.27.) 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 

Önkormányzata által használt kormányzati funkciókat jelen határozat 1. sz. melléklete 

szerint 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 
 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (VII.29.) önkormányzati rendelete 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

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

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  Pilisszentlászló 

Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 

2/2013. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § A R. 16. § (3) c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(3) c) A képviselő-testület az éves munkaterve szerinti rendes ülésen a napirend tárgyalása 

előtt a polgármester szóban tájékoztatást ad a két ülés között történt fontosabb községi 

eseményekről. A tájékoztatóhoz a képviselők egy alkalommal kérdéseket tehetnek fel, 

amelyre a polgármester megadja a választ.” 
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2. § A R. 43. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk 

esetére vonatkozó szabályokat Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Szentendre Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelete állapítja meg. 

 

 

 3. § A R. 44. § (1) – (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„44. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására - az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján - 2013. január 1-jei 

hatállyal, Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületével megkötött megállapodás 

értelmében közös önkormányzati hivatalt hozott létre.  

(2) A közös önkormányzati hivatal önálló jogi személy.  

(3) A képviselő-testület hivatalának elnevezése: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. 

Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

(4) A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint 

ügyfélfogadási rendjét Szentendre Város Önkormányzat képviselő-testületének a Szentendre 

Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 

állapítja meg.” 

 

 

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

veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2015. július 27. 

 

 

Tóth Attila     dr. Gerendás Gábor 
            polgármester      jegyző 

 

 

 

 

Egyebek 

 

 

Kocskovszki Pál lakos: felhívja a figyelmet arra, hogy az épületből szabadon viszik az 

áramot. Kérdése, hogy erről tud-e valaki, van-e valami írás erre vonatkozóan?  

 

Soláry Józsefné lakos: elmondja, hogy ki van nyitva a hátsó ajtó és a villásdugó be van 

csatlakoztatva. Beszélt Balogh úrral, aki azt mondta, hogy nincs rá engedélyük. Kérdése, hogy 

tudja-e valaki, hogy hova megy az a zsinór?   

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a Dombai Norberték vettek egy fejőgépet, de nem 

bírja az aggregátor, ezzel segítenek rá, és tud róla.  
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Soláry Józsefné lakos: véleménye szerint rendben van, ha a Polgármester úr erre engedélyt 

ad, de erről senki nem tudott, és a faluban mindenki mindenfélét beszél. Miért nem lehet 

őszintén elmondani?   

 

Tóth Attila polgármester: úgy gondolja, hogy ennyi szabadsága lehet, hogy a Képviselő-

testület nélkül dönthet ilyen kérdésekben. Kértek tőle valamit, nem szeretett volna kiállni a Fő 

térre és ezt kikürtölni. Megadja a szót Dombai József úrnak.  

 

Dombai József lakos: elmondja, hogy örvendetes dolognak tartja, hogy Pilisszentlászló a 

többi járási településsel együtt benne van abban a pályázatban, ahol 150 millió forintos 

támogatást lehet nyerni épületenergetikai fejlesztésre. Az előterjesztésben az szerepel, hogy 

négy épület tekintetében kívánnak élni ezzel a lehetőséggel. Az önkormányzati iskola, a 

Községháza, a Sportöltöző és az Óvoda tekintetében. A közbeszerzési pályázatot augusztus 

31-ig be kell nyújtani, műszakilag elő kell készíteni és december 15-ig be kell nyújtani a záró 

dokumentációt. Ennek a pályázatnak a keretén belül nyílászárók cseréjéről és az épületek 

energetikai fejlesztéséről van szó. Az elmúlt évben több helyen is cseréltek nyílászárókat, 

többek között ezekben az épületekben is. Kérdése a pályázatért felelős alpolgármester 

asszonyhoz, hogy véleménye szerint lebonyolítható-e ez a műszaki feladat egy hónap alatt?   

 

Kiss Mónika alpolgármester: elmondja, hogy igen, lebonyolítható.  

 

Dombai József lakos: kérdése, hogy akkor azokat az ablakokat, amiket egy évvel ezelőtt 

cseréltek ki, most ki fogják dobni?  Két testületi üléssel ezelőtt egy másik pályázattal is éltek, 

amiről még nincs döntés, de ugyanezeknek az épületeknek a felújításáról van szó benne. 

Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy az önkormányzati törvény szerint ebben az 

esetben csak elrendelhető a zárt ülés, és nem érti, hogy miért volt indokolt zártan tárgyalni ezt 

a témát. Erről szavazni kellett volna, és csak utána lehetett volna elrendelni a zárt ülést.   

 

Tóth Attila polgármester: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 19.55 órakor az ülés bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


