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Szám: 9/2015. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. augusztus 28-án (pénteken) 10.00 órai kezdettel  

a Községháza Tárgyalótermében tartott 

 rendkívüli ülésén 

 

Jelen lévő képviselők:  Tóth Attila polgármester, dr. Illés György alpolgármester, Vanyák   

      Imre alpolgármester, Hicsák János, Petkó Gábor, Rudolf János képviselők 

 

Távol van:     Kiss Mónika alpolgármester 

 

Hivatalból jelen    
van az ülésen:   dr. Dóka Zsolt aljegyző, Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda 

      vezetője, dr. Weszner Judit Városfejlesztési Iroda vezetője 

 

 

Tóth Attila polgármester: a Képviselő-testület rendkívül ülését 10.00 órakor megnyitja. Köszönti a 

Képviselő-testület tagjait és a Hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

mivel a Képviselő-testület 6 tagja jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Észrevétel nem lévén 

szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 

 

 

Tóth Attila polgármester: szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal 

a napirendet elfogadta. 

Napirend 

 

 

1. Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 "Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázat 

tárgyában  

 

Tóth Attila 

polgármester 

2. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

új eszközök beszerzésének támogatásáról 

Tóth Attila 

polgármester 

 Egyebek  

 

 

1.  Előterjesztés KEOP-2015-5.7.0 "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

 fejlesztése” című pályázat tárgyában  

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a pályázatot adják be és a 

szerződést kössék meg. A döntéshez minősített többség szükséges. Megadja a szót dr. Illés György 

alpolgármesternek.  

 

dr. Illés György alpolgármester: megkérdezi, hogy a végső energetikai szakvélemény alapján a 

hőszigetelt ablakokat le kell-e cserélni? 
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Tóth Attila polgármester: válaszában elmondja, hogy az óvodában és a községházán nem, az iskola 

épületében cserélnek nyílászárót. Megadja a szót Dombai Józsefnek. 

 

Dombai József lakos: megkérdezi, hogy az előterjesztő vizsgálta-e az iskola tekintetében, hogy a 

Képviselő-testület 47/2004. számú határozatban hozzájárult ahhoz, hogy a  Waldorf Egyesület az 

iskolában kicserélje a nyílászárókat. Vizsgálták-e azt, hogy az ingatlan hasznosítási szerződésnek, 

illetve a 47/2004-es határozatnak milyen pénzügyi hatásai lehetnek a későbbiekben. Az 

Önkormányzat és a Waldorf Egyesület között létrejött ingatlanhasznosítási szerződés egyik pontja 

azt tartalmazza, hogy ha bármilyen oknál fogva az Önkormányzat és a Waldorf Egyesület között az 

ingatlan hasznosítási szerződés megszűnik, akkor az Önkormányzat részéről elismert beruházások a 

Waldorf Egyesületet megilletik. Kérdése, hogy figyelembe vette-e ezt az előterjesztő? Az 1/2005. 

határozat szerint 2,2 millió forint értékű beruházást elismert az Önkormányzat a Waldorf Egyesület 

részére. Kéri Aljegyző úr tájékoztatását a beruházás műszaki tartalmáról, és ezt közérdekű 

adatigénylésnek kéri tekinteni. Erre vonatkozóan az előterjesztések nem tartalmaztak információt. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a korábbi határozatok nem részei jelen előterjesztésnek. 

Megadja a szót dr. Dóka Zsolt aljegyzőnek. 

 

dr. Dóka Zsolt aljegyző: megígéri, hogy eljuttatja az adatigénylő részére jelen beruházások 

műszaki tartalmát. 

 

Rudolf János képviselő: kérdése, hogy várható-e a 6 millió forinton felül további Önkormányzatot 

terhelő költség a beruházás kapcsán.  

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy nem. Megadja a szót dr. Illés György alpolgármesternek. 

 

dr. Illés György alpolgármester: elmondja, hogy a testület tagjai tisztában vannak azzal, hogy miről 

szavaznak. A vállalkozóval kötendő szerződés nyilvános lesz és a műszaki tartalom abból 

egyértelműen megállapítható.  

 

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

javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás 

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2015. (VIII.28.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisszentlászló Község 

Önkormányzata egyes középületeinek energetikai korszerűsítése a „KEOP-2015-5.7.0 Középületek 

kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukció tárgyában úgy dönt, hogy  

 

1. az 51/2015. (VIII.19.) Kt. sz. határozat 5. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

a. „a közbeszerzési eljárás során megkötendő szerződések fedezetét kiegészíti 

maximum bruttó 5.947.000 Ft összeggel a 2015. évi költségvetés általános tartaléka 

terhére;” 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai fejlesztése című konstrukció keretében történő pályázat benyújtására az 

alábbi épületek vonatkozásában, és az egyéb jognyilatkozatok megtételére: 
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a. Óvoda: Béke u. 2., 

b. Iskola: Szabadság tér 3., 

c. Községháza: Szabadság tér 1., 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés és a pályázat megvalósításával 

kapcsolatos szerződések megkötésére és az egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési Iroda 

 
 

2.  Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei új eszközök beszerzésének 

 támogatásáról 

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az 

előterjesztéssel kapcsolatban? Megadja a szót dr. Illés György alpolgármesternek. 

 

dr. Illés György alpolgármester: támogatandónak tartja az új eszközbeszerzést, ami csökkenteni 

fogja a várakozási időt a recepción és minden pilisszentlászlói lakos meg fogja érezni, hogy jobb 

lesz a kiszolgálás. 

 

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

javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2015. (VIII.28.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, Szentendre Város 

Egészségügyi Intézményei (továbbiakban: SZEI) vezetőjének kérelmére, totem oszlop, shaver 

készülék vásárlására 78 500 Ft támogatást nyújt a SZEI részére az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet általános tartalékkerete terhére. A 

támogatás célja a település lakosai részére a szakorvosi ellátás színvonalának és körülményeinek 

javítása.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda, Közgazdasági Iroda 

 

Egyebek 

 

Több napirendi pont nem lévén a Polgármester az ülést 10.15 órakor bezárja. 

 

 

 

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


