
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. augusztus 30-án 18.00 órai kezdettel 

a Községháza épületében (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.)  

tartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester, Elsik Tamás, Dr. Tóthfalusi Anna, Petkó 

Gábor, Kiss Mónika, Vanyák Imre képviselők 

 

Távol lévő képviselők:    dr. Illés György alpolgármester 

 

Hivatalból jelen van az ülésen: dr. Bartha Enikő aljegyző 

 

Tóth Attila polgármester: sok szeretettel köszönti képviselőtársait, a Képviselő-testület ülését 

18:07 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a napirendet.  

Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

NAPIREND 

 

1.  Előterjesztés a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó 

telekalakításról 

Tóth Attila 

polgármester 

2.  Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tóth Attila 

polgármester 

3.  Előterjesztés egyszeri szociális támogatásról Tóth Attila 

polgármester 

4.  Előterjesztés újszülöttek támogatásáról Tóth Attila 

polgármester 

5.  Előterjesztés új védőnői pályázat kiírásáról Tóth Attila 

polgármester 

6.  Egyebek  

 

1. Előterjesztés a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó telekalakításról 
Előadó: Tóth Attila polgármester 



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

7 fő. 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. A tanulmányterv szintjén arról 

egyeztettek, hogy hol legyen a központi átemelő, melyik a legmélyebb pont a településen. Az 

első opció szerint az Egészségház udvara volt kitűzve, de aztán kiderült, hogy ott nem fogják 

tudni megvalósítani. Továbbá van még két köztes átemelő, az egyik a spicc környékén lesz a 

tervek szerint, a másik pedig a végátemelő a 1116. számú út mentén Szentendre irányába a bal 

oldalon. A főátemelő helyével kapcsolatban elmondja, hogy a két érintett terület a 613 helyrajzi 

számú az egyház tulajdonában, a 614 helyrajzi számú pedig az önkormányzat tulajdonában van. 

A főátemelő a sorompóhoz közel jobb oldalra a sarokba kerülne. Ehhez a tulajdoni viszonyt 

rendezni kell, az egyházzal felvette a kapcsolatot és szóban megállapodott, hogy egy telekhatár 

rendezéssel ezt a két területet újra osztják és a vázrajzon látható módon a két helyrajzi szám 

megcserélődik. Alapvetően a négyzetméterek nem változnak, csak más lesz a felosztás. Ezt a 

vázrajzot az egyház látta és jóváhagyta. Ahhoz kell a testületi felhatalmazás, hogy a vázrajz 

alapján az egyházzal a megállapodást megköthesse. Második lépésben a főátemelő 

megközelíthetősége érdekében magánterületre is szükség van, hogy teherautóval a tisztításhoz 

elérhető legyen. A második lépés a magántulajdonossal való egyeztetés, hogy eladja az érintett 

területet és hozzácsatolják a 614-es helyrajzi számú területhez. Ez a megállapodás visszakerül 

a testület elé, mert itt kb 60-70 m2-es területet vásárol az önkormányzat. A vázrajzot a 

tulajdonossal már egyeztette, de az ingatlanrész megvásárlására csak akkor fog sor kerülni, ha 

a csatorna fizikai megvalósítása elindul. Előszerződést szeretne most kötni a 

magántulajdonossal. Mostani pályázati forrás terhére ingatlan vásárlást nem tudnak elszámolni.  

 

Elsik Tamás képviselő: az egyházi ingatlanhoz való bejárás biztosítását kérdezi.  

 

Tóth Attila polgármester: megmutatja a vázrajzon. 

 

Elsik Tamás képviselő: kérdezi, hogy Tibor atyával egyeztetett és ő egy személyben erről 

dönthet? 

 

Tóth Attila polgármester: az egyházzal való egyeztetés során arról értesült, hogy Tibor atyának 

van erre jogosítványa, de a testületi döntés alapján ügyvéddel fel fogja keresni az egyházat. Az 

ügyvédnek le kell ellenőriznie, hogy ki jogosult a szerződés aláírására.  

 

Elsik Tamás képviselő: kérdezi, hogy erről nem kellene az egyház tanácsnak döntenie? Ez nem 

lenne kötelező? Ez most elhamvadt. Szerinte kellene, hogy ne egy olyan pap döntsön a falu 

tulajdonáról, aki idekerült. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy ez nem a falu, hanem az egyház tulajdona. Szerinte 

nekik nem feladatuk az egyház döntését vizsgálni. Közérdeket szolgál a döntés, szerinte 

senkinek az érdekei nem sérülnek.  

 

Elsik Tamás képviselő: az első terv mitől volt jó és ez mitől változott? 

 

Tóth Attila polgármester: a nyomvonal vizsgálat során derült ki, hogy sokkal jobb helyen lenne 

a kispályánál a főátemelő.  Az egyházzal való megállapodás a főátemelő helye szempontjából 

létkérdés.  

 



További kérdés, hozzászólás 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: 

 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-2.1.3-15-2021-00096 

azonosítószámú „Pilisszentlászló település szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztés 

előkészítése” projekthez kapcsolódó önkormányzati területszerzés érdekében  

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Római Katolikus Egyház tulajdonában álló, 

pilisszentlászlói 613 helyrajzi számú, kivett, gyermekjátszótér besorolású és az 

önkormányzati tulajdonban lévő pilisszentlászlói 614 helyrajzi számú, kivett, közterület 

besorolású ingatlan közötti, ellenszolgáltatás nélküli telekhatár-rendezésről szóló 

telekalakítási megállapodást megkösse, továbbá az ahhoz kapcsolódó telekalakítási 

engedélyezési és ingatlan-nyilvántartási bejegyzési eljárást kezdeményezze a határozat 1. 

melléklete szerinti változási vázrajz szerint; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti telekalakítást követően megvalósítandó, a 

magántulajdonban álló pilisszentlászlói 612/1 helyrajzi számú, kivett, közforgalom elől 

elzárt magánút besorolású ingatlanból az önkormányzati tulajdonban lévő pilisszentlászlói 

614 helyrajzi számú, kivett, közterület besorolású ingatlan 71 m2-rel történő megnövelése 

érdekében - a határozat 2. melléklete szerinti változási vázrajz szerint - folytasson 

egyeztetést az érintett ingatlantulajdonossal és annak eredményét döntéshozatal céljából 

terjessze a Képviselő-testület elé.   

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1. pont: 2022. december 31, 2. pont a Képviselő-testület 2022. októberi ülése 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Aljegyző  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2.  Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Tóth Attila polgármester 

 

 

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

bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-

tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 31.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) 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 a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2022. évi költségvetésének) 

„a) Bevételi főösszegét 963.562.087 Ft 

b) Kiadási főösszegét 963.562.087 Ft összegben állapítja meg, a 2. melléklet szerinti 

részletezésben.” 

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

4. § (2) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül] 

„a) működési bevétele 115.458.994 Ft 

b) működési kiadása 183.315.997 Ft 

c) működési egyenleg -67.857.003 

d) felhalmozási bevétele 663.361.256 Ft 

e) felhalmozási kiadása 777.606.964 Ft 

f) felhalmozási egyenlege -114.245.708 Ft 

g) finanszírozási bevétele 184.741.837 Ft 

h) finanszírozási kiadása 2.639.126 Ft” 

(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.) 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

4. § (2) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

[Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül] 

„j) összes bevétele 963.562.087 Ft 

k) összes kiadása 963.562.087 Ft” 

(a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.) 

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Felhalmozási kiadások összege 777.606.964 Ft 2022. évre, a 3. melléklet szerint.” 

2. § 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. 

§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott köznevelési 

intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 6 főben állapítja meg a 8. melléklet szerint.” 

3. § 



(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pilisszentlászló, 2022. augusztus 30. 

 

 

 

 

Tóth Attila       dr. Schramm Gábor  

polgármester        jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

3. Előterjesztés egyszeri szociális támogatásról 

Előadó: Tóth Attila polgármester           

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. A 65 éven felülieknek pénzbeli támogatást 

tudnak nyújtani a szociális keret terhére. Az előzetes adatokból úgy tűnik, hogy marad még a 

szociális kereten kb. 1,2 millió forint, úgy, hogy az újszülöttek részére is tudnak adni 15 000 

Ft-ot. A szeptember 17-i rendezvényen adják át az időseknek és az újszülötteknek. Az 1,2 millió 

forint felhasználásával kapcsolatban javasolja, hogy egyeztessenek. Felmerülhet opcióként, 

hogy a szociális tűzifa keretet egészítsék ki.  

 

Dr. Tóthfalusi Anna képviselő: kérdése, hogy melyik tűzifát? 

 

Tóth Attila polgármester: biztos, hogy olyan tűzifát, ami vizes. Elmondja, hogy Dr. Tóthfalusi 

Anna képviselővel több kört futottak a Parkerdőnél. Elkeserítőnek tartja a helyzetet. Teljesen 

kiszámíthatatlan a piac.  

 

Elsik Tamás képviselő: a piac az tőlük függ. A Parkerdővel való egyeztetésről kérdez. 

 

Tóth Attila polgármester: kéri, hogy térjenek vissza erre az egyebek napirendi pontnál, mert 

egyeztetett a Parkerdővel.  



Dr. Tóthfalusi Anna képviselő: kérdezi, hogy mit javasol? A szociális kereten lévő 

megmaradó keretet fordítsák szociális tűzifára? 

 

Tóth Attila polgármester: Javasolja, hogy ezt majd döntsék el. A szociális tűzifa pályázat 

menetét ismerteti. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot.  

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Pilisszentlászlón 2022. augusztus 30. előtt létesített állandó lakóhellyel vagy 2022. 

augusztus 30. előtt létesített érvényes tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen 

Pilisszentlászlón élő, 65. életévüket 2022. évben betöltő személyek számára – ezen 

személyek élelem és tüzelőanyag vásárlásának segítése céljából – 10.000 Ft összegű 

egyszeri szociális támogatást nyújt,  

2. felkéri a polgármestert, hogy 2022. szeptember 17. napján az Idősek Napja 

Rendezvényen, vagy 2022. október 15-ig a kérelmező jogosultak személyes 

felkeresésével – gondoskodjon a támogatás jogosultak részére történő átadásáról, 

3. a támogatás átvételekor a jogosultnak a jogosultságát lakcímkártyája és személyi 

igazolványa bemutatásával kell igazolnia, 

4. a jelen döntés végrehajtásával felmerülő költségek fedezeteként az önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 6.sz. melléklet 

„ellátottak juttatásai” előirányzat terhére 1.870.000 Ft összeget biztosít. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2022. október 15. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Humánszolgáltatási Iroda, ügyfélkapcsolati munkatárs  

 

 

4. Előterjesztés újszülöttek támogatásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester           

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést, 21 újszülött részére adnak összesen 

315 000 Ft-ot. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. a Pilisszentlászlón állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Pilisszentlászlón élő, 

2021 szeptember 1. és 2022. augusztus 1. között született gyermekek törvényes képviselői 



számára – ezen családok szociális segítése céljából – 15.000 Ft összegű egyszeri szociális 

támogatást nyújt,  

2. felkéri a polgármestert, hogy a lakcím és születési idő adatait tartalmazó nyilatkozatok 

alapján gondoskodjon a támogatás jogosultak részére történő átadásáról, 

3. a támogatás átvételekor a jogosultnak a jogosultságát személyigazolvánnyal, 

lakcímkártyája és a gyermek születését igazoló okirat bemutatásával kell igazolnia, 

4.  a jelen döntés végrehajtásával felmerülő költségek fedezeteként az önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletének Ellátottak pénzbeli 

juttatásai előirányzat terhére 315.000 Ft összeget biztosít. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  2022. szeptember 25. 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Humánszolgáltatási Iroda, ügyfélkapcsolati munkatárs  

 

 

 

5. Előterjesztés új védőnői pályázat kiírásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester           

 

 

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést, ha lesz pályázó, akkor visszahozzák a 

testület elé. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

Munkáltató neve:   Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

     2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

 

Képesítési és egyéb feltételek: - egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett 

vagy azzal egyenértékű elismert oklevél 

- MESZK tagság 

- a jelöltnek szerepelnie kell a működési nyilvántartásban 

- felhasználói szintű MS Office ismeret  

- büntetlen előélet 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges  

feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 

ESzCsM rendeletben foglalt  

     „vegyes” körzetben ellátandó feladatok 

 



Pályázathoz csatolni kell:   - iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,  

- annak igazolását, hogy a jelölt szerepel a működési 

nyilvántartásban 

(a működési nyilvántartásba vétel másolatát) 

- nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban 

résztvevők megismerhetik. 

 

Pályázat beadási határideje: 2023. március 31. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2023. áprilisi képviselő-testületi ülés.  

 

Illetmény: az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 

dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az 

ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 

szerint. 

 

Pályázat címzése:   Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

„védőnői pályázat" 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a polgármester nyújt a 26/785-261-es 

telefonszámon. 

 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint Pilisszentlászló honlapján való 

megjelentetéséről gondoskodjon. 

 

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

testület 2023. áprilisi ülésére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

      3. pont: 2023. áprilisi képviselő-testületi ülés 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: humánpolitikai referens 

 

 

6.  Egyebek 

 

Vanyák Imre képviselő: a hivataltól kér állásfoglalást a Kékes utcai ingatlanok telekrendezésével 

kapcsolatban. Mi a menete a folyamatnak? Az új HÉSZ alapján bizonyos ingatlanok a 

belterülethez csatolhatók. Több földmérővel is egyeztetett. A folyamat nehézkes, bonyolult új 

telkeket kell kialakítani. Kérdése, hogy tényleg új telket kell-e kialakítani? Mi a menete ennek? 

 

Tóth Attila polgármester: a felvetett probléma az, hogy a Kékes utcai ingatlanoknál 

kiegyenesítették a belterületi határt.  Az ingatlanok kiegészíthetők ezekkel a részekkel, ezáltal a 

beépítési terület nagysága növekszik, viszont nem lehet ezekre a területekre ráépíteni, mert Natura 

2000 területek. A probléma az, hogy ahhoz, hogy az alatta lévő telekkel ez összevonható legyen 



először önálló telekként ki kell alakítani ezeket a telkeket, viszont annak közútról való 

megközelítése nem adott és a nagyságuk nem éri el a 720 m2-t.  

 

Vanyák Imre képviselő: földmérő mondta neki, hogy ha a HÉSZ-ben nincs ezekre a területekre 

vonatkozó könnyítés, akkor valósak ezek a megállapítások. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy a telekalakítás jóváhagyása most az állami főépítész 

hatáskörében van. Kérni fog Váradi Tibor állami főépítésztől egy állásfoglalást ezzel 

kapcsolatban. A folyamat az, hogy kialakítanak egy új telket a HÉSZ alapján és utána lehet 

összevonni. A kérdés, hogyan lehet ezt egyszerre csinálni. Ezzel kapcsolatban fogja megkeresni 

az állami főépítészt. Ha nyilatkozattal ez kezelhető, akkor ebbe az irányba haladnak, ha nem 

kezelhető, akkor a HÉSZ-t kell módosítani, hogy ezt az anomáliát feloldják. A HÉSZ módosítása 

most folyamatban van. Reméli, hogy ha HÉSZ módosítás kell hozzá, akkor ezt kezelni tudják. 

 

dr. Illés György alpolgármester: a HÉSZ térképi részéből szeretne kérni nyomtatott formában. 

 

Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy két alkalommal kereste fel Tóth Kristófot, a szentendrei 

erdészet vezetőjét, legutóbb egy héttel ezelőtt. Nem ment még feljebb, de ha azt szeretné a testület 

akkor magasabb vezetőt is megkeres.  

 

Elsik Tamás képviselő: szerinte ez már most késő.  

 

Tóth Attila polgármester: ha azt szeretnék testületi szinten, hogy legyen papír a kezükben arról, 

hogy ők mindent megtettek annak érdekében, hogy legyen fa, akkor hivatalos levelet fog írni 

Reinitz Gábornak. Szerinte a válasz nem lesz más, mint amit ő most elmond. Eredményt nem 

fognak tudni elérni.  

 

Elsik Tamás képviselő: magyarázkodjanak, hogy miért csak januárban kapnak fát az itt élők. 

 

Tóth Attila polgármester: úgy érzi, hogy tehetetlenek. A Parkerdő azt mondja, hogy száraz tűzifa 

nincs. A termelések folyamatosak. Pilisszentlászlói lakosok részére 200 m3 fára vett fel igényt az 

erdészet, amelyre neki azt mondták, hogy novemberre tudják teljesíteni. Ez volt 2-3 hete, és erre 

2 napra már januári időpontot mondtak. 

 

Elsik Tamás képviselő: kéri, hogy magyarázzák meg, hogy kinek adják el a termelésüket. 

 

Tóth Attila polgármester: ők egy piaci szereplők, azt csinálnak a fával, amit akarnak. A 

Pilisszentlászlóról beérkezett 200 m3 igényt ki fogják szolgálni, de azt amit le fognak termelni az 

mennyi lesz Pilisszentlászlón …. 

 

Dr. Tóthfalusi Anna képviselő: igényt már nem fogadnak be csak januártól.  

 

Tóth Attila polgármester: faluban lévő vállalkozók megkapják, amit igényeltek.  

 

Elsik Tamás képviselő: szerinte ez nem igaz. 

 

Tóth Attila polgármester: önkormányzat nem tudja befolyásolni a Parkerdőt.  

 

Elsik Tamás képviselő: legyenek elsőbbségben, akik itt laknak. Azt hallja, hogy az összes 

erdészet ki tudja szolgálni a lakosságot tűzifával. Aki ezt mondja az jöjjön ide és vizsgálja meg. 



 

Tóth Attila polgármester: megírja a levelet Reinitz Gábornak, de azt a választ fogják kapni, 

hogy ki fogják szolgálni a lakosságot, adják le az igényt.  

 

Elsik Tamás képviselő: szerinte augusztusban kellett volna ezt elkezdeni.  

 

Tóth Attila polgármester: szerinte attól még nem lesz fa. Megállapodnak abban, hogy akkor 

levélben megkeresi a Parkerdő vezérigazgatóját.  

Amennyiben nincs több olyan hozzászólás az egyebek napirendhez, amit jegyzőkönyvbe 

szeretnének mondani, akkor a napirendi pont tárgyalását bezárja. 

 

 

Több napirendi pont nem lévén az ülést 18:55 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


