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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2021. június 29. napján tartandó képviselő-testületi ülésére 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Napirendi pontok előtt: 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

Székely Róbert polgármester 

 

1. napirendi pont 

 
Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel 

 

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés között eltelt idő eseményeiről 

 

A 2020. október 29. után történtek 

− Az új adórendeletet alkottuk meg, amelyet a Kormány 2021-re nem engedett hatályba 

lépni. A rendelet hatálybaléptetését 2022. január 1-re datáltuk a következő 

rendeletünkben, idén újra tárgyaljuk.  

− 2020. november 2-án nyújtottuk be a második hitelezői megállapodást a 

Budapestkörnyéki Törvényszékhez. Ez napjainkra ért célba, A 123. számú bírói 

végzéssel, amely elfogadta az egyezségi javaslatot. Most várjuk a jogerőre emelkedését. 

− 2020. novemberében bevezettük a gyepmesteri szolgáltatást. Ez folyamatosan működik. 

− 2020.12. hóban Bursa Hungarika ösztöndíj pályázaton 3 fő támogatásáról határoztunk, 

összesen 150 e. forint értékben.  

− A BÖT állt elő turisztikai jellegű kerékpárút koncepció tervezésével, amelyről a 

honlapon lehetett tájékozódni. Első körben 2021. januárben egy kérdőív kitöltésével 

közelítették meg a lakosságot, majd február hónapban egy tanulmány látott napvilágot.  

− 2021. január 4-én megkezdte működését a gyógyszertár.  

− 2021. február 11-én megtartott zsámbéki polgármesteri értekezleten kiderült, hogy 
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Zsámbéki orvosi ügyelet veszélybe került. Oka, hogy a foglalkoztatott orvosok óradíja 

olyan alacsony, hogy azért már nem vállalják tovább a szolgáltatást. A helyzet 

kezelésére kidolgozásra kerül egy új díjazási konstrukció, de ez a támogatási összeg 

emelkedését fogja okozni.  

− 2021. évi válságköltségvetés megalkotása. 

− 2021. április hónapjában a Magyar Közútkezelő kért véleményt egy valamikor országos 

kerékpárút kiépítésének nyomvonalával kapcsolatban. A válasz a honlapon tekinthető 

meg.  

− 2021.04.14. elkészült a kápolna udvarában a sportpark, amelyet még egy 2016. 

pályázaton nyert meg Önkormányzatunk. Azóta több kisebb, de egy súlyosabb baleset 

történt a pályán.  

− Az M100 út megvalósításával kapcsolatos tervmódosítás ügyében, 2021. április 27-től 

május 14-ig elektronikus partnerségi egyeztetés volt. A technikai jellegű 

tótervmódosítás polgármesteri határozattal elfogadásra került.  

− 2021. áprilisában megkezdődött a településrendezési eszközök felülvizsgálata. Itt április 

26. és május 24. közti időszakban lehetett észrevételeket tenni. A beérkezett kérések, 

javaslatok értékelése folyik jelenleg.  

− 2021. május. meghirdetésre került a „Jászok tava” megszüntetését célzó vízelvezetési 

koncepció terveztetésének pályázata. Egyetlen érvényes pályázat érkezett. Mivel a 

kifogás nem merült fel a cég ellen a tervezési megbízást a nyertes megkapta.  

− 2020. évi zárszámadási rendelet megalkotása, 2020. év zárásával kapcsolatos döntések 

meghozatala.  

− A kisiskola melletti focipálya átalakítása elkezdődött, meglátjuk mi fog beleférni az ez 

évi költségvetésbe, az adósságrendezés után komfortosítjuk. Egyelőre a szabálytalanul 

és veszélyesen lerakott műfű és a murva került eltávolításra, helyette föld került a 

pályára. 

− Megtörtént a kisiskola törött ablaküvegeinek cseréje, valamint tetőszerkezet egyszerűbb 

javítása. 

− A kisiskola klubhelyiségének vízgépészeti javítását végeztetjük, azzal a szándékkal, 

hogy azt megnyissuk a közművelődési lehetőségeket biztosító rendezvényeknek, 

szakköröknek. 

 

Határozati javaslat 

 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozata 

a polgármester beszámolójának elfogadásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a polgármester két ülés közötti eseményekről tartott beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

Székely Róbert polgármester 
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2. napirendi pont 
 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel 

___________________________________________________________________________ 

Tárgy: A lejárt idejű határozatok elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2020-ban képviselő-testületi jogkörben, valamint polgármesteri hatáskörben meghozott, 

intézkedést igénylő vagy határidős határozatok vonatkozásában a lejárt és teljesített 

határozatokról az alábbi tájékoztatást nyújtom. 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat 

képviselő-testülete 

42/2020. (VI.25.) határozata 

az önkormányzati kezelésben lévő helyi közutak karbantartása érdekében 

lefolytatott versenyeztetési eljárásban érkezett ajánlat elfogadásáról  

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott jogkörében eljárva 

dönt a belterületi közutak járhatóságát biztosító karbantartási munkálatok 

elvégésének szükségességéről. 

 

1. A Bogár Földgép Kft. által adott ajánlatot elfogadja azzal, hogy a 

szerződéskötésre úgy kerüljön sor, hogy a költségvetésben szereplő 3,5 

millió forint összeg erejéig a munkálatok elvégzését követően vállalt 

fizetési határidőn belül fizethető ki, ha a tényleges költség a rendelkezésre 

álló keretet meghaladja arra halasztott fizetési határidő kerüljön vállalásra, 

melyre a fedezetet a módosítás előtt álló válságköltségvetésben kívánnak 

biztosítani.  

2. Felhatalmazzák a polgármestert az 1. pont szerinti feltételekkel a 

szerződés megkötésére.  

polgármester, 

jegyző 

 azonnal 

Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2020. (VII. 20.) számú önkormányzati határozata 

képviselők felügyeleti jogáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megszavazza, 

hogy egy képviselőnek legyen felügyeleti és kapcsolattartási joga a 

Sportegyesülettel. 

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

                                 47/2020. (VII. 20.) számú határozata  

a műfüves pálya és a kisiskola épületének kezelésbe adásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § 2. pontjának felhatalmazása alapján a tulajdonában álló 

műfüves pályával és kisiskolával kapcsolatban az alábbi döntést hozza. 

1. Az önkormányzat tulajdonában álló műfüves pályát és kisiskolát, annak 

környezetével együtt működtetésre ingyenesen a rezsiköltségek viselése 

mellett átadja a Sportegyesület számára 2021. július 31. napjáig.  

2. Felkéri a jegyzőt a működtetés átadásáról szóló szerződés előkészítésére, 

melyben az alábbiak rögzítését kéri:  

o tanítási időszakban, tanítási napokon az iskola diákjai számára reggel 

8:00-16:00 óra között korlátlan használatot biztosítanak,  

o gondoskodnak a pálya karbantartásáról és a karbantartási díjak 

viseléséről, 

o kezelik és nyilvántartják a használat iránti igényeket,  

o meghatározzák és beszedik a bérleti díjakat,  

o a használatról 2020. december 31. és 2021. július 31. napjával beszámol 

a képviselő-testületnek a működtetés tapasztalatairól. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az egyeztetés lefolytatására és a 

szerződés aláírására. 

4. A Sportegyesülettel való állandó kapcsolattartásra, az ingatlanok 

használatának ellenőrzésére Gáspár Tünde képviselő-testületi tagot 

hatalmazza fel. 

 

 polgármester, 

jegyző 

2020. július 

31. 

Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2020. (VII. 20.) számú önkormányzati határozata 

(Civil szervezeti páláyzathoz kapcsolódó) szerződés időtartamának 

határidejéről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a szerződés időtartama 2026. december 31-ig tartson. 

polgármester 

 azonnal  
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2020. (VII. 20.) számú határozata a Pilisjászfalui Faluszépítő 

és Kulturális Egyesület által benyújtandó pályázathoz való hozzájárulásról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § 2. pontjának felhatalmazása alapján a tulajdonában álló 

Kisiskolában található klubhelység felújításával kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza: 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy a Klubhelység felújítása forrásának 

biztosításához a Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület 

pályázatot nyújtson be a Magyar Faluprogram keretében.  

2. A pályázat benyújtásának feltételeként meghatározott 5 éves használati 

jogot biztosítja az egyesület számára.  

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges, pályázat 

benyújtásának feltételét szolgáló, majd az esetleges pályázat pozitív 

elbírálását követően szükségessé vált dokumentumokat a tulajdonos 

képviselőjeként aláírja.  

4. Kéri a Pilisjászfalui Faluszépítő és Kulturális Egyesület képviselőjét, 

hogy a pályázati döntésről haladéktalanul tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

2020. július 

31. 

 polgármester 

Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

50/2020. (VII. 20.) számú határozata  

az önkormányzat vagyonbiztosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § 2. pontjának felhatalmazása és a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi XCCVI. törvény 1. § alapján a tulajdonában álló nemzeti 

vagyont képező ingatlanok vagyonbiztosításával kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza. 

Vagyonbiztosítás megkötése vonatkozásában ajánlatot kell kérni az alábbi 

önkormányzati vagyonelemekre, valamint tevékenységekre:  

1. Hivatal épülete (513 m2 az 1317-ből), 

2. Pilisjászfalu Somvirág Óvoda és Bölcsőde épülete, 

3. Patika, orvosi rendelő, védőnő, Pilis Security pihenőszoba, körzeti 

megbízott rendőr irodája helyszínéül szolgáló épület, 

4. Iskolai tornaterem, vizesblokk valamit közösségi tér vizesblokkal, 

5. Térfigyelő kamerarendszer beltéri és kültéri egységei, kábelek, 

vezetékrendszerek 

6. közösségi terek és játszóterek (2x), műfüves pálya, térbútorok, info-és 

településtáblák, szobrok, emlékművek, emléktáblák, buszmegállók (2x), 

zászlótartók 

7. Telephelyi épület - tárolóhelyek – telek, amelyen nyíltszíni tárolás folyik 

(tűzifa, útjavító anyagok stb.) 

8. Óvoda napkollektor,  

9. Önkormányzat - iskola tetején lévő napkollektor, 

10. Szennyvíztelep, a DMRV-nek üzemeltetésre átadott épület, 

11. Közművagyon, 

12. Víz elfolyás, 

13. Belterületi közutak, 

14. Alaptevékenység végzése közben okozott kár: fűnyírás, útkarbantartás, 

szállítás, 

15. Közterületen álló fák kidőlése esetén okozott kár, 

16. Gépek, eszközök biztosítása, 

17. Számítástechnikai eszközök, bútorzat, egyéb ingóságok biztosítása, 

18. Készpénz, 

19. Gyermekétkeztetés során, melegítőkonyhákban végzett tevékenység. 

Kérik a jegyzőt az ajánlat megkérésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a biztosítási szerződés megkötésére.  

 

 polgármester, 

jegyző  

értelem szerint 

Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2020. (VII. 20.) számú önkormányzati határozata 

Pilisjászfalu Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Pilisjászfalu Önkormányzatának 2019. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról szóló előterjesztést nem fogadja el. 

 polgármester 

 azonnal  
Megvalósult 
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           Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2020. (VII. 20.) számú önkormányzati határozata 

a 710 hrsz –u utca elnevezéséről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Pilisjászfalu 710 hrsz-u utcát Zsolnay Béla utcának nevezi el. 

polgármester 

 azonnal  
Megvalósult 

           Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2020. (VII. 20.) számú önkormányzati határozata 

861 hrsz-u köz elnevezéséről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Pilisjászfalu 861 hrsz-u közt Taligás köznek nevezi el. 

polgármester 

 azonnal  
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2020. (VII. 20.) számú határozata  

belterületi közutak elnevezéséről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjának felhatalmazása alapján a belterületi 

közutak elnevezésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza. 

1. A 941 helyrajzi számmal jelölt útnak a Liliom utca nevet adja, 

2. A 710 helyrajzi számmal jelölt útnak a Zsolnai Béla utca nevet adja, 

3. A 728 helyrajzi számmal jelölt útnak a Boglárka utca nevet adja,  

4. Az 541; 497; 1009 helyrajzi számokkal jelölt útnak a Margaréta utca 

nevet adja,  

5. Az 1025; 1040; 727 helyrajzi számokkal jelölt útnak az Orgona utca 

nevet adja, 

6. Az 1010; 994; 750; 792; 798; 791 helyrajzi számokkal jelölt útnak a 

Búzavirág utca nevet adja,  

7. A 973 helyrajzi számmal jelölt útnak a Pipacs utca nevet adja, 

8. A 953; 884 helyrajzi számokkal jelölt útnak a Vadvirág utca nevet adja,  

9. A 907 helyrajzi számmal jelölt útnak a Gyöngyvirág utca nevet adja, 

10. A 770 helyrajzi számmal jelölt útnak az Őszirózsa utca nevet adja, 

11. A 790 helyrajzi számmal jelölt útnak a Nárcisz utca nevet adja, 

12. A 872 helyrajzi számmal jelölt útnak a Kamilla utca nevet adja, 

13. A 848 helyrajzi számmal jelölt útnak az Árvácska utca nevet adja, 

14. A 861 helyrajzi számmal jelölt útnak a Taligás köz nevet adja. 

 

Felkéri a jegyzőt az utcanevek címnyilvántartásban történő rögzítésére.  

jegyző 

azonnal 
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2020. (VII. 20.) számú határozata 

A 466/24. hrsz-ú ingatlanról a visszavásárlási jog, beépítési kötelezettség 

és elidegenítési tilalom törléséről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonos 

kérésére Pilisjászfalu belterület 466/24 hrsz.-ú (Dombhát u. 4.) ingatlannal 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

1. A beépítési kötelezettségre vonatkozó bejegyzés törölhető. 

2. A visszavásárlási jogról elévülés miatt lemond, a rá vonatkozó bejegyzés 

törölhető. 

3. A fentiek biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törölhető. 

polgármester 

 azonnal  
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2020. (VII. 30.) számú határozata  

a Pilisjászfalui Sportegyesület által benyújtandó pályázathoz való 

hozzájárulásról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § 2. pontjának felhatalmazása alapján a tulajdonában álló 

Kisiskola mosdójának felújításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy a Kisiskola mosdójának felújítása forrásának 

biztosításához a Pilisjászfalui Sportegyesület pályázatot nyújtson be a 

Magyar Faluprogram keretében.  

2. A pályázat benyújtásának feltételeként meghatározott Használati 

megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

3. Kéri a Pilisjászfalui Sportegyesület képviselőjét, hogy a pályázati 

döntésről haladéktalanul tájékoztassa a képviselő-testületet. 

alpolgármester 

2020. július 

31. 

Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2020. (VII. 30.) számú határozata 

a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány által 

benyújtandó pályázathoz való hozzájárulásról 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § 2. pontjának felhatalmazása alapján a tulajdonában álló 

Óvoda udvarának felújításával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy az óvoda udvar felújítása forrásának 

biztosításához a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

pályázatot nyújtson be a Magyar Faluprogram keretében.  

2. A pályázat benyújtásának feltételeként meghatározott Hozzájáruló 

nyilatkozat aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

3. Kéri a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

képviselőjét, hogy a pályázati döntésről haladéktalanul tájékoztassa a 

képviselő-testületet. 

alpolgármester 

2020. július 

31. 

Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2020. (IX.08.) önkormányzati határozata 

benyújtandó pályázathoz való hozzájárulásról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § 2. pontjának felhatalmazása alapján a tulajdonában álló, 

Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola működésének helyet adó 

épület erősáramú villamos hálózatának átépítésével kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Hozzájárul ahhoz, hogy az épület erősáramú villamos hálózatának 

átépítése forrásának biztosításához a Pilisjászfalui Dózsa György Általános 

Iskola pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett, Területileg illetékes Tankerületi Központ által fenntartott 

iskolaépületek felújításának támogatására kiírt pályázaton.  

2. A pályázat benyújtásának feltételeként meghatározott dokumentumok 

aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

3. Kéri a Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola igazgatóját, hogy a 

pályázati döntésről a polgármesteren keresztül haladéktalanul tájékoztassa 

a képviselő-testületet. 

polgármester 

 azonnal  
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2020. (IX.08.) önkormányzati határozata 

védőnő kinevezéséről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § 

felhatalmazása alapján az önkormányzat által kiírt, Molnár Angéla védőnői 

álláshelyének betöltésére a Területi Vezető Védőnő által alkalmazásra 

javasolt Ormai Adrienn pályázó határozott időre, 2022. április 30-ig tartó 

kinevezéséről dönt. 

Kéri a jegyzőt a döntésről való értesítés pályázó számára történő 

megküldésére és a kinevezési okirat előkészítésére.  

jegyző 

azonnal 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2020. (IX.30.) önkormányzati határozata 

az ingatlan adó mértékének elfogadásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 91. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint az előterjesztést megvizsgálta és a táblázatban a b) pont alatt jelzett 

mértéket szavaza meg.  

polgármester 

 azonnal  
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2020. (IX.30.) önkormányzati határozata 

a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 3. melléklet 1.9. pont szerint meghirdetett, az önkormányzatok 

rendkívüli támogatása iránti pályázatot kíván benyújtani.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtása érdekében 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

polgármester 

haladéktalanúl 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2020. (IX.30.) önkormányzati határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 

évi fordulójához történő csatlakozásról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. 

polgármester 

 azonnal  
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2020. (X. 15.) önkormányzati határozata 

az egyezségi javaslat elfogadásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi döntést hozza. 

1. Az előterjesztésben szereplő csoportbeosztás szerinti egyezségi 

javaslatot elfogadja, a 2/2020. (I. 27.) számú határozatában elfogadott 

reorganizációs program, valamint az önkormányzat 2020. évi 

válságköltségvetéséről szóló 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 

figyelembevételével.  

2. Kéri a polgármestert és a jegyzőt az egyezségi tárgyalás előkészítéséhez 

szükséges intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy a pénzügyi 

gondnok a lehető legrövidebb időn belül az egyezségi tárgyalást össze 

tudja hívni.   

3. Kéri a polgármestert és a jegyzőt az egyezségi tárgyalást követően, az 

egyezség dokumentumait a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági 

Kollégiuma számára történő, a tv-ben szereplő határidőn belüli megküldés 

céljából készítsék elő.  

polgármester, 

jegyző 

értelemszerint 

Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Polgármesterének  

6./2020. (VI. 2.) polgármesteri határozata 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró Pilisjászfalu  Község Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésének felhatalmazása alapján, a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése 

valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet által biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza.  

 

1.) Pilisjászfalu Község Önkormányzatának polgármestere a 

kormányrendelet 10. melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló 2019. évi átfogó értékelést elfogadja. 

2.) Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Polgármestere felhatalmazza a 

jegyzőt, hogy – a jogszabályban foglalt követelménynek eleget téve – a 

beszámolót a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális Osztálya részére megküldje. 

jegyző 

2020.június 3. 
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Polgármesterének  

7/2020. (VI. 16.) polgármesteri határozata 

elővásárlási jogról történő lemondásról 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró Pilisjászfalu  Község Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésének felhatalmazása alapján a Magyarország Helyi 

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

2. pontjában meghatározott jogkörében eljárva arról döntött, hogy a 

Pilisjászfalu belterület 592. hrsz. alatt felvett, természetben a 2080 

Pilisjászfalu, Bécsi út 38. szám alatt található 8315 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megjelölésű ingatlan eladókat megillető 4078/8315 – 

4078/8315, összesen 8156/8315 tulajdoni hányadára vonatkozó 

elővásárlási jogáról lemond. 

polgármester   

azonnal 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat 

Polgármestere 

8/2020. (XI. 24.) határozata 

a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi támogatási összegéről 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró Pilisjászfalu Község Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésének felhatalmazása alapján a Magyarország helyi 

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

15. pontjában meghatározott jogkörében eljárva dönt, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat összegét 10 

hónapig tartó tanulmányi évre 5.000 Ft/fő állapítja meg a pályázatot 

benyújtó jogosultak részére 

polgármester   

azonnal 
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 

11/2020. (XII. 21.) polgármesteri határozata 

a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró Pilisjászfalu Község Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésének felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

b) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés b) pontja alapján a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a kapcsolódó 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rendelet előírásának teljesítése érdekében a Tinnyei Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását rendeli el. 

Az alapító okirat 4.4. pontjában szereplő, a költségvetési szerv 

alaptevékenységének kormányzati funkcióit az alábbi számokkal bővíti ki: 

1. 031030 Közterület rendjének fenntartása, 

2. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

5. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

jegyző 2021. 

január 15. 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 

3/2021. (I. 26.) határozata 

a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 12. 

sz. módosítása tárgyában 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró Pilisjászfalu Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §-a következtében, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének 

felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 

határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és a Társulási 

Megállapodást egységes szerkezetben, a határozat 2. számú melléklete 

szerint elfogadom. 

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Polgármesterének  

34/2021. (V. 10.) polgármesteri határozata 

a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésével 

kapcsolatban 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében 

eljáró Pilisjászfalu Község Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet 1. §-a 

következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés j) pontja szerinti önkormányzati feladatkörben eljárva, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. §. (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetőjének megkeresése 

alapján támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 

beosztásában Dr. Öveges Kristóf r. ezredes Úr kinevezését.  

jegyző      

azonnal 
Megvalósult 

 
 

 

Határozati javaslat 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2021. évi munkatervének elfogadásáról  

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást elfogadja.  

  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

Székely Róbert polgármester 
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3. napirendi pont 

 
Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Tárgy: A képviselő-testület 2021. évi munkaterv  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 17. § szerint (2) A képviselő-testület rendes üléseit az 

éves munkaterve szerint tartja, általában hónap utolsó hetének valamelyik munkanapján. 

(3) A képviselő-testület július, augusztus hónapban munkaterv szerint ülést nem tart. 

 

Az előterjesztés melléklete az önkormányzat 2021. évre szóló munkatervének vázlata.  

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2021. évi Munkaterve 

Napirend 
Előterjesztés 

előkészítője 
KT elé terjeszti Megjegyzés 

NYÁRI SZÜNET:  JÚLIUS - AUGUSZTUS 

Június 29.  

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről polgármester polgármester 
 ügyrendi 

döntés 

Tájékoztatás a lejárt határidejű 

határozatokról 

előterjesztés 

szerint 
polgármester  

ügyrendi 

döntés 

A 2021. évi munkaterv elfogadása jegyző polgármester    

Pilisjászfalu Község Településrendezési 

Eszközeinek, Településszerkezeti 

Tervének, Helyi Építési Szabályzatának 

Szabályozási Tervének Módosítása 

főépítész polgármester   

Polgárőrség támogatásának feltétel 

rendszere 
polgármester polgármester   

 

 
   

Szeptember 28. 

2021. első félévi beszámoló értékelése jegyző polgármester   

2021. évi költségvetés felülvizsgálata, 

rendelet módosítás 
jegyző polgármester  
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Bursa Hugarica ösztöndíj pályázat kiírása jegyző polgármester  

Adósságrendezéssel kapcsolatos törlesztés polgármester  polgármester  

    

Október 26. 

Helyi adórendelet felülvizsgálata jegyző polgármester   

Önkormányzati rendeletek 

hatályosulásának vizsgálata 
jegyző polgármester   

    

November 30. 

Bursa Hungarica pályázat elbírálása 
igazgatási 

előadó 
polgármester   

Normatív támogatások felhasználásának 

áttekintése 
könyvelő polgármester    

2022. évi költségvetési koncepció alkotás polgármester polgármester   

    

December 14. 

Óvodai, bölcsődei térítési díj 

felülvizsgálata 
óvodavezető  polgármester   

A 2022. évi belső ellenőrzési terv 

jóváhagyása  
belső ellenőr polgármester   

     

 

A fentiek figyelembevétele után az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.  

 

Határozati javaslat 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozata 

az önkormányzat 2021. évi munkatervének elfogadásáról  

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az önkormányzat 2021. évre szóló munkatervét az év hátralévő idejére. 

 

 „A” elfogadja  

„ B” a jegyzőkönyv szerinti kiegészítésekkel fogadja el. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Székely Róbert polgármester 
 



Iktsz:1/79-7/2021. 

 

18 

 

________________________________________________________________ 

4. napirendi pont 

 
Előterjesztést készítette: Rózsa Gyöngyvér főépítész 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

 

Tárgy: PILISJÁSZFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK, 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI 

TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület tájékoztatására, Pilisjászfalu Község Településszerkezeti Tervének 

megállapításáról szóló, 136/2012. (IX. 06.) Kt. számú határozat, valamint Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 21/2012. (IX. 07.)  sz. 

Önkormányzati rendelet,  

 

„PILISJÁSZFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK, TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

előkészítésére tett intézkedésekről 

                                 

Az S.P.M. Hungary Kft. az alábbi kérelmet küldte az önkormányzat számára május folyamán. 
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A kérelem eredményeként egy polgármesteri határozat [36/2021. (V. 25.) számú] kerül 

meghozatalra, melyet követően a tervezőiroda elkészítette a terveket. 

 

A partnerségi egyeztetés anyaga, az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civil szervek, szervezetek 

körében történő egyeztetés, Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

„Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 1/2021. (III. 11.) sz. Önk. rendelete szerint történik, 

összhangban a 314/2012. (X. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/a. §-aival. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tervezett módosítás partnerségi egyeztetése: 2021. május 29. 

és június 12. között, elektronikus úton megtörtént. 

Az egyeztetésen kifogást emelő észrevétel nem történt. Javaslat nem érkezett.  

 
Az eljárás további folytatása érdekében egy képviselő-testületi döntés szükséges, melyet 

követően a tervanyag – környezeti vizsgálat szükségessége érdekében – megküldésre kerül az 
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egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) kormányrendelet 

3. számú mellékletében szereplő hatóságok számára. 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pilisjászfalu Község 

Településrendezési Eszközeinek, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Határozati javaslat 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozata a Község 

Településrendezési Eszközeinek, Településszerkezeti Tervének, Helyi 

Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 42. § (1) bekezdése, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontja alapján az alábbi döntést hozza. 

 

A/ javaslat 

 

1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztatást, mely szerint kifogást 

emelő észrevétel nem érkezett. 

 

2. A Polgármester eljár Pilisjászfalu Község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításával kapcsolatban. 

3. …………… 

 

B/ javaslat 

 

A kérelem alapján szükséges döntést a település fejlesztési szerződés megkötését követően újra 

tárgyalja.  

Kéri a polgármestert, hogy a település fejlesztési szerződés megkötését megelőző egyeztető 

tárgyalást összehívni szíveskedjék.  

Kéri, hogy az egyeztető tárgyalásokra minden alkalommal a teljes képviselő-testület kapjon 

meghívót. 

Kéri a jegyzőt, hogy készítsen elő egy település fejlesztési szerződés tervezetet, amelyet a 

tárgyalások során a felek egyeztetni tudnak egymással a véglegesítés előtt.  

 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Székely Róbert polgármester 

 

                                                                                   

                                                                      Székely Róbert 

                                                                      polgármester       
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________________________________________________________________ 

5. napirendi pont 

 
Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

 
Tárgy: A polgárőrség támogatásával kapcsolatos előzetes vélemény egyeztetés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2021. évi költségvetés előterjesztésekor egy sorban szerepelt a polgárőrség támogatására 

vonatkozó összeg. A végleges költségvetésben ez az összeg – az ARB megbeszélésen 

elhangzottak alapján – visszakerült a tartalék összegébe.  

A módosítás javaslatának indoklásában az állt, hogy ne legyen addig külön soron számukra 

szóló támogatás, amíg nincs lehetősége az önkormányzatnak, hogy mindegyik helyi működésű 

civil szervezetet támogassa.  

Tekintettel arra, hogy tevékenységük közbiztonsági érdek a támogatásuk feltételrendszerét 

szükséges megállapítani.  

 

A támogatás megkezdése előtti megállapodás megkötéséhez néhány alábbi szempont merült 

fel.  

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg és tegyen javaslatot a végleges szempontokra.  

 
1. A Polgárőrség vállalja, és a támogatási szerződés megkötése előtt bemutatja az utolsó 

lezárt költségvetési évről szóló mérlegét és beszámolóját, valamint annak beküldésének, 

közzétételének bizonyítékát.  

2. A támogatott Polgárőrség a települési jelzőrendszerbe való belépéssel nyújtson 

segítséget a balesetek és katasztrófák elhárításában. Ezen belül  

a. a Polgárőrség, a polgárőri szolgálat során, szélsőséges időjárási viszonyok 

kialakulásakor figyeli  

i. első sorban a Jászok tava képződmény víztelítettségét – az ideiglenes 

szivattyú működésének elégtelensége esetén a katasztrófavédelmet 

értesíti. 

ii. havazás, ónoseső esetén, az utak síkosságmentesítési igényének 

megállapítás, jelzése a kijelölt kapcsolattartónak 

b. Egyéb természeti „csapás” érzékelése esetén a megfelelő elhárító szerv, majd a 

polgármester értesítése 

3. A Polgárőrség szolgálatvezénylése mindenkor igazodjon a falu szokásaihoz, 

adottságaihoz, rendezvényeihez, esetlegesen a kialakult bűnözési szokásokhoz, 

vélelmezett bűnelkövetési időszakokhoz.  

4. A Polgárőrség szolgálatának vezénylésének, polgármester részére történő megküldése. 

5. Negyedévente a szolgálatteljesítésről, a támogatási összeg felhasználásáról, az 

Önkormányzat által előírt feltételek teljesítéséről rövid beszámolót készít. 

 
Javasolt támogatás havi: 100e. forint 

A támogatás a polgárőrség szolgálata teljesítése során felmerült benzin- és egyéb gk. fenntartási 

költség finanszírozására szolgál. 
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Határozati javaslat 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozata 

a polgárőrség támogatását megelőző megállapodás szempontjairól 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a polgárőrség számára tervezett támogatás összegét megállapodásban kívánja 

rögzíteni. A megállapodás tartalmába az alábbi szempontokat kéri 

meghatározni:  

 

− A Polgárőrség vállalja, és a támogatási szerződés megkötése előtt bemutatja az utolsó 

lezárt költségvetési évről szóló mérlegét és beszámolóját, valamint annak beküldésének, 

közzétételének bizonyítékát.  

− A támogatott Polgárőrség a települési jelzőrendszerbe való belépéssel nyújtson 

segítséget a balesetek és katasztrófák elhárításában. Ezen belül  

o a Polgárőrség, a polgárőri szolgálat során, szélsőséges időjárási viszonyok 

kialakulásakor figyeli  

▪ első sorban a Jászok tava képződmény víztelítettségét – az ideiglenes 

szivattyú működésének elégtelensége esetén a katasztrófavédelmet 

értesíti. 

▪ havazás, ónoseső esetén, az utak síkosságmentesítési igényének 

megállapítás, jelzése a kijelölt kapcsolattartónak 

o Egyéb természeti „csapás” érzékelése esetén a megfelelő elhárító szerv, majd a 

polgármester értesítése 

− A Polgárőrség szolgálatvezénylése mindenkor igazodjon a falu szokásaihoz, 

adottságaihoz, rendezvényeihez, esetlegesen a kialakult bűnözési szokásokhoz, 

vélelmezett bűnelkövetési időszakokhoz.  

− A Polgárőrség szolgálatának vezénylésének, polgármester részére történő megküldése. 

− Negyedévente a szolgálatteljesítésről, a támogatási összeg felhasználásáról, az 

Önkormányzat által előírt feltételek teljesítéséről rövid beszámolót készít. 

− ………. 

− ………….. 

− ……………… 

 

 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Székely Róbert polgármester 

 


