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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2021. szeptember 30. napján tartandó képviselő-testületi ülésére 

 Napirendi pontok: 

 

Előterjesztő: Döntés 

típus: 

1. 

 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről polgármester ügyrendi 

 

2.  Tájékoztatás a lejárt határidejű 

határozatokról 

polgármester ügyrendi 

3. Költségvetési beszámoló 2021. augusztus 

31. fordulónappal 

polgármester egyszerű 

többség 

4. „Jászok-tava” képződmény megszűntetése polgármester egyszerű 

többség 

 

5. Az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének módosítása 

polgármester egyszerű 

többség 

6. Önkormányzati rendelet az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről 

polgármester egyszerű 

többség 

7. Szociális Tűzifa rendelet módosítása polgármester egyszerű 

többség 

8. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi 

szabályozásáról szóló rendelet tervezet 

polgármester  egyszerű 

többség 

9. Csatlakozás a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához 

polgármester egyszerű 

többség 

10. Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság 

Pilisvörösvári Rendőrőrs Pilisjászfalu 

Község Önkormányzatának a 2020. év 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

polgármester egyszerű 

többség 

11. Polgárőr autó ügyének lezárása polgármester egyszerű 

többség 

12. Kocsis Zoltán kérelmének ügye polgármester egyszerű 

többség 

13. Walter Gyula kérelme telekhatár-rendezés 

ügyében 

polgármester egyszerű 

többség 

14. Önkormányzat tulajdonában lévő teherautó 

ügye 

polgármester egyszerű 

többség 
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15. Döntés településrendezési eszközök 

egyeztetéséről szóló eljárás módosításával   

kapcsolatban 

polgármester egyszerű 

többség 

16. Egyebek   

___________________________________________________________________________ 

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: Székely Róbert polgármester, Borsó András alpolgármester 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel 

 

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés között eltelt idő eseményeiről 

- Adósságrendezési eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedése, 

- Két könyvelő elmaradt díjának kifizetése (akik lekönyvelték 2019-es év eseményeit és 

benyújtották a 2019-es beszámolót), 
- Útjavítás, majd az esők után újabb javítás, és annak kifizetése, 
- Pénzügyi gondnok és a "szakértője" díjainak kiegyenlítése, 
- Adósságrendezésben született egyezség első részletének törlesztése, 

- A közös hivatali elmaradt finanszírozás pótlása, 
- SPM/UBM újabb levelének közzététele, és a Partnerségi egyeztetés újabb kiírása, 
- Településfejlesztési szerződés előkészítő tárgyalás egyeztetése, 
- Dr. Várady Hortenzia szerződésének felmondása szeptember 30-as hatállyal, új, kedvezőbb 

szerződéskötés a vérvétel megoldására október 1-től, 
- 1 új közfoglalkoztatott alkalmazása, 
- Hátsó út kimérésének kezdeményezése, 
- NAV inkasszó, a 2013-2018 időszak visszalévő összegére vonatkozóan (még nincs 

információ arról, hogy milyen körülmény adott okot a kedvezményes részletfizetést 

megállapító határozat visszarendezésére), 
- Piliscsabai Önkéntes Tűzoltók támogatása, amely összeg a „Jászok-tava” képződmény 

többszöri szivattyúzásakor keletkezett költségük megtérítése. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

a polgármester és az alpolgármester beszámolójának elfogadásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a polgármester és az alpolgármester két ülés közötti eseményekről tartott 

beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

Székely Róbert polgármester 

 

 

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 2021-ben 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 

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 

4/2021. (II. 09.) határozata 

a Településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 

 

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, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott jogkörében a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatáról dönt.  

Kéri a felülvizsgálat során a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 

szabályinak alkalmazását. 

Kéri a jegyzőt, hogy az eljárás megkezdése előtt vizsgálja felül a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2013. (VII. 15.) számú 

önkormányzati rendeletet és készítsen módosítási javaslatot, 

amennyiben indokolt. 

polgármester 

2021. 

december 31. 

Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatáskörében eljáró 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 

5/2021. (II. 09.) határozata 

a Településrendezési eszközök felülvizsgálatára érkezett tervezői 

ajánlatok elbírálásáról 

 

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, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott jogkörében a 

4/2021. (II. 09.) számú polgármesteri határozatában foglaltak 

végrehajtásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

A felülvizsgálatra beérkezett tervezői ajánlatok közül a 

legkedvezőbb, a határozat mellékletét képező Z. É. Műhely 

Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. 

ajánlatát fogadja el.  

Kéri a jegyzőt a szerződés aláírásra történő előkészítésére.  

Kéri az ajánlatban szereplő összeg betervezését a 2021. évi 

önkormányzati költségvetésbe. 

jegyző      

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 

 

5/2021. (VI. 29.) számú határozata 

a Község Településrendezési Eszközeinek, Településszerkezeti 

Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

módosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 

1. A Somlyó-völgyet érintő TSzT és HÉSZ módosítási kérelem 

tárgyalásához alapfeltételeként írja elő, hogy a beruházó készítsen 

egy olyan tételes, részletes beszámolót az Önkormányzat részére, 

amely a módosítással érintett területen az érdekeltségi körébe 

tartozó telkek tekintetében pontosan bemutatja, mekkora 

alapterületű építményeket, hány darab és hány lakásos 3 szintes 

társasházat kíván építeni a Vt illetve az LK9 övezetben? A 

beruházó mutassa be, milyen egyéb fejlesztéseket kíván 

megvalósítani, s ezek milyen ütemben valósulnak majd meg a 

terveik szerint. Különös tekintettel a közvilágítás a felszíni 

vízelvezetés és a szilárd burkolatú úthálózat kiépítését illetően.  

2. Miután az 1 pontban meghatározott beszámolót a 

képviselőtestület tárgyalásra alkalmasnak ítéli, újabb online 

partnerségi egyeztetést indít, melynek 2 hetes időtartama a 

beszámoló elfogadását követő közzétételétől indul. 

3. Az 1. és 2. pontban foglaltakkal párhuzamosan kezdődjön meg a 

beruházó és önkormányzat közötti egyeztetés egy kölcsönösen 

előnyös településfejlesztési szerződés kidolgozása érdekében.  

4. A TSzT és HÉSZ rendelet Somlyó-völgyre vonatkozó esetleges 

módosítása, csak a kölcsönösen elfogadott területfejlesztési 

szerződés aláírását követően hagyható jóvá. 

polgármester 

2021. 

auguszttus.31. 

Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2021. (VI. 29.) számú határozata 

a Pilisjászfalui gyermekek táboroztatási támogatásáról 

 

1. Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az ARB támogató javaslata esetén 50%-kal támogatni 

kívánja a nyári táborozásban résztvevő, Pilisjászfalun állandó 

lakóhellyel rendelkező szülő gyermekét, azon táborok tekintetében, 

amelyek a közművelődési támogatás kategóriába sorolhatók. A 

támogatást a táboroztatónak utólag folyósítja az Önkormányzat a 

táboroztató által benyújtott elszámolás, illetve kimutatás alapján.  

2. A településen élő hátrányos helyzetű gyermekek a méltányosság 

gyakorlásával további 50% támogatásban részesülhetnek, 

amennyiben a szülő írásban benyújtott kérelemmel fordul az 

Önkormányzat felé. 

jegyző 2021. 

augusztus.31. 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2021. (VII.27.) számú önkormányzati határozata 

a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 

XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pont Önkormányzatok rendkívüli 

támogatása jogcím tekintetében – vissza nem térítendő – támogatási 

igényt nyújt be a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium 

által, az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati 

felhívásra.  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Polgármester jogosult az igénylés tartalmának teljeskörű 

meghatározására, az igényléshez kapcsolódó szükséges 

nyilatkozatok teljeskörű megtételére, esetleges hiánypótlás 

teljesítésére 

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2021. (VII.27.) számú önkormányzati határozata 

az ajándékozási szerződés felbontására tett javaslatról 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a megállapodás tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozata 

a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatásról szóló pályázatról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 

formájában benyújtja igényét a Belügyminiszter által meghirdetett 

Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 3. melléklet I. 2.2.1 pont szerinti, a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatásra. 

A pályázat keretében igényelt támogatás fajtája és mennyisége: 45 

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 
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erdei m³ keménylombos fafajtájú tűzifa. 

A pályázat keretében az önkormányzat által vállalt, saját forrásként 

biztosított önrész összege 1000 Ft/erdei m³ + Áfa, összesen bruttó 

57.150,- Ft, amely összeg Pilisjászfalu Község Önkormányzatának 

2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló keret terhére 

biztosított. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban 

részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás elfogadásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást elfogadja.  

  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Székely Róbert polgármester 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

___________________________________________________________________________ 

  

Tárgy: Költségvetési beszámoló 2021. augusztus 31. fordulónappal 

 

Az előterjesztés készítésekor a 2021. augusztus 31-i fordulónappal készült időszaki jelentés 

adatai álltak rendelkezésre. 

Ennek okán az előterjesztés ezen fordulónappal számol be az önkormányzat 2021. 

költségvetésének alakulásáról.  

A 2021. 08. 31-i teljesítésekhez 

 

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat

előirányzat

Önkormányzat költségvetési támogatása (02 űrlap.) B11 146 594 853 163 994 284 112 003 488 68,30%  51 990 796             -   

Működési célú pénzeszközátvétel (02 űrlap) B16 5 843 700 5 843 700 4 439 795 75,98%    1 403 905             -   

Adóbevételek és Közhatalmi bevételek (02.űrlap) B3 88 000 000 88 000 000 46 745 408 53,12%  41 254 592             -   

Működési bevételek (02 űrlap) B4 4 127 500 6 109 438 6 951 826 113,79%   842 388 

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 n/a             -   

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 244 566 053 263 947 422 170 140 517 64,46% 94 649 293   842 388 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 0 0 0 n/a             -   

Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 n/a             -   

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 642 000 642 000 100,00%             -   

Felhalmozási bevételek összesen 0 642 000 642 000 100,00% -         

Pénzforgalom nélküli bevételek  (2.mell.) B81 90 549 677 95 405 962 95 405 962 100,00%             -   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 335 115 730 359 995 384 266 188 479 73,94% 94 649 293 842 388

BEVÉTELEK

2021. év

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Költségvetés 2021. év

Teljesítés 

(2021.08.31)
Index

 

Kötelezettség/

Követelés 

 Szabad 

keret 

Egysé

ges 

Rovat-

rend

Megnevezés
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Az állami támogatások teljesítésének mértéke 68,3 %, ez az időarányos teljesítésnek megfelelő. 

Itt az eredeti előirányzatot növelte a HIPA kompenzációra kapott kb. 17 M Ft, melynek fele 

június hónap folyamán megérkezett a bankszámlára, a következő részlet októberben fog. 

További 3,3 M Ft-os emelkedés volt a kötött felhasználású támogatásoknál is a kiegészítő 

felmérés alapján, de a májusi normatíva felmérés ezt a növekedést sajnos elvitte, így az ebből 

adódó változások mindössze 422 903 Ft-ot jelentenek. Mindkét összeggel jelenleg a 

tartalékokat növeltük/csökkentettük. 

 

A működési célú átvett pénzeszközök soron kerültek tervezésre a közfoglalkoztatottak után 

járó, illetve a védőnő után járó finanszírozás. A teljesítése 75,98 %-os, ez még kicsit jobb is 

mint az időarányos teljesítés. 

 

Az adóbevételek teljesítése 53,12%-on áll, mely kissé kevés, de azért nem aggasztóan. A 

harmadik negyedévben július-augusztusban nem számíthattunk nagy bevételekre, és augusztus 

végére az időarányos teljesítésnek 67% körül kellene állnia. Ez tehát némileg alul van 

teljesülve. Erre a sorra októberben érdemes jobban figyelni, a szeptemberi teljesítési és 

adózárási adatok ismeretében, az akkor már nagyságrendekkel nem változó szám lesz.  

 

A saját bevételeken a tervezett 4,1 M Ft teljesült, sőt túlteljesült. Ennek oka, hogy az óvoda 

számlái a korábbi években nem kerültek átszámlázásra részére, ezért tervezésre sem. Ezt idéntől 

megtesszük, ami most többletbevételt okoz a kimutatott számok szintjén, de valódit nem, hiszen 

az óvodánál jelentkezik kiadásként, amit eddig nem volt ott. 

A többletbevétel a dologi kiadásokon a közvetített szolgáltatások fedezete. 

 

Közmű fejlesztés címen eddig 642 000 Ft folyt be, ezt a tartalékkal szemben mutatjuk ki. 

 

A kiadási oldalon a bérek járulékok soron a teljesítés a megbízási díjak fedezetbiztosításának 

hatására időarányos. Az eddigi kiadási ütemmel az előirányzat előreláthatóan fedezetet nyújt a 

tervezett kiadásokra, azonban egyelőre mozgástér nincs benne. 

 

A dologi kiadások teljesítése viszont megtakarítás mutat, 39,43%-on áll, ennek legfőbb oka az 

ÁFA visszafizetés fedezetének megteremtése. E nélkül számítva a kiadás 55,76%-os teljesítési 

arányt mutatna, ami még mindig megtakarítás, de ez el is várható, tekintve, hogy a felmerülő 

működési kiadásokon túl még van egy részlet az adósságrendezésből idénre. 

 

A települési támogatásoknál a tervezett 350 ezer Ft-ból eddig 146 e Ft-ot használtunk fel. 

Személyi juttatások (01 űrlap) K1 26 780 841 29 620 841 19 956 174 67,37% 9 664 667 0

Munkaadókat terhelő járulékok (01 űrlap) K2 4 311 949 4 752 149 3 009 771 63,33% 1 742 378 0

Dologi kiadások feladatonként (01 űrlap) K3 84 551 775 117 910 838 46 495 250 39,43% 67 800 025 3 615 563

Szociális kiadások (01 űrlap) K4 350 000 350 000 146 000 41,71% 204 000 0

Működési célú pénzeszközátadás (01 űrlap) K5 20 253 716 27 448 176 18 562 281 67,63% 8 885 895 0

Szolidaritási hozzájárulási adó és előző évi K5 4 589 408 20 765 579 19 296 971 92,93% 1 468 608 0

Tartalék (01 űrlap) K513 26 984 967 74 465 0,00% 0 74 465

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 167 822 656 200 922 048 107 466 447 53,49% 89 765 573 3 690 028

Beruházás (01 űrlap) K6 15 292 756 3 481 756 598 160 17,18% 2 883 596 0

Felújítás (01 űrlap) K7 11 620 000 10 344 806 0 0,00% 10 344 806 0

Felhalmozási kiadások összesen 26 912 756 13 826 562 598 160 4,33% 13 228 402 0

Állami támogatás, 2020.évi megelőlegezés visszafizetése, 

hiteltörlesztés (03) űrlap

K9 140 380 318 145 246 774 88 329 009 60,81% 56 917 765 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 335 115 730 359 995 384 196 393 616 54,55% 159 911 740 3 690 028

0 0 69 794 863    4 532 416 4 532 416

KIADÁSOK
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A működési célú átadott pénzeszközök soron mutatjuk ki a HÍD, BÖT, és Közös Hivatali 

átadásra kerülő összegeket. 

 

Jelenleg az alábbi a teljesítés: 

 

 
 

 

A beruházások-felújítások sorokon az alábbiak teljesültek: 

 

Beruházások 

 

 
 

A tervezett beruházásból tehát még nem fizettünk ki semmit az elköltött 598 160 Ft-nak a 

fedezete egyelőre ez a tervezett beruházás volt.  

 

A felújítások soron nem volt teljesítés a határnappal (az utak karbantartásának ellenértéke 

szeptember folyamán került kiegyenlítésre). 

 

A finanszírozási kiadásokon (megelőlegezés és hivatalnak nyújtott állami finanszírozás) 

jelenleg kimutatott 60,81 %-os a teljesítés, ezen a soron mutatjuk ki a megelőlegezéseket és az 

óvodának fizetett intézményfinanszírozást is. Az időarányos teljesítéstől még kicsit alul is 

marad, ennek oka, hogy az óvoda finanszírozása 58,02%, és ez leviszi a mutatót. 

 

Az Óvoda helyzetét látva nincs aggodalomra okot adó tényező, a saját bevételei ugyan alul 

teljesültek, de cserébe a dologi kiadásai is megtakarítást mutatnak.  

További hasonló ütemű teljesítéssel kb 16 M Ft-ra nem lesz szüksége.  
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Az előirányzat-módosításokhoz 

 

A személyi juttatások sorokon belső átcsoportosítást hajtottunk végre, a törvény szerinti 

illetmények sor terhére. 

Az átcsoportosítás fedezet nyújt a közlekedési költségtérítések, a reprezentáció és a 

betegszabadság kifizetésére. 

Pótfedezet került biztosításra takarító és a könyvtáros megbízási díjaira, 10 havi összegben a 

tartalék terhére, melynek járulékkal növelt összege 3 280 200 Ft volt. 

 

A dologi kiadások között belső átcsoportosítást hajtottunk végre a közüzemi díjak terhére és a 

továbbszámlázott szolgáltatások javára 3 000 000 Ft értékben. A módosítás oka, hogy a korábbi 

években nem kerültek tovább számlázásra az pl. óvoda által igénybevett közüzemek, ezért ezek 

a költségek a Közüzemi díjak soron kerültek tervezésre. Év közben a felmerült tovább 

számlázandó kiadások egy részének fedezetét ebből biztosítottuk. További belső 

átcsoportosítással biztosítottunk fedezetet a kávégép bérlésére is a K337-es rovaton 

megtervezett szabad keret terhére. 

 

A dologi kiadások módosítását indokolta továbbá a májusi normatíva felmérés eredményeként 

felmerült étkeztetési normatíva elvonás mely az önkormányzatot 353 684 Ft értékben érintette. 

A csökkenés oka az étkező gyermeklétszám csökkenése volt. 

A karbantartási kiadásokon teljesült a kisiskola tető javítás, a kisiskola falazása, a kisiskola 

csőtörés javítás, ároktisztítás munkái, ezekre a kiadásokra a fedezetet a tartalék terhére 

biztosítottuk. 

 

A közvetített szolgáltatások bevételét teljes egészében a közvetített szolgáltatások kiadásainak 

előirányzatának emelésére fordítottuk. 

 

A fizetendő általános forgalmi adó előirányzatát 35 008 800 Ft mértékben emeltük, mely 

összegből 34 524 800 Ft a 09.06-án inkasszált ÁFA tartozás fedezete. A fedezetet részben a 

megtervezett előirányzat, részben a tartalék, részben pedig a felújítások elmaradásából adódó 

forráselvonás adta. 

 

Az egyéb dologi kiadások soron terveztük meg az adósságrendezésből eredő 2021. évre eső 

részleteket. Az első rész augusztusban teljesült, a második részlet októberben esedékes. Az 

adósságrendezésben szerepel a Közös Hivatal-nak járó 4 846 684 Ft-os összeg, valamint az 

Erste hitel 2 550 442 Ft-os összege is, melyek 2021-ben esedékesek. Mindkét összeg 

átcsoportosításra került a  K506 működési célú átadott pénzeszközök ( 4 846 684 Ft), és a K911 

Likviditási célú hitelek visszafizetése (2 550 442 Ft ) rovatokra. 

 

A válságköltségvetésben nem került tervezésre a 2019. évi és 2020. évi beszámolókban 

kimutatott normatívákból eredő visszafizetési kötelezettség, ennek fedezete a tartalék terhére 

biztosításra került. 

 

A működési célú átadott pénzeszközök előirányzatát növelte a nyári táborokra adott 

önkormányzati hozzájárulás összege. 

 

A normatíva csökkenése az óvodát nagyobb mértékben érintette, ezért az óvoda finanszírozását 

2 540 000 Ft-al, az Óvoda dologi kiadásaival szemben csökkentettük. 
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Az előirányzatokat fenti okok alapján összesen 24 879 654 Ft értékben módosítjuk. 

 

A fentiek figyelembevétele után az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

2021. augusztus 31. napjával készült költségvetési beszámoló elfogadásáról  

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az önkormányzat 2021. augusztus 31. napi adatokkal készült költségvetési 

beszámolót elfogadja. 

 

 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

________________________________________________________________ 

4.  napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

___________________________________________________________________________ 

 

 Tárgy: „Jászok-tava” képződmény megszűntetése 
 

A „Jászok-tava” képződmény megszűntetésével kapcsolatban a „Közúti vízelvezetés tervezésére” kiírt 

ajánlattételi felhívás eredményesen zárult a tekintetben, hogy a beérkezett ajánlattevővel a szerződés 

megkötésre került, melynek teljesítése szeptember folyamán megvalósult.  

A tervek a k-t tagjai számára megküldésre kerültek.  

A terv részleteiről – meghívásra – a tervező tart szóbeli tájékoztatást.  

 

A képződmény keletkezése időről időre, már hosszú évek problémája. Mely a tervek elkészültével még 

további megoldásra vár.  

 

A kivitelezés kérdésében szükséges a képviselő-testület döntése. Első körben egy versenyeztetési eljárás 

keretében szükséges kiválasztani a kivitelezőt, mely alapján a kivitelezés forrásával kapcsolatban 

szükséges döntést hozni.  

A 2021. évi költségvetés jelenlegi állása szerint szabad előirányzat e célra nem áll rendelkezésre.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására.   

 

A tervdokumentáció anyaga – a nyilvánosság számára biztosítandó megismerési lehetősége 

okán – az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

Kis-Somlyó utca szakasz vízelvezetésével kapcsolatban 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kis-Somlyó utca 

szakasz vízelvezetésével kapcsolatban a tervdokumentáció és a tervező 

tájékoztatása alapján az alábbi döntést hozza: 

- ………. 

- ……… 

- ……… 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: ………… 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_________ 

5. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 

  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves 

költségvetése.  

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a 

képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.  

Tinnye Község Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése 

szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) 

bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése 

alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 

előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a 

döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.  

Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése 

szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, 

azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 

elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2021. évi önkormányzati költségvetési 

rendelet módosítása:  

 

 
 

 

Bevételek változása

Önkormányzat működési támogatásai normatíva felmérés adatai alapján 422 903 Ft

HIPA kompenzáció a 25000 fő lakosságszám alatti településeknél 16 976 528 Ft

Működési bevételek (befolyt többletbevételek) 1 981 938 Ft

Felhalmozási bevételek 642 000 Ft

2021. évi megelőlegezés 4 856 285 Ft

A módosítások összesen 24 879 654 Ft
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Az előirányzatok között az alábbi átcsoportosítások kerültek átrendezésre: 

 

 
 

 

Az óvodát érintően az alábbi költségvetési módosítás vált szükségessé: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Átcsoportosítások

Személyi juttatások és járulékaik takarító, könyvtáros megbízási djíak 3 280 200 Ft

Dologi kiadások: 31 730 810 Ft

-         KÖH korábbi évek működési támogatásának fedezetének átcsoportosítása -4 846 684 Ft

-         utak murvázása, karbantartása átcsoportosítás 1 275 194 Ft

           -         Kisiskola tető javítás, Kisiskola falazás munkadíj, csőtörés javítás, ároktisztítás-Kisiskola 777 500 Ft

          -         ÁFA visszafizetés 2013-2018 időszak 34 524 800 Ft

Működési célú átadott pénzeszközök és visszafizetések 23 370 631 Ft

-       2019. kieg. tám és kötött felhaszn. tám. elszámolása miatti visszafizetés 7 568 159 Ft

-       2020. évi beszámolóból adódó visszafizetési kötelezettség fedezete 8 608 012 Ft

-        Nyári táboroztatás 413 000 Ft

-        Hiteltörlesztés adósságrendezésben 4 846 684 Ft

-        Nyári közfoglalkoztatott diákmunka támogatás (2020) visszafi 63 776 Ft

-      Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó egyesület és erdő karbantartás 650 000 Ft

-      7/2021 VI.29 KT határozat támogatás Piliscsabai temető bővítés 990 000 Ft

-     adatvédelmi tisztviselő finanszírozási igénye 231 000 Ft

Tartalékok -47 845 889 Ft

-         2019. kieg. tám és kötött felhaszn. tám. elszámolása miatti visszafizetés -7 568 159 Ft

-        Hiteltörlesztés adósságrendezésben -2 550 442 Ft

-       2020. évi beszámolóból adódó visszafizetési kötelezettség fedezete -8 608 012 Ft

-        Nyári táboroztatásra nyújtott támogtás fedezete, önkormányzati határozat alapján -413 000 Ft

-       Kisiskola tető javítás, Kisiskola falazás munkadíj, csőtörés javítás, ároktisztítás-Kisiskola -777 500 Ft

-       Nyári közfoglalkoztatott diákmunka támogatás (2020) visszafi -63 776 Ft

-       takarító, könyvtáros megbízási díjakra fedezet -3 280 200 Ft

-       ÁFA visszafizetés 2022-2023 évi részlet (2013-2018 időszak) -22 713 800 Ft

-      Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása és erdő karbantartás -650 000 Ft

-     7/2021 (VI.29.) KT határozat támogatás Piliscsabai temető bővítés -990 000 Ft

-     adatvédelmi tisztviselő finanszírozási igénye -231 000 Ft

Beruházások forráselvonás -11 811 000 Ft

Fedezet biztosítása útkarbantartásra -1 275 194 Ft

Hiteltörlesztés adósságrendezésben 2 550 442 Ft

A módosítások összesen 0 Ft

Bevételek változása

Intézményfinanszírozás Étkezési normatíva csökkenés miatt elvonás-2 540 000 Ft

A módosítások összesen -2 540 000 Ft

Kiadások változása

Dologi kiadások étkezési normatíva csökkenés miatt elvonás -2 540 000 Ft

A módosítások összesen -2 540 000 Ft
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Az óvodát érintő kiemelt előirányzatok változásának kimutatása:  

 

 
 

 

S. F.SZÁM ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSEI

2021. évi 

eredeti 

előirányzat

2021. évi 

módosított 

előirányzat

Teljesítés 

2021.08.31

Felhaszná

lás

1 0511011.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

előirányzata
78 250 230 78 250 230 50 732 992 64,83%

3 0511031. Céljuttatás, projektprémium előirányzata 1 950 000 1 950 000 0,00%

4 0511041.
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 

túlszolgálat előirányzata
500 000 500 000 0,00%

6 0511061. Jubileumi jutalom előirányzata 1 500 000 1 500 000 0,00%

7 0511071. Béren kívüli juttatások előirányzata 3 524 904 3 524 904 3 942 028 111,83%

9 0511091. Közlekedési költségtérítés előirányzata 1 912 860 1 912 860 948 913 49,61%

13 0511131.
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

előirányzata
1 500 000 1 500 000 669 504 44,63%

15 051221.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 

előirányzata

2 450 000 2 450 000 940 500 38,39%

17 0521.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó előirányzata
14 428 381 14 428 381 8 664 122 60,05%

18 053111. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 80 000 80 000 0,00%

19 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 3 880 000 3 880 000 1 567 956 40,41%

21 053211.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

előirányzata
641 664 641 664 141 212 22,01%

22 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 20 400 20 400 10 200 50,00%

23 053311. Közüzemi díjak előirányzata 4 500 000 4 500 000 1 823 738 40,53%

24 053321. Vásárolt élelmezés előirányzata 15 000 000 13 000 000 6 245 640 48,04%

26 053341.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

előirányzata
650 000 650 000 132 405 20,37%

27 053351. Közvetített szolgáltatások előirányzata 0 214 284 214 284 100,00%

28 053361.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

előirányzata
1 070 000 1 070 000 0,00%

29 053371. Egyéb szolgáltatások előirányzata 2 208 044 1 992 760 1 071 259 53,76%

32 053511.
Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó előirányzata
7 573 529 7 033 259 2 766 792 39,34%

36 053551. Egyéb dologi kiadások előirányzata 0 1 000 34 3,40%

59 05631.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

előirányzata
850 000 850 000 496 063 58,36%

60 05641.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

előirányzata
600 000 600 000 0,00%

63 05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó előirányzata
391 500 391 500 133 937 34,21%

123 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 0 0 202 192 n/a

125 094051. Ellátási díjak előirányzata 6 590 000 6 590 000 2 736 455 41,52%

126 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 1 390 500 1 390 500 420 808 30,26%

149 0981311.
Előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele előirányzata
984 489 984 489 984 489 100,00%

153 098161. Központi, irányító szervi támogatás előirányzata 134 516 524 131 976 524 76 568 891 58,02%

Kiadási előirányzat összesen 143 481 513       140 941 243     80 501 579   57,12%

Bevételi előirányzat összesen 143 481 513       140 941 513     80 912 835   57,41%

Előirányzatok változása 2 540 000-         
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Az önkormányzat kiemelt előirányzatai változásának kimutatása: 

 

 

 
 

 

 

 

S. F.SZÁM ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSEI

2021. évi 

eredeti 

előirányzat

2021. évi 

módosított 

előirányzat

Teljesítés 

2021.08.31

Felhasznál

ás

1 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata … 17 900 064 17 238 439 11 807 433 68,49%

3 0511031. Céljuttatás, projektprémium előirányzata 0 50 375 50 375 100,00%

7 0511071. Béren kívüli juttatások előirányzata 919 540 919 540 841 453 91,51%

9 0511091. Közlekedési költségtérítés előirányzata 0 300 000 95 262 31,75%

13 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata … 0 300 000 52 817 17,61%

14 051211. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata … 7 033 937 7 033 937 4 761 033 67,69%

15 051221.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata
… 927 300 3 767 300 2 336 551 62,02%

16 051231. Egyéb külső személyi juttatások előirányzata … 0 11 250 11 250 100,00%

17 0521.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

előirányzata
… 4 311 950 4 752 149 3 009 771 63,33%

18 053111. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 15 000 15 000 0,00%

19 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata … 1 405 000 1 405 000 1 337 909 95,22%

21 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata … 2 110 000 2 110 000 1 084 995 51,42%

22 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata … 84 000 84 000 72 355 86,14%

23 053311. Közüzemi díjak előirányzata 10 414 936 7 414 936 3 361 681 45,34%

24 053321. Vásárolt élelmezés előirányzata 9 581 902 9 303 409 4 680 759 50,31%

25 053331. Bérleti és lízing díjak előirányzata 0 33 300 33 300 100,00%

26 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata … 380 000 2 094 090 1 979 595 94,53%

27 053351. Közvetített szolgáltatások előirányzata 0 4 497 938 1 942 337 43,18%

28 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata … 3 780 000 3 780 000 3 235 750 85,60%

29 053371. Egyéb szolgáltatások előirányzata 16 427 986 16 394 686 10 686 376 65,18%

30 053411. Kiküldetések kiadásai előirányzata 150 000 150 000 0,00%

32 053511.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

előirányzata
… 11 974 182 12 237 594 4 787 210 39,12%

33 053521. Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata … 16 785 300 51 794 100 11 539 200 22,28%

36 053551. Egyéb dologi kiadások előirányzata 11 443 469 6 596 785 1 753 783 26,59%

43 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata … 350 000 350 000 146 000 41,71%

46 055021. Elvonások és befizetések előirányzata 4 589 408 20 765 579 19 296 971 92,93%

50 055061.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

előirányzata
… 20 253 716 26 385 176 18 149 281 68,79%

55 055121.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata
… 0 1 063 000 413 000 38,85%
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A kiemelt előirányzatokban bekövetkezett változások eredményeként az önkormányzati 

tartalék az alábbi módon alakul: 

 

56 055131. Tartalékok előirányzata 26 984 967 74 465 0,00%

57 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata … 9 300 000

58 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata … 2 000 000 2 000 000 0,00%

60 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata … 804 835 804 835 530 541 65,92%

63 05671.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

előirányzata
… 3 187 921 676 921 67 619 9,99%

64 05711. Ingatlanok felújítása előirányzata 9 149 606 8 145 516 0,00%

67 05741.
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

előirányzata
… 2 470 394 2 199 289 0,00%

76 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata … 0 2 550 442 1 275 221 50,00%

84 059141.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

előirányzata
… 5 863 794 10 720 079 10 484 897 97,81%

85 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata … 134 516 524 131 976 254 76 568 891 58,02%

94 091111.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

előirányzata
… 20 358 745 20 481 185 13 927 208 68,00%

95 091121.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása előirányzata
… 79 596 420 82 597 870 56 094 293 67,91%

96 091131.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása előirányzata
… 42 803 128 40 038 493 28 301 579 70,69%

97 091141.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

előirányzata
… 3 836 560 3 900 208 2 652 144 68,00%

98 091151. Működési célú központosított előirányzatok előirányzata … 0 16 976 528 11 028 264 64,96%

104 09161.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről előirányzata
… 5 843 700 5 843 700 4 439 795 75,98%

114 09341. Vagyoni típusú adók előirányzata 55 000 000 55 000 000 34 289 497 62,34%

115 093511. Értékesítési és forgalmi adók előirányzata 30 000 000 30 000 000 12 108 365 40,36%

120 09361. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 3 000 000 3 000 000 347 546 11,58%

122 094021. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 750 000 750 000 1 527 865 203,72%

123 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata … 0 1 497 938 2 071 519 138,29%

125 094051. Ellátási díjak előirányzata 2 500 000 2 500 000 2 042 404 81,70%

126 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata … 877 500 1 361 500 1 310 038 96,22%

143 0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata … 0 642 000 642 000 100,00%

151 0981311.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 

előirányzata
… 90 549 677 90 549 677 90 549 677 100,00%

153 098141. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata … 0 4 856 285 4 856 285 100,00%

Kiadási előirányzat összesen 335 115 730      359 995 384      196 393 616  54,55%

Bevételi előirányzat összesen 335 115 730      359 995 384      266 188 479  73,94%

Előirányzatok változása 24 879 654        
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Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet 

 

 

RENDELET TERVEZET 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 

……/ 2021. (IX. …...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről” 

2. § 

Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat a 2021. évi összevont költségvetési mérleg főösszegének bevételi és 

kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét 368.960.373 Ft-

ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Az Önkormányzat és intézményei 

közötti állami támogatások halmozódásai a főösszeg megállapítása során kiszűrésre kerültek. 

a) az önkormányzat saját költségvetésének főösszege 359.995.384 Ft. (13. melléklet) 

b) az intézmény költségvetésének főösszege 140.941.243 Ft. (16. számú melléklet).” 

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Működési célú 

tartalékok

2021. évi eredeti  előirányzat 26 984 967

2019. kieg. tám és kötött felhaszn. tám. elszámolása miatti visszafizetés -7 568 159

Működési támogatás kiegészítő normatíva felmérés 3 316 588

IPA komp 16 976 528

Hiteltörlesztés -2 550 442

Többletbevétel viziközműfejl 642 000

2020. évi beszámolóból adódó visszafizetési kötelezettség fedezete -8 608 012

Nyári táboroztatásra nyújtott támogtás fedezete, önkormányzati határozat alapján -413 000

Kisiskola tető javítás, Kisiskola falazás munkadíj, csőtörés javítás, ároktisztítás-Kisiskola -777 500

Adetvédelmi tisztviselő megbízási díj finanszírozási igénye -231 000

7/2021 VI.29 KT határozat támogatás Piliscsabai temető bővítés -990 000

Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó egyesület és erdő karbantartás -650 000

Felújítás visszarendezése és beruházás elvonás 1 716 194

ÁFA visszafizetés 2022-2023 évi részlet (2013-2018j időszak) -24 429 994

Nyári közfoglalkoztatott diákmunka támogatás (2020) visszafi -63 776

Takarító, könyvtáros megbízási díjakra fedezet -3 280 200

Módosított előirányzat I. módosítás 2021.08.31 74 194
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3. § 

(1) Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „Személyi juttatás” sora, „Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó” sora és „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
„ 

(Jogcím Összeg (Ft-ban) Hivatkozás) 

Személyi juttatás 121 208 835 2. sz.mell 1.1 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 180 530 2. sz.mell 1.2 

Dologi kiadások 150 994 206 2. sz.mell 1.3 

” 

(2) Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

KÖH 2021” sora és „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, 

Zsámbék,BÖT,Bursa” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 

(Jogcím 
Összeg (Ft-

ban) 
Hivatkozás) 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KÖH 2021 15 172 204 23. sz.mell 2. 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, 

Zsámbék,BÖT,Bursa 
28 452 143 23. sz.mell. 

” 

(3) Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „Működési kiadások összesen” sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„ 

(Jogcím Összeg (Ft-ban) 

Működési kiadások összesen 339 947 326 

” 

(4) Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „Beruházások” sora, „Felújítások” sora és „Felhalmozási 

kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 

(Jogcím Összeg (Ft-ban) Hivatkozás) 

Beruházások 5 323 255 2. sz.mell 2.1 

Felújítások 10 344 806 2. sz.mell 2.2 

Felhalmozási kiadások összesen  15 668 061    

Finanszírozási kiadások 13 270 521 2. sz.mell 9. 

” 

(5) Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzatok működésének által. támogatása” sora 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

(Jogcím Összeg (Ft-ban) Hivatkozás) 

Önkormányzatok működésének által. támogatása 163 994 284 2. sz.mell 1. 

” 
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(6) Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„ 

(Jogcím Összeg (Ft-ban) Hivatkozás) 

Egyéb működési bevételek 14 089 939 2. sz.mell 4. 

” 

(7) Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „Működési és felhalmozási bevételek összesen” sora helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
„ 

(Jogcím Összeg (Ft-ban) 

Működési és felhalmozási bevételek összesen 368 960 373 

” 

4. § 

Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 74.465 Ft (24. 

számú melléklet).” 

5. § 

Az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) önkormányzati 

rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Az Önkormányzat a közös hivatal működéséhez 15.172.204 Ft-al járul hozzá.” 

6. § 

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi válságköltségvetéséről szóló 2/2021. (III. 17.) 

önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX. ….) önkormányzati 

rendelete a 2021. évi költségvetés módosításáról 

Társadalmi hatása: 

Reális képet mutat, az önkormányzat gazdálkodásáról. 

Költségvetési hatása, Gazdasági hatása: 

Átláthatóság. 

Környezeti, egészségi következményei: 

Nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Alapfeladat, így plusz adminisztratív terhet nem jelent. 
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Egyéb hatása: 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: 

A rendelet év elején történt megalkotása óta több olyan dolog változott, amely akkor még nem 

volt ismert, ennek átvezetése szükséges. Az időközben lezárult adósságrendezés 

eredményeként fontos a költségvetési lehetőségek átgondolása, átvezetése. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Nehezen követhető gazdálkodási lehetőségek 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi:  rendelkezésre áll 

- szervezeti:  rendelkezésre áll 

- tárgyi:  rendelkezésre áll 

- pénzügyi:  rendelkezésre áll.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

a 2021. évi válságköltségvetési rendelet módosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet az ülés jegyzőkönyvében rögzített 

módosítások átvezetését követő adatokkal fogadja el.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

________________________________________________________________ 

6. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

 

Tárgy: Önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről 

 

 
Az önkormányzati képviselők díjazására vonatkozóan jelenleg nincs érvényben lévő 

önkormányzati rendelet.  

Tekintettel arra, hogy az adósságrendezési eljárás során nem volt lehetőség a képviselők 

számára tiszteletdíjat fizetni, így az eljárás jogerős lezárásával az erről szóló döntés előkészítést 

meg kellett tenni, napirendre kellett tűzni.   

A helyi önkormányzati képviselők díjazására vonatkozó alapvető szabályokat jelenleg a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 35. §-a határozza meg az alábbiak szerint: 
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„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 

tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 

állapíthat meg. 

(1a) A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési tagságukért 

tiszteletdíjat, költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 

számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára 

történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai 

ellátását. 

(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, 

továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, 

számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a 

polgármester engedélyezi. 

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.” 

A képviselői tiszteletdíj mértékének megállapításánál tekintettel kell lenni arra, hogy az ne érje 

el a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményének mértékét. Ez a mérték a társadalmi 

megbízatású polgármester díjának 90 %-a lehet maximum. Ez az összeg Pilisjászfalu esetében: 

224.370,- Ft.  

A 2021. évi költségvetés jelenlegi állása szerint szabad előirányzat e célra nem áll 

rendelkezésre. Amennyiben a rendelet megalkotásra kerül, a fedezet biztosítása 

vonatkozásában képviselő-testületi döntésre van szükség. 

Fentiek tükrében az alábbi rendelet tervezet került előkészítésre.  

Az előterjesztés 1. számú melléklete: 

RENDELET TERVEZET 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (IX. …) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Laptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.  A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület tagjaira - a polgármester és az alpolgármester 

kivételével. 

2.  A tiszteletdíj összege 

2. § 
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(1) A képviselő-testület tagjait a képviselői munkáért tiszteletdíj illeti meg (továbbiakban: 

alapdíj).  

(2) Az alapdíj összege havi bruttó ............ Ft. 

(3) Az alapdíj mértékét a képviselő-testület évente, a költségvetési rendelet megalkotásakor 

felülvizsgálhatja. 

3. § 

(1) A bizottsági tag tiszteletdíja (továbbiakban: kiegészítő díj) az alapdíj ..... %-a. 

(2) A bizottság elnökének kiegészítő díja az alapdíj .....%-a. 

(3) A tiszteletdíj a jogosultakat jogcímenként illeti meg azzal, hogy a kiegészítő díjak mértéke 

- több bizottsági tagság esetén sem - haladhatja meg az alapdíj összegének 100 %-át.  

(4) A tiszteletdíjat havonta, utólag kell folyósítani, első alkalommal a rendelet 

hatálybalépésének a hónapjában. 

3.  A költségtérítés 

4. § 

(1) Ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végez tevékenységet, melynek teljesítésekor 

költsége merül fel annak számlával igazolt összegét az önkormányzat megtéríti. 

(2)  A felmerülő utazási, étkezési és szállásköltségek megtérítéséről az igazolt elszámolás 

alapján a Közös Hivatal gondoskodik.  

(3) Az elszámolásnak tartalmaznia kell a megbízás célját, a teljesítés idejét, a megbízó aláírását 

vagy a megbízást adó képviselő-testületi határozat számát. 

(4) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 

(5) A képviselők által évente elszámolható költségtérítés maximális összege: .............. Ft. 

4.  Záró rendelkezések 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a következő önkormányzati választás 

napján hatályát veszti. 

 

Kérem a képviselő-testületet a rendelet tervezet megvitatására és egyetértés esetén a 

megalkotására.  

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX. ….) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.  

Társadalmi hatása: 

A helyi szabályozás és a lehetőség megismerése.  

Költségvetési hatása, Gazdasági hatása: 

Az önkormányzat jelenlegi helyzetében – fedezet hiányában – jelentős!  

Környezeti, egészségi következményei: 

Nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Nem veszélyezteti az egyéb feladatellátást. 

Egyéb hatása: 

A településen élő felsőoktatásban résztvevők segítése, az önkormányzat pozitív megítélését 

eredményezi. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: 

A helyi szabályozás elengedhetetlen egy ilyen támogatási forma esetén. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Nem tisztázott pályázati feltételek. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi:  rendelkezésre áll 

- szervezeti:  rendelkezésre áll 

- tárgyi:  rendelkezésre áll 

- pénzügyi:  rendelkezésre áll.  

 

Általános indokolás 

A 2019-es önkormányzati választások eredményeként megválasztott képviselők az alakuló 

ülésen nem dönthettek a tiszteletdíjat megállapító rendelet megalkotásáról, tekintettel arra, 

hogy az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt állt. 

Az adósságrendezési eljárás lezárását követően az első soros képviselő-testületi ülésen a 

rendelet megalkotásáról dönteni kell.  

Részletes indokolás: 1. § 

A rendelet személyi hatályáról rendelkezik. 

Részletes indokolás: 2-3. § 

A tiszteletdíj mértékét határozza meg 

Részletes indokolás: 4. § 

A költségtérítés lehetőségéről és az éves maximális összegéről rendelkezik. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet 

megalkotásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet az ülés jegyzőkönyvében rögzített 



Iktsz:1/79-10/2021. 

 

24 

 

módosítások átvezetését követő adatokkal fogadja el.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

________________________________________________________________ 

7. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

 
Tárgy: Szociális Tűzifa rendelet módosítása 

A szociális célú tűzifa igénylésének jövedelem határa a rendelet megalkotása óta nem került 

felülvizsgálatra.  

Az azóta bekövetkezett nyugdíj emelések és az árakban bekövetkezett változások, indokolják 

azt, hogy a jövedelemhatár módosításra kerüljön. 

A korábban meghatározott feltételek alapján több olyan, egyébként rászoruló család kérelmét 

kellett különleges elbírálás lehetősége alapján bírálni, akik esetében a különösebb 

méltányolandó körülmény nem állt fenn, csupán az alacsony jövedelemhatár miatt alapból nem 

részesülhettek volna támogatásban.  

A tervezet szerinti jövedelem határ megemelésével ezen személyek/családok is részesülhetnek 

a támogatásban.  

 

Kérem a képviselő-testületet a rendelet módosítási javaslat megtárgyalására és a rendelet 

megalkotására. 

 

RENDELET TERVEZET 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 

…/ 2021. (IX. ….) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló a 6/2015. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése 

a)pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint 42. §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 6/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A kérelem benyújtása a rendelet 1 sz. melléklet szerinti nyomtatványon történik, amelyet 

a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal Pilisjászfalui kirendeltségén lehet benyújtani. 

(2) A kérelem benyújtásának határideje tárgyév december 11. napja.” 

2. § 

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 6/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő 

személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 300 %-át (2021-ben, 85.500 Ft), egyedül élő, valamint gyermekét egyedül nevelő 

szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át (2021-ben, 

114.000 Ft).” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX. ….) önkormányzati 

rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 6/2015. (XI. 27.) rendelet 

módosításáról 

Társadalmi hatása: 

A támogatáshoz való szélesebb réteg hozzáférési lehetősége. 

 

Költségvetési hatása, Gazdasági hatása: 

Nem számottevő. 

Környezeti, egészségi következményei: 

Nincsenek. 

 Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Nem több. 

Egyéb hatása: 

Nem ismert 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: 

A jövedelemhatár megállapítása követi a 2018 óta bekövetkezett változásokat. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Olyan személyek/családok is kimaradhatnak a támogatás formájából, aki egyébként 

rászorultak. 

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi:  rendelkezésre áll 

- szervezeti:  rendelkezésre áll 

- tárgyi:  rendelkezésre áll 

- pénzügyi:  rendelkezésre áll.  

 

Részletes indoklás: 

A rendelet felülvizsgálata azért indokolt, mert a szociális tűzifa támogatás szabályozása 2015. 

folyamán valósult meg.  

 

Az azóta eltelt hat évben, bár az öregségi nyugdíj legkisebb összegének mértéke nem változott, 

az árak emelkedése okán indokolt az igénylés feltételét meghatározó jövedelemhatár emelése.  

 

A jövedelem határ emelésével lehetősége lesz olyan személyeknek és családoknak is igényelni 

és szociális tűzelő támogatásban részesülni, akik eddig az alacsony jövedelemhatár miatt 

esetleg kimaradtak akkor, ha nem volt különös méltánylásra okot adó körülményük.  
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___________________________________________________________________________ 

8. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

 
Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló rendelet tervezet 

 

A rendelet-tervezet előkészítésére az eddigi hiány pótlása miatt került sor. A 

település általában részt vesz az ösztöndíj pályázat rendszerében, de nem 

rendelkezett erről rendeleti szabályozással.  

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre kerültek a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 60/2009. (XII. 

14.) IRM rendeletben foglalt szabályok. 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen állandó 

lakóhellyel rendelkező Bursa Hugarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra jelentkező pályázókat, mérlegelés alapján, szociális ösztöndíj 

megítélésével támogatja. E rendelet szabályozza a rendszerben való részvételt és 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatási 

rendszerét.  

A rendelet-tervezet figyelembe veszi a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 

kormányrendelet pályázatra vonatkozó rendelkezéseit.  

 

Kérem a képviselő-testületet a rendelet megalkotására. 

Az előterjesztés 1. számú melléklete: 

RENDELET TERVEZET 

 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testület 

…/2021. (IX. ….) önkormányzati rendelete 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi 

szabályozásáról 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján-tekintettel a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra – a felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
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1. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási intézményben 

tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú intézményben tovább tanulni szándékozó fiatalok 

számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt, tanulmányi eredménytől 

függetlenül, továbbá, hogy megállapítsa a támogatásra való jogosultság feltételeit, az eljárás és 

az ellenőrzés rendjét. 

2. A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisjászfalu Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű személyekre, akik 

a) felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 

felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típusú pályázat), 

b) tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem 

rendelkező, felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni („B” típusú pályázat). 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóira, a doktori (PhD) képzésben 

résztvevőkre és azokra, akik kizárólag külföldi intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban. 

3. Hatáskör 

3. § 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendeletben szabályozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének 

megállapítására, felülvizsgálatára, a pályázatok rangsorolására, megszüntetésére, valamint a 

jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén megtérítésre kötelezésére vonatkozó 

hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 

4. A támogatás mértéke 

4. § 

(1) A jogosultsági feltételek fennállása esetén – „A” és „B” típusú pályázatok esetén egyaránt 

– a támogatás havi összege pályázókként kerül megállapításra úgy, hogy az havonta nem lehet 

kevesebb, mint 5.000,- Ft. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100,- Ft-tal 

maradék nélküli oszthatónak kell lennie. 

(2) Az Önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára 

garantálja, a megítélt összeget nem módosíthatja. 

(3) A támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében 

biztosítja. 

5. Eljárási rendelkezések 

5. § 

(1) A pályázatok benyújtása az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételeiben 

meghatározottak szerint az EPER - Bursa rendszerben kitöltött, véglegesített és onnan 

kinyomtatott pályázati űrlappal történik. A pályázatokat a Tinnyei Közös Önkormányzati 

Hivatal Pilisjászfalui kirendeltségén kell benyújtani. 
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(2) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának határideje az adott évi pályázati rendszer 

Általános Szerződési feltételeiben meghatározottak szerint kerül kiírásra. 

(3) A kérelmező köteles a vele közös háztartásban élők havi nettó jövedelméről szóló 

igazolásokat (munkáltató által kiadott jövedelemigazolás, pénzellátást megállapító határozat és 

a kifizetésről szóló szelvény, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb.) csatolni, valamint 

tanulmányi/hallgatói jogviszonyát igazolni. 

(4) A jövedelem megállapításánál jövedelemnek a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott bevételeket kell tekinteni. 

(5) A vagyont az Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint kell figyelembe venni. 

(6) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három 

hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. 

(7) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 

minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 15 napon belül írásban értesíteni a 

támogatást nyújtót. 

(8) Az „A” típusú pályázat esetén 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre kerül 

megállapításra az ösztöndíj. Az ösztöndíj újra pályázható. 

(9) A „B” típusú pályázat esetén hat egymást követő tanulmányi félévre kerül megállapításra a 

támogatás. 

(10) A „B” típusú pályázatok esetében a szociális rászorultságot a polgármester évente 

felülvizsgálja. 

(11) A Polgármester határozatban visszavonja a támogatást, ha a támogatásban részesített 

állandó lakóhelye a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik. A támogatás 

megvonására csak a következő félévtől kerülhet sor. 

(12) A felsőoktatásban részt vevő hallgató köteles a jogosulatlanul felvett támogatást 

visszafizetni. 

6. A jogosultság feltételei 

6. § 

(1) Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet: 

a) aki a pályázatban előírt feltételeknek megfelelt, 

b) akinek a havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (2021-ben 

99.750 Ft) vagy 400 %-át (2021-ben 114.000,- Ft) vagy és vagyonnal nem rendelkezik, 

c) aki a pályázatát határidőre benyújtotta és a pályázat kötelező mellékleteit hiánytalanul 

csatolta. 

(2) A jogosultság elbírálásához a következő igazolásokat kell becsatolni: 

a) az EPER – Bursa rendszerben kitöltött pályázati űrlap kinyomtatva és aláírva, 

b) a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó a pályázati kiírásban felsorolt 

képzési formák valamelyikében részt vesz, 

c) a pályázó rászorultságának igazolására köteles becsatolni saját és a vele egy háztartásban 

élők jövedelmét igazoló dokumentumokat. 

7. A pályázatok elbírálása 

7. § 

(1) A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok a bírálat alól kizárásra 

kerülnek. A kizárást írásban indokolni kell. 

(2) A pályázatok elbírálása a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül, kizárólag csak 

szociális rászorultság alapján történik. 

(3) A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez az a pályázó, aki(nek) 
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a) árva vagy félárva, 

b) szülője vagy gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas, 

c) gyermeket nevel, egyedül neveli gyermekét, 

d) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, 

e) szülője vagy gondviselője egyedülállónak minősül. 

(4) A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet, csak eljárásjogi jogszabálysértésre 

történő hivatkozással lehet kifogást benyújtani. A kifogást a döntésről szóló értesítés 

kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjénél. 

(5) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások 

összesített adatait az Önkormányzat hirdetőtábláján és a helybe szokásos egyéb módon 

nyilvánosságra kell hozni. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a 

pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét 

és mindazokat az informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a 

támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosításában. 

(6) A döntésről a pályázót értesíteni kell. 

8. Záró rendelkezések 

 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX. ….) önkormányzati 

rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi 

szabályozásáról 

Társadalmi hatása: 

A helyi szabályozás és a lehetőség megismerése.  

Költségvetési hatása, Gazdasági hatása: 

Nem számottevő. 

Környezeti, egészségi következményei: 

Nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Nem veszélyezteti az egyéb feladatellátást. 

Egyéb hatása: 

A településen élő felsőoktatásban résztvevők segítése, az önkormányzat pozitív megítélését 

eredményezi. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: 

A helyi szabályozás elengedhetetlen egy ilyen támogatási forma esetén. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Nem tisztázott pályázati feltételek. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi:  rendelkezésre áll 

- szervezeti:  rendelkezésre áll 

- tárgyi:  rendelkezésre áll 

- pénzügyi:  rendelkezésre áll.  
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________________________________________________________________ 

9. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Fazekasné Catanzáró Rita szociális és személyügyi ügyintéző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

 

 
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához 

 

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való 

részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig 

önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván. 

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 

A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, 

az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. 

Az ösztöndíjrendszerhez történő önkormányzati csatlakozás kizárólag a Bursa Hungarica 

Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben valósulhat meg. 

A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje 2021. október 01. 

Az önkormányzatnak a csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a 

Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. 

 

Általános tájékoztató 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj jogszabályi hátteréül a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban résztvevő  hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 

szolgál. 

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetét három forrás 

biztosítja: 

 

1. A települési önkormányzat által nyújtott támogatás: a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten 

történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 

elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica 

pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja 

meg az önkormányzat.  

 

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: a megyei önkormányzat tetszőleges 

összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy 

pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj 

összegét. 
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3. Intézményi támogatás: az Innovációs és Technológiai Minisztérium a felsőoktatásban 

már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 

támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési és a megyei 

önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 

megegyező mértékben az 51/2007. (III.26.) számú Korm. rendelet 18. §. (5) bekezdése 

szerint a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett értékhatárig- kiegészíti. 

Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma 2021. évi fordulóban  

5000 Ft/fő/hó volt. 

 

A Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó települési önkormányzat  

2021. október 5-ig kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), 

illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni  kívánók („B” típusú pályázat) számára. 

 A pályázatokat az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell 

közzétenni. 

A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B"típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, 

hogy az "A"és a "B"típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 5. 

 

Az ösztöndíj időtartama: 

 

"A" típusú pályázat:10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév 

második féléve és a 2022/2023. tanév első féléve); 

"B" típusú pályázat:3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév, 

a 2023/2024. és a 2024/2025.tanév). 

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

A" típusú pályázat 

a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak 

másolata a 2021/2022. tanév első félévéről 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről 

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:-. . .  

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 

B" típusú pályázat 

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó     

            jövedelméről 

 

b) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:-. . .  

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 

A pályázat elbírálása 

 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles 

megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 

együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre 

jutó havi nettó jövedelmének forint összegét. 
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A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2021. 

december 6-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még 

abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az 

önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra szánt keretében pénzmaradvány 

jelentkezik. 

A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett 

pályázatokat. A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló 

teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 

 

A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott, 

aláírt és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít 

irattára számára, majd az általa támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai 

okból kizárt pályázók aláírással és pecsétlenyomattal ellátott döntési listáit –az "A" típusú 

támogatottak esetében a kötelezően csatolt hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt –2021. 

december 7-ig elküldi a Támogatáskezelő részére. 

 

A települési önkormányzat 2021. december 8-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben 

szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hoznia Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és "B" típusú 

támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt 

támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak 

talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a 

pályázók személyének azonosítására. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató és a határozati javaslat megtárgyalására. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021.október 1. 

 

________________________________________________________________ 

10. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 
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Tárgy: Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrs Pilisjászfalu 

Község Önkormányzatának a 2020. év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

Tolnai Ildikó alezredes a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság 

Pilisvörösvári Rendőrőrs őrsparancsnoka elkészítette a Pilisvörösvár Rendőrőrs beszámolóját 

Pilisjászfalu Község a 2020. év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről (a továbbiakban: Beszámoló) a melléklet szerint. 

 

Pilisjászfalu Község közrendjét és közbiztonságát a 2020. évben széleskörű társadalmi 

összefogással biztosították. A 2020-as koronavírus járvány megváltoztatta a rendőrség 

feladatait, melyet törvényesen és szakszerűen hajtottak végre a rendőrős munkatársai. 

Alapvető cél a közrend és a közbiztonság megtartása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének 

erősítése, a jogsértések visszaszorítása, és a koronavírus járványból adódó feladatrendszer 

hatékony végrehajtása. 

 

Tolnai Ildikó alezredes a Beszámolóban felvázolta a település közbiztonságának 

helyzetértékelését. 

 

A Község területén a közbiztonság kiegyensúlyozottsága volt jellemző az év során. A 

folyamatosan változó kihívásokra a Pilisvörösvári Rendőrőrs munkatársai minden esetben 

igyekeztek minél gyorsabban és hatékonyabban reagálni. 

 

Kérem a képviselő-testületet a beszámoló elfogadásáról szóló határozat meghozatalára. 

 

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

beszámoló a Pilisvörösvári Rendőrőrs 2020. évi munkájáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

a Pilisvörösvári Rendőrőrs 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

___________________________________________________________________________ 

11.  napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 
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Tárgy: Polgárőr autó ügyének lezárása 

 

Hamis információk, pontatlan következtetések eredményeként az adósságrendezési eljárás 

megindulása óta (több, mint két éve) foglalkoztatja az önkormányzatot, a hivatalt és az 

állampolgárokat az önkormányzati támogatásból vásárolt polgárőr autó ügye. 

Ezzel kapcsolatban egy korábbi képviselő-testületi határozat tartalma alapján, újabb döntés 

meghozatala vált szükségessé.  

"Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2021. (VI. 29.) számú határozata 

a Polgárőrség támogatásáról 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

havi 100.000 Ft összeggel kívánja támogatni a Pilisjászfalusi Polgárőrséget, amennyiben 

2021. 09. 28-i határidőre a polgárőrség eleget tesz a 2019 és 2020 évi beszámolási 

kötelezettségének, valamint a rendezésre kerül a polgárőr autó tulajdonviszonya. A képviselő 

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az egyesülettel.” 

A határozat szövegében szerepel a polgárőr autó tulajdonviszonyának rendezése.  

A fellelt dokumentumok alapján a polgárőrség az autó ellenértékét az önkormányzattól, mint 

támogatást kapta, mely támogatási összeget az autó megvásárlására fordított. Tekintettel erre, 

az autó tulajdonlása nem vitatható el a polgárőrségtől.  

Az önkormányzat a támogatás összegét az aktuális költségvetésébe betervezte, ezért annak 

folyósítása a polgárőrség számára nem volt jogszerűtlen.  

Kérem a képviselő-testületet, hogy az évek óta napirenden lévő ügy lezárásáról hozzon minden 

érintett, érdekelt vagy érdeklődő számára megfelelő lezáró döntést.  

A fellelt dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

a polgárőr autóról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a polgárőr autó 2018 folyamán önkormányzati támogatás 

igénybevételével került a Polgárőrség tulajdonába.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

________________________________________________________________ 

12.  napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

___________________________________________________________________________ 
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Tárgy: Kocsis Zoltán kérelmének ügye 

 

Kocsis Zoltán egyéni vállalkozó, 2020. márciusában kérelemmel fordult az önkormányzat felé, 

mely eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2020. (III. 10.) számú önkormányzati határozata 

Kocsis Zoltán kérelméről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) Adjon bérbe Kocsis Zoltán részére a Pilisjászfalu 051/20 hrsz-ú 

külterületi, 1.4014 ha területű, kivett üzemi terület megjelölésű 

Pilisjászfalu község Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanból 750 

m2 nagyságú területet. Járuljon hozzá, hogy a bérelt területen, egy 30nm 

alapterületű, betonalapot nem igénylő faházat állíthasson fel.  

2.) A bérleti díjat 50Ft/m2/hó + áfa összegben állapítsa meg. 

3.) A bérlet időtartamát 2020.03.05-től 2021.02.28-ig állapítsa meg. 

4.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatban szerződés tervezet került előkészítésre, melynek 

tartalmi egyeztetése során az egyéni vállalkozó kezdeményezte, hogy az általa elvégzett 

tevékenység eredményeként keletkezett 600.000,- Ft-os tartozás a szerződéses összegben 

kerüljön érvényesítésre.  

Az adósságrendezési eljárás során az ügy újratárgyalásra nem került.  

Az eltelt időszakban a terület használata a vállalkozó által megvalósult.  

A területtel kapcsolatban több probléma is felmerül, annak gondozatlansága nyilvánvaló, a 

rendezett állapot megteremtése valós igény. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy tárgyalva fogalmazza meg terveit a területtel kapcsolatban 

és hozzon újabb döntést a hasznosítással kapcsolatban.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő 051/20 helyrajzi számú ingatlan 

hasznosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

az önkormányzat tulajdonában álló 1,4014 ha alapterületű, 051/20 helyrajzi 

számon nyilvántartott ingatlant  

a) ………………….. kívánja hasznosítani. 

b) ………………. 

 

Felelős: Székely Róbert polgármester 
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Határidő: 30 nap 
 

________________________________________________________________ 

13.  napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Rózsa Gyöngyvér főépítész 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

___________________________________________________________________________ 

 

 Tárgy: Walter Gyula kérelme telekhatár-rendezés ügyében 
 

Walter Gyula tulajdonos kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a mellékelt változási 

vázrajz alapján Pilisjászfalu Község képviselő-testülete járuljon hozzá a 021/7 helyrajzi számú 

ingatlan megközelítésére szolgáló 021/18. hrsz-ú magánút kialakításához szükséges, 

Pilisjászfalu Község tulajdonában lévő 018. hrsz-ú árok területéből 72 m2 területtel. 

 
Ahhoz, hogy eladható legyen az önkormányzati tulajdonban lévő árok rész, 

1. ki kell vonatni a művelési ágból a területet, 

2. ki kell vonni a törzsvagyonból, 

3. forgalom képessé kell nyilvánítani, 

4. adás-vételi szerződés megkötése mellett átruházható 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. fejezet rendelkezik az önkormányzati 

vagyonról. 5. § alapján: 

(1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, 

amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását 

szolgálja, és amelyet 

a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít, 

b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: 

forgalomképtelen törzsvagyon), 

c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes 

vagyonelemként állapít meg. 

(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére 

átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 
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Az előterjesztés térképi mellékletei az előterjesztés mellékletét képezik. 

  
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

Pilisjászfalu, 018 hrsz-ú árokkal kapcsolatban 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Pilisjászfalu község Önkormányzatának tulajdonában lévő Pilisjászfalu, 018 helyrajzi 

számú „kivett árok” területéből Balogh Tibor földmérő 7/2020 munkaszámon 

elkészített változási vázrajz alapján 72 m2 terület átminősítésre kerüljön „kivett 

magánút” területté. 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Pilisjászfalu község Önkormányzatának tulajdonában lévő Pilisjászfalu, 018 helyrajzi 

számon nyilvántartott kivett árok rendeltetésű ingatlanrész (72 m2) korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyonból forgalomképes üzleti vagyonná történő 

átminősítéséhez. 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Pilisjászfalu község Önkormányzatának tulajdonában lévő Pilisjászfalu, 018 helyrajzi 

számon nyilvántartott kivett árok rendeltetésű ingatlanrész (72 m2) eladásához 

…..….,- Ft/m2 áron.  

Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
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14.  napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

___________________________________________________________________________ 

 

 Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő teherautó ügye 
 

A teherautó műszaki vizsgájának érvényességi ideje 2021. november folyamán lejár. 

Az autó motorikusan jó, de állapota egyéb tekintetben jelentősen leromlott. Az autó kijavítását, 

hegesztését, felfüggesztésének javítását a karosszéria lakatos nem vállalja.  

A műszaki vizsgaállomás előzetes véleménye alapján az autó jelen állapotában nem megy át a műszaki 

vizsgán.  

 

Az autó pótlása rendkívül fontos, az önkormányzati feladatellátás, teherautó nélkül ellehetetlenül. A 

pótlás költsége nem került a költségvetésbe tervezésre, értéke pedig meghaladja a polgármesteri 

hatáskörben hozható döntés maximális összegét, ennek értelmében a képviselő-testület döntése 

nélkülözhetetlen. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az autó ügyét tárgyalja és hozza meg döntését.   

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata 

a teherautóval kapcsolatban 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

………. forgalmi rendszámú …….típusú teherautó ……………………… 

A teherautó pótlását, másik autó vásárlásával kívánja megoldani, amelyre 

………… Ft, azaz ……………………..forint összeget kíván elkülöníteni.  

Felhatalmazza a polgármestert az értékhatáron belüli autó beszerzésére.  

Kéri a jegyzőt, hogy az összeget a 2021. évi költségvetés módosításán vezesse 

át.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

15. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Rózsa Gyöngyvér főépítész  

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

___________________________________________________________________________ 

 

Tárgy: Döntés településrendezési eszközök egyeztetéséről szóló eljárás módosításával   

kapcsolatban 

 

 

Pilisjászfalu község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában 2021 évben az 

önkormányzat egyeztető eljárást indított a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
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településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet szerint. 

A rendelet alapján a település rendezési eszközök módosítása, felülvizsgálata un. teljes eljárás 

keretein belül történik. Az egyeztetés során-beleértve a partnerségi egyeztetést is- az előzetes 

véleménykérés megtörtént. Beérkeztek a lakossági vélemények, javaslatok, valamint az 

eljárásban résztvevő államigazgatási szervek véleményei is. 

2021 nyarán új kormányrendelet született a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

(419/2021. (VII. 15.). 

Az új rendelet átstrukturálja a településrendezési tervek készítésének módját, az alátámasztó 

munkarészek tartalmi követelményeit, a településtervek elfogadásának szabályait. 

A rendelet alapján az un. régi rendszer szerint elfogadott rendezési terveket 5 évig lehet 

érvényben tartani és elfogadásuknak még ebben az évben meg kell történnie. 

Az új jogszabály szerint az egyeztető eljárás adminisztratív része egyszerűsödik, egy un. E-

TÉR felületen történik majd. 

Kérem a tisztelt képviselő testületet döntsön arról, hogy a jogszabályi változások alapján a régi, 

még hatályban lévő szabályozás szerint egyeztesse le az államigazgatási szervekkel a 

módosított településrendezési eszközöket a hivatal, vagy zárjuk le az eljárást és már az új 

jogszabályi felhatalmazás alapján indítsuk el a felülvizsgálat érdemi egyeztetését. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT – I. 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata Pilisjászfalu 

község településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatának egyeztetésére – a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

kormányrendelet alapján indított teljes eljárást az előzetes szakaszban lezárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT – II. 

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozata Pilisjászfalu 

község településrendezési eszközök előkészítéséről és elfogadásáról 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településtervek 

tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet alapján készíti el és 

fogadja el a településrendezési eszközök módosítását.  

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: jegyző 

 

 

 

 

Pilisjászfalu, 2021. szeptember 22. 

 

Geréb Tünde sk. 

jegyző 

 


