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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2021. november 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a napirendi pontok megtárgyalását és a szükséges döntések meghozatalát. 

 

 Napirendi pontok: 

 

Előterjesztő: Döntés 

típus: 

1. 

 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről polgármester ügyrendi 

 

2.  Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról polgármester ügyrendi 

3. Kormányhivatal törvényességi észrevétele polgármester egyszerű 

többség 

4. Önkormányzati utak szilárd burkolattal történő 

ellátásának tervezése 

polgármester egyszerű 

többség 

5. Minibölcsőde ügye polgármester egyszerű 

többség 

6. Egyebek   

___________________________________________________________________________ 

Napirendi pontok előtt: 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (XI. 2.) 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,  

Előterjesztő: Székely Róbert polgármester 

Elfogadása: egyszerű többségű döntést igényel 
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Tárgy: Beszámoló a két ülés között eltelt idő eseményeiről 

− Adósságrendezést lezáró döntésben meghatározott, egyezségben vállalt részletfizetési 

kötelezettség teljesítve lett. 

− Október 7-én KÖTET ülés volt – ezen fő téma a behajtási engedélyekért való díj 

beszedésének törvényességi észrevétele volt a téma – szóban azt jelezte a 

kormányhivatal vezetője, hogy jövő év közepéig ad halasztást az önkormányzati 

rendeletek módosítására, újragondolására, új meghozatalára, a gyakorlat ezt nem 

igazolta. A KÖTET önkormányzatai többségében megvárják a Kormányhivatal jogi 

lépését az ügyben, addig nem változtatnak a gyakorlaton. Egyedül Remeteszőlős 

polgármestere jelezte, hogy az Ő jogászuk véleménye a Kormányhivatal véleményével 

egyezik, ennek megfelelően fognak – várhatóan – cselekedni. 

− október 23-án megemlékezést tartottunk az 56-os emlékművünknél a Pilisjászfalu 

Közössége szervezésében. 

− gyalogátkelő hely ügyében minden kapcsolatfelvételi próbálkozás kudarcot vall. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (XI. 2.) önkormányzati határozata 

a polgármester 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. 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2021. (VI. 29.) számú határozata 

a Piliscsabai Temetőbővítéshez történő hozzájárulás vállalásáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a piliscsabai temetőbővítéshez szükséges telekvásárlás 

vételárához, Piliscsaba Önkormányzata által, a lakosságszám 

arányosan kalkulált 990.000,- Ft, azaz kilencszázkilencvenezer forint 

összeget biztosítsa Piliscsaba Önkormányzat részére. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetésben nem szereplő kiadási tételt, 

a szeptemberre tervezett költségvetés módosításakor vegye 

figyelembe.  

jegyző  2021. 

szeptember.15. 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2021. (IX. 20.) önkormányzati határozata 

a környezeti vizsgálat szükségességéről - 

Pilisjászfalu Község Településrendezési Eszközeinek módosításához 

- A tervezett M100 gyorsforgalmi út (M1-Esztergom) 

településrendezési eszközökbe történő illesztésére vonatkozóan 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 

Pilisjászfalu Község Településszerkezeti tervéről szóló 136/2012. 

(IX. 06.) sz. Kt. határozat, és a Helyi építési szabályzatáról és 

Szabályozási tervéről szóló, 21/2012. (IX. 07.) számú Ök. rendelet – 

A tervezett M100 gyorsforgalmi út (M1-Esztergom) 

településrendezési eszközökbe történő illesztésére vonatkozóan – 

módosításához kapcsolódóan, a környezeti vizsgálat 

szükségességéről szóló javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik. 

A KV. Rendelet 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú 

melléklet II. pontja alapján, az Önkormányzat, mint a terv 

kidolgozója megkérte a környezet védelméért felelős szervek 

véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a 

hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet 

illetően várható-e jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e a 

környezeti vizsgálat lefolytatása. 

2. A Képviselő-testület - összhangban a településrendezési eszköz 

módosítása kapcsán megkeresett környezet védelméért felelős 

szervek véleményével - a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 

tartja szükségesnek. 

 

Határozat melléklete:  

Összesítő táblázat: A környezeti vizsgálat szükségessége 

tekintetében megkeresett szervek és a megkeresésre adott, beérkezett 

válaszok.  

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 
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Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2021. (IX. 28.) számú önkormányzati határozata  

a Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosítását a tervezet szerint elfogadja.  

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2021. (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.  

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2021. (IX. 30.) számú határozata 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat jövedelemhatáráról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rendelettervezetben a jogosultsági feltételnél 500%-os 

jövedelem határt állapít meg. 

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2021. (IX. 30.) számú határozata 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatási összegéről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a rendelettervezetben a támogatási összeget 10.000 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2021. (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. 

polgármester 

azonnal 
Megvalósult 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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…../2021. (XI. 2.) 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: Kormányhivatal törvényességi észrevétele 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Pest Megyei Kormányhivatalának tájékoztatása a 

törvényességi felhívásról, a törvényességi felhívás és annak határidő módosítása. 

A felhívásban szereplő ügy Pilisjászfalu vonatkozásában nem egyedi, ez több önkormányzatot 

érint. A felhívás eredményeként már van folyamatban lévő bírósági eljárás is.  

Több önkormányzatnál az az álláspont alakult ki, hogy megvárják a bírósági eljárás végét, 

mielőtt döntést hoznának a felhívásban foglaltakkal kapcsolatban.  

 

A BÖT az alábbi határozatot hozta a témával kapcsolatban: 

 

„A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsa 

2021. szeptember 16. napján megtartott 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

A jelen lévő 10 fő társulási tag 10 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 32/2021. (IX. 16.) BÖT 

határozata a Pest Megyei Kormányhivatal tehergépjárművek súlykorlátozásról szóló 

rendeletek fizetési kötelezettséget megállapító előírásaira vonatkozó törvényességi 

felhívása tárgyában 

1. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 

tehergépjárművek súlykorlátozásról szóló rendeletek fizetési kötelezettségével 

kapcsolatos törvényességi felhívásra tekintettel az ügy megoldása érdekében közösen 

lépjenek fel.  

2. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa azt javasolja a települések 

Képviselő-testületeinek, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal legnagyobb megengedett 

össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló önkormányzati 

rendeletekre vonatkozó törvényességi felhívását utasítsa el, azzal ne értsen egyet. 

3. Felkérik az elnököt, hogy az ügyben levélben keresse meg Csenger-Zalán Zsolt 

országgyűlési képviselőt, hogy az ügy rendezése érdekében tegye meg a szükséges 

lépéseket. 
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A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára az alábbi véleményt fogalmazta meg 

az önkormányzati társulás számára: 

 

„AB határozatra hivatkozással analóg nem fogadnám el a törvényességi felhívást és menjenek 

vele a Kúriára: 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?m=0&p=kozltart&ev=2008&szam=5&k=1 

925/B/2002. AB határozat Budapest Kőbánya Önkormányzatnak az Önkormányzat 

tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, 

valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló 13/1998. (III. 24.) 

rendelete 3-4. §-ai alkotmányellenességének vizsgálatáról 

  

https://www.kormanyhivatal.hu/download/1/06/00000/AB%202008-

as%20d%C3%B6nt%C3%A9seinek%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3ja.pdf  9-10. oldal 

925/B/2002. sz. AB határozat Budapest Kőbánya Önkormányzat képviselő-testülete 

tulajdonosi jogának gyakorlása körében rendeletet alkotott a tulajdonában lévő közút felbontása 

és helyreállítása tárgyában. Az indítványozó azt sérelmezte, hogy az önkormányzat 

rendeletében olyan mértékű helyreállítási kötelezettséget ír elő, amely lényegesen, sokszor 

többszörösen meghaladja a közút, járda felbontásával ténylegesen okozott kárt. A helyi rendelet 

sérelmes a Ptk. kártalanítási szabályaira és a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény 

(Kkt.) és a végrehajtásáról szóló 30/1998 (IV. 21.) MT. rendelet (Kktvhr.) egyes 

rendelkezéseire figyelemmel. Az Alkotmánybíróság elutasította az indítványt. Határozatában 

az alábbiakat állapította meg: 1./ A képviselő-testületnek jogában áll az önkormányzat 

tulajdonosi jogának gyakorlási körében a tulajdonában lévő közút felbontása és helyreállítása 

körében a központi jogszabályokat kiegészítő szabályokat alkotni. Az önkormányzat 

tulajdonosként és a közutak fenntartására törvény által kötelezettként alkothat olyan tartalmú 

rendeletet, amely meghatározza: milyen helyreállítási kötelezettséget fogad el a tulajdonában 

álló utak és járdák nem közlekedési célú használata esetén. E rendelet megalkotásával a 

képviselő-testület eleget tett a Kkt. 8. § (1) bekezdés h) pontjában előírt, közúthálózat 

fejlesztésére, fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó önkormányzati feladatnak. 2./ Az 

Alkotmánybíróság egy korábbi 46/B/1996 AB határozatában már kimondta, hogy aki 

meghatározott közterületet engedély alapján birtokba vehet, előnyhöz jut. Ennek az előnynek 

az ellenértéke a közterület-használati díj. A díj megállapítása során a képviselő-testület egyrészt 

tulajdonosi érdekeit érvényesíti, másrészt különböző szempontokat mérlegelve a 

városrendezési tervek előírásait érvényesítve közérdekű lakossági igényeket elégít ki. Az 

ajánlat elfogadása nem kötelező, a szerződéskötési kényszer nem áll fenn. 3./ A közterület 

használati díj kapcsán megállapítottakhoz hasonlóan, mindaddig, amíg a közút nem közlekedési 

célú használatára, például felbontására úgy kerül sor, hogy a használó nem esik szerződéskötési 

kötelezettség alá, az önkormányzat tulajdonosként és a közutak fenntartására kötelezettként 

meghatározhatja rendeletében a helyreállítási kötelezettség tartalmát, paramétereit. A támadott 

előírás a fentiek alapján nem összevethető a kártalanítási kötelezettséget megállapító Ptk.-beli 

szabállyal. Önmagában az, hogy a tulajdonosi önkormányzat megjelöli milyen helyreállítási 

kötelezettséget tart indokoltnak tulajdona – akár jogszerű – megrongálása esetére, nem áll 

összefüggésben a Ptk. 335. § (1) bekezdés rendelkezésével, ezért nem is sértheti azt.” 

 

Tekintettel arra, hogy a törvényességi felhívás lehetőséget biztosít az önkormányzat számára, 

hogy egyet nem értésről is megfogalmazza írásbeli tájékoztatását, kérem a képviselő-testületet, 

hogy tárgyalja meg a napirendi pontot és hozza meg döntését. 

 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?m=0&p=kozltart&ev=2008&szam=5&k=1
https://www.kormanyhivatal.hu/download/1/06/00000/AB%202008-as%20d%C3%B6nt%C3%A9seinek%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3ja.pdf
https://www.kormanyhivatal.hu/download/1/06/00000/AB%202008-as%20d%C3%B6nt%C3%A9seinek%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3ja.pdf
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Döntés lehet az, hogy kerüljön előkészítésre a rendelet módosítása és kerüljön hatályon kívül 

helyezésre a felhívásban jelzett szabályozás pl. 2022. január 1-től. De dönthet úgy is, hogy a 

felhívásra írásban megfogalmazzák egyéb álláspontjukat.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (XI. 2.) önkormányzati határozata a törvényességi felhívással 

kapcsolatban 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 

súlykorlátozással érintett önkormányzati utak behajtási engedélyével kapcsolatos törvényességi 

felhívásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

- ……… 

- ……… 

- ……… 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztést készítette:  Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő:    Székely Róbert polgármester 

___________________________________________________________________________ 

Tárgy: Önkormányzati utak szilárd burkolattal történő ellátásának tervezése 

 

Az önkormányzat területén lévő önkormányzati közutak nagyrésze murvás. Annak érdekében, 

hogy a folyamatos karbantartást igénylő alacsony komfortfokozatú utak akár pályázati 

forrásból történő szilárd burkolattal történő ellátása megvalósulhasson, elengedhetetlen, hogy 

az önkormányzat kivitelezési tervvel, s ha lehet engedélyes kivitelezési tervvel rendelkezzen.  

Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak – a Kis-somlyó utcai vízelvezetésen kívül – egyetlen 

használható, hatályos terve sincs, javasolt előkészülni a potenciális lehetőségekre, amelynek 

alapja egy döntés arról, hogy mely utcák vagy utcaszakaszok vonatkozásában kerüljön sor 

ajánlattétel megkérésére. 

A tervező előzetes tájékoztatása szerint a közmű érintettség függvényében a tervezés költsége 

100 méterenként 600-800 ezer forint lehet. Kérem a tájékoztatást tekintsék indikatív 

információként. 

Az alábbi ötleteket javaslom átgondolni: 

Szakértők által megfogalmazott: 

Az elsődleges javaslat az Erdőalja út, Kis-Somlyó út és a már burkolt rész közti szakasza. 

Két érv szól mellette: 

- van a vízelvezetésnek fogadása 

- az állomás utca alternatív útvonala (ha probléma van) 

 

Alpolgármester Úr által tett javaslatok:  
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− A Dombhát utcának az Állomás utca és Zöldlomb utca közötti szakasza ilyen, ez 

nagyjából 100 m. 

− A Nagy-Somlyó utcának az Állomás utca és Zöldlomb utca közötti szakasza ilyen, ez 

is kb. 100 m. 

− A Felső Vasút sor - Völgy utca - Orom köz ilyen útvonal, ez kb. 300 m. 

− Az Erdőalja utca egy része aszfaltos, és amíg tart az árok, addig lehetne még 

leaszfaltozni, ez kb. 120 m 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (XI. 2.) önkormányzati határozata utak terveztetésével 

kapcsolatban 

 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ……….. utca és 

a …………. utca vonatkozásában szilárd burkolattal történő ellátás és vízelvezetés 

kivitelezéséhez tervet készíttet. 

Kéri a jegyzőt a tervek elkészítéséhez az ajánlattételi felhívást készítse el tegye közzé. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztést készítette:  Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő:    Székely Róbert polgármester 

___________________________________________________________________________ 

Tárgy: Minibölcsőde ügye 

 

Szeptember végén a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és Területfejlesztési Irodája 

levélben kereste meg az önkormányzatot.  

A megkeresés tartalma az előterjesztés mellékletét képezi.  

A megkeresésre polgármester úr az alábbi választ adta: 

„A mai nap került a kezembe a minibölcsik tervezésének és kivitelezésének elvi lehetősége. 

Településünk folyó év július végéig, kettő éve húzódó adósságrendezés alatt állt. Csak annak 

lezárásával nyílt meg a lehetőség pályázati forrásokra való jelentkezésekre.  

Ez részünkre egy hatalmas lehetőség, mivel a falu létszáma az elmúlt 1-2 évben kezdett 

jelentősen növekedni egy, immár húsz éve indult, de most beinduló Somlyó völgyi lakópark 

projekt megvalósulása kapcsán. A legszerényebb számítások szerint is, az elkövetkező húsz 

évben legalább 2000 fővel gyarapodik, jelenleg 1800 fős településünk. A mostanság 

beköltözöttek jó része fiatal és gyermekes házaspár. Jelenleg a faluban 76 bölcsődés korú 

gyermek él. Ehhez képest egy (max. bruttó) 12 fős vegyes rendeltetésű intézményen belüli 
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bölcsis csoport működik az önkormányzat felügyelete alatt. Már most jelentős a túljelentkezés 

a legkisebbjeink elhelyezésére és gondozására.  

Mindezek alapján településünk, egy kettő csoportszobás, minibölcsi kivitelezését szeretné 

végrehajtani. Az önkormányzat rendelkezik saját tulajdonú, e célra is felhasználható és igen jó 

helyen elterülő, összközműves, kivett, be nem épített besorolású, 2000 nm nagyságú, belterületi 

telekkel, amely e célra felhasználható lenne (708 hrsz.). E telek pont a most kiépülő lakópark 

és az új telepnek számító, szintén főleg fiatalokkal teli falurész között helyezkedik el. Ráadásul 

azon kevés helyek közé tartozik, amely majdnem végig aszfaltos úton közelíthető meg. 

Mivel az információm mai, így nyilvánvalóan testületi döntés még nem áll jelentkezésem és 

telek kijelölésem mögött. De ez gyorsan pótolható, ha még van esély a projektbe való 

bekerülésre.  

Kérem, hogy amennyiben lehetőségeink és jelen állapotunk alapján megfelelünk a pályázat 

feltételeinek, úgy kérem jelentkezésünket elfogadni szíveskedjenek!” 

 

Az előterjesztés készítésének napján az alábbi visszajelzés került az önkormányzat számára 

megküldésre, melyben szereplő határidő miatt az eredetileg november 3-án tartandó ülést, 

november 2-ára módosítottuk: 

„Tájékoztatom, hogy a minibölcsőde tervezésére irányuló kérelmük elfogadásra került, az ezzel 

kapcsolatos hivatalos döntést a napokban kézbesítjük Önöknek.  

Tekintettel arra, hogy a minibölcsőde létrehozására irányuló pályázati felhívás véleményezési 

anyaga már megjelent, várhatóan a közeljövőben a tényleges felhívás is megjelenhet, így a 

minibölcsőde engedélyezési tervét a lehető leghamarabb szeretnénk elkészíttetni. Terveink 

szerint kb. 2 hét múlva tudunk a tervezővel szerződést kötni, a terveket pedig december és 

január folyamán adnánk át Önöknek. 

A tervezési feladatok előkészítése és egyben gyorsítása érdekében kérjük szépen az alábbi 

adatokat küldjék meg nekünk: 

− az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap és térképmásolat (nem hiteles Takarnetes elegendő), 

− kérjük írják meg, hogy a településrendezési terv alapján milyen építési övezetbe tartozik, 

− kérjük küldjék el a HÉSZ szerinti szabályozás vonatkozó részeit, 

− kérjük írják meg, hogy az ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályok mennyiben térnek 

el az OTÉK-tól, 

− ha van a telken ingatlan, annak adatait küldjék meg (ha vannak tervek, akkor azt), 

− ingatlant érintő közműszolgáltatók meghatározása, 

− tájékoztatás az ingatlant érintő esetleges folyamatban lévő eljárásokról, korábbi 

engedélyekről. 

A tervezés teljes költségét, beleértve az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt is Pest 

Megye Önkormányzata finanszírozza a TOP-1.5.1-20-2021-00036 projekt keretében.  

Kérjük, a fenti adatokat az érintett ingatlanra 2021. november 3-ig küldjék meg e-mailen a 

teruletfejlesztes@pestmegye.hu  címre vagy erre az e-mailre válaszlevélben.  

Együttműködésüket köszönjük!” 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a polgármester úr által minibölcsőde létesítésére 

megjelölt terület vonatkozásában adja hozzájárulását! 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Pilisjászfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (XI. 2.) önkormányzati határozata a minibölcsőde 

létesítéséhez szükséges terület kijelöléséről 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló 708 helyrajzi számú ingatlant jelöli ki Minibölcsőde létesítésének 

tervezéséhez. 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilisjászfalu, 2021. október 28. 

 

Geréb Tünde sk. 

jegyző 

 


