
 
 

4. számú  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én 
megtartott üléséről. 
 
Ülés helye:  Pilisszántó Község Tanácsterme 
 
Jelen vannak: Csicsmanczai Tamásné polgármester, Bakonyi Zsolt, Faidt Lilla Gréta, Fekete 
Gyula, Jánszky István, Kormos Margit, Kosztolánszky Zoltán önkormányzati képviselők, 
összesen: 7 fő. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Beregszászi Márk mb. jegyző,  
 
Jegyzőkönyvvezető: Kubovics Ferencné igazgatási főmunkatárs. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent 
települési képviselőket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 
 
A mai ülésen 3 napirendi pontunk van. Aki a napirenddel egyetért kérem kézfeltartással 
szavazzon. Köszönöm egyhangú. 
 
1. Napirend: Mező utca, Árok utca és Hársfa utca belterületbe vonásáról szóló 
10/2011.(I.25.) számú önkormányzati határozat visszavonása 
Előadó:  Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A Mező utca, Árok utca és Hársfa utca belterületbe 
vonásáról szóló 10/2011.(I.25.) számú önkormányzati határozat visszavonása. A 
visszavonásra azért van szükség, mert a megjelölt helyrajzi számokban keveredés történt, 
valamint a Mező utca már belterület. 
 
Kérem aki a módosított határozattal egyetért kérem szavazzon. 
Egyhangú köszönöm. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

35/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló , 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésére, valamint a Helyi Építésügyi 
Szabályzatáról szóló 3/2022.(IV.30.)  számú önkormányzati rendeletére figyelemmel a 
pilisszántói 018 helyrajzi számú (Árok utca), az ingatlan-nyilvántartás szerint 5937 
négyzetméter térmértékű, közút megjelölésű, a pilisszántói 021/2 helyrajzi számú (Hársfa 
utca), az ingatlan-nyilvántartás szerint 2873 négyzetméter térmértékű, közút megjelölésű 
jogilag belterületi kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak (közutaknak) az 
ingatlan-nyilvántartásban a belterületbe átvezetését határozza el. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczhai Tamásné polgármestert, hogy a fentebb 
körülírt közutak (ingatlanok) belterületbe csatolásával kapcsolatos telekalakítási  (földmérési) 
munkák elvégzésére árajánlatokat kérjen be, s a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval az 
ezzel kapcsolatos vállalkozási szerződést az Önkormányzat képviseletében megköthesse. 
 
Jelen önkormányzati határozattal egyidejűleg a 10/2011.(I.25,) számú önkormányzati 
határozat hatályát veszti. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
2. Napirend: Sportöltöző felújítására pályázat benyújtása, a 23/2009.(III.24.)  számú 
önkormányzati határozat módosítása 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Mint a t. Képviselők előtt ismeretes  központosított 
előirányzatból lehetőség van pályázat benyújtására sportöltöző felújítására, ezzel 
kapcsolatosan két határozatot kell hozzunk. A sportöltöző felújítási pályázathoz kapcsolódva 
szükséges meghozni a következő határozatot. Ahhoz, hogy a pályázat összhangban legyen az 
Önkormányzat sportkoncepciójával, a sportról szóló 23/2009.(III.24.) számú önkormányzati 
határozat „Létesítményfejlesztés” fejezetét módosítanunk kell. 
A sportöltöző felújítása a településkép javítását is szolgálja a településrendezési tervnek 
megfelelően. Korszerűsítése egyben költségtakarékos fenntartását is szolgálná, mivel 
nyílászárói közel 40 évesek, falai szigetelés nélküliek,  fűtése korszerűtlen és egészségtelen. 
A felújítás révén akár költségmegtakarítással lehetne gazdaságos téli fűtést biztosítani, mely 
növeli a kihasználtságot és az állagmegóváshoz is szükséges. 
 

- A fejlesztési elképzelés kifejezi azt a szándékot, hogy ne a 40 évvel ezelőtti kor 
igényeknek megfelelően elkészült épület adottságait konzerváljuk, hanem a felújítás 
jelentsen előrelépést, a növekedő igényeknek nyújtson lehetőséget, a megfelelő 
színvonal biztosításával jelentsen vonzerőt, csábítson a sportos életformára, melynek 
rendkívül fontos szerepe van az egészségmegőrzésben, teremtsen teret és fejlődési 
lehetőséget a következő generációknak.  

 
- Felújítása a településkép javítását is szolgálja a településrendezési tervnek 

megfelelően.  
 

- Korszerűsítése egyben költségtakarékos fenntartását is szolgálná, mivel nyílászárói 
közel 40 évesek, falai szigetelés nélküliek,  fűtése korszerűtlen és egészségtelen. 

 
- A felújítás révén költségmegtakarítással lehetne gazdaságos téli fűtést biztosítani, 

mely növeli az időbeni  kihasználtságot és az állagmegóváshoz is szükséges. 
 
 
Hasznosításra vonatkozó elképzelések 
 

- Helyi Általános Iskola diákjainak testnevelés órák és sportszakkörök helyszíne. 
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- Rendszeres edzések (több korosztály), bajnoki meccsek, járási iskolai rangadók 
helyszíne. 

- Községi rendezvények, tűzoltó versenyek helyszíne a sportpálya.  
 

- Fokozott igény merül fel a szabadidő sportra, az erdők, hegyek közelsége miatt a 
sporttábori lehetőségekre is, a táborozó diákok pedig a helyieknek nyáron 
folyamatosan játékpartnert biztosítanak.  

 
- Pilisszántón rendszeresen nemzetközi hegyi kerékpárversenyek folynak, akiknek 

lazítási, pihenési helyet is biztosíthatna a tetőtér beépítéssel táboroztatásra, egyszerű 
szálláshely biztosításra alkalmas felújított sportöltöző.  

 
- Alkalmas turisztikai célú osztálykirándulásokra, szlovákiai és erdélyi testvértelepülés 

diákjainak találkozóira.  
 

- Alkalmas a Pilisben túrázóknak, pihenőhelyül és kézilabdázásra, kosárlabdázásra, 
tollaslabdázásra, futballozásra.  

 
- Községünk a Magyar Zarándokút tagtelepülése, így zarándokszállásként is 

hasznosítható lenne. 
 
A módosítás tehát így hangzana: 
 
 
                                                „Létesítményfejlesztés 
 
Pilisszántó Község Önkormányzata kifejezi szándékát, mint a sportlétesítmények fenntartója, 
üzemeltetője, hogy a sportlétesítmény felújítása, fejlesztése során az életminőség javítását, 
diák- és szabadidősport, rekreáció és többfunkciós kihasználhatóság alapvető feltételeinek 
javítására törekszik. a XXI.század elvárásainak és működtetési formáinak megfelelő, a 
kulturált és egészséges sportolást, valamint a korszerű és gazdaságos, költségtakarékos 
üzemeltetést szolgáló fejlesztéseket támogatja. A megvalósítás során a tartós, hosszútávon 
megoldást kínáló és előremutató fejlesztéseket előnyben részesíti. 
 
 
Pályázati lehetőségeket kihasználva a  következő célokat tűztük ki: 
A létesítmény  két ütemben  történő komplex felújítása, fejlesztése: 
I. ütem: -tetőszerkezet építése,  
  - öltözőszint rekonstrukciója: - nyílászáró csere 
     - szigetelés 
     - burkolás, vizesblokkok felújítása 
     - fűtéskorszerűsítés 
     - elektromos korszerűsítés. 
II.ütem:- tetőtérbeépítés: - belső szerkezeti kiépítés,(falak, belső nyílászárók, burkolás) 

- szociális helyiségek kialakítása, 
- elektromosság, világítás, gépészet kiépítése.” 

 
Mivel hozzászólás nincs, felteszem tehát szavazásra, hogy aki ezt a módosítást támogatja az 
kézfenntartással szavazzon. 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
36/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat: 

 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55. §(1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a 23/2009.(III.24.) számú önkormányzati 
határozatával elfogadott helyi sportfejlesztési koncepciója IV.2. pontját oly módon, hogy a 
„Létesítményfejlesztés” című fejezetének helyébe az alábbi fejezet lép: 
 

„Létesítményfejlesztés 
 
Pilisszántó  Község Önkormányzata kifejezi szándékát, mint a sportlétesítmények fenntartója, 
üzemeltetője, hogy a sportlétesítmény felújítása, fejlesztése során az életminőség javítását, 
diák- és szabadidősport, rekreáció és többfunkciós kihasználhatóság alapvető feltételeinek 
javítására törekszik a XXI. század elvárásainak és működtetési formáinak megfelelő, a 
kulturált és egészséges sportolást, valamint a korszerű és gazdaságos, költségtakarékos 
üzemeltetést szolgáló fejlesztéseket támogatja. A megvalósítás során a tartós, hosszútávon 
megoldást kínáló és előremutató fejlesztéseket előnyben részesíti. 
Pályázati lehetőségeket kihasználva a következő célokat tűztik ki: 
A létesítmény két ütemben történő komplex felújítása, fejlesztése: 
I. ütem: - tetőszerkezet építése, 
             - öltözőszint rekonstrukciója: - nyílászáró csere 
                                                             - szigetelés 
                                                             - burkolás, vizesblokkok felújítása 
                                                             - fűtéskorszerűsítés 
                                                             - elektromos korszerűsítés, 
II. ütem: - tetőtérbeépítés: - belső szerkezeti kiépítés, (falak, belső nyílászárók, burkolás) 

                                    - szociális helyiségek kialakítása, 
                                          - elektromosság, világítás, gépészet kiépítése.” 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: 2011. április 1. 
 
3. Napirend: A sportöltöző felújításához kapcsolódó költségvetési módosítása 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Szintén a sportöltöző felújításhoz kapcsolódik a 
következő napirendi pontunk, mely a 2011.évi költségvetési rendelet módosítása. A módosítás 
lényege, hogy a ténylegesen már megállapítható ingatlaneladás 3,5 millió Ft-os értéke 
megnöveli a bevételi oldalt, valamint átcsoportosítottuk kiadási oldalon a sporttevékenységből 
felújításra szánt összeget, melynek egy része az ingatlaneladásból befolyó összeget 
kiegészítve az önrészt fedezi a felújításnál, másik része pedig tartalékba kerül. 
 
Felteszem tehát szavazásra, hogy aki ezt a költségvetés módosítást támogatja az 
kézfenntartással szavazzon. 
Köszönöm, egyhangú. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazással 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
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PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

                                             KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
     4/A/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

szóló 3/2011. (II.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról működési rendjéről szóló, 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) számú Kormány rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a 
2011. évi költségvetéséről szóló elfogadott helyi rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Polgármesteri Hivatal és az 
Önkormányzat intézményeire terjed ki. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
2. § 

 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2011. évi módosított 
költségvetését 412.748 EFt bevétellel és 412.748 EFt kiadással állapítja meg. 
 

Az Önkormányzat bevételei 
3. § 

 
A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg módosulását a 1. és 8. számú mellékletek 
tartalmazzák. 
 

Az Önkormányzat kiadásai 
4. § 

 
A Képviselő-testület 2011. évi módosított költségvetési kiadásait az 1/a. és 8/a. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

 
Záró rendelkezés 

5. § 
 
A jelen rendelet 2011. április 01-jén lép hatályba. 
 
Pilisszántó, 2011. március 31. 
 
 
 
                     Csicsmanczai Tamásné s.k.,                       dr. Beregszászi Márk s.k., 
                      polgármester                  mb.  jegyző 
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Több napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testületi ülést a polgármester 20:40 
órakor berekesztette. 
 
 

k.m.f., 
 
 

 
 
               Csicsmanczai Tamásné                                                 dr. Beregszászi Márk  
                   polgármester                                                                    mb.  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


