
8. számú  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31-én 
megtartott üléséről. 
 
Ülés helye: Faluház Nyugdíjas Klub 
 
Jelen vannak: Csicsmanczai Tamásné polgármester, Kormos Margit alpolgármester, 
Bakonyi Zsolt, Faidt Lilla Gréta, Fekete Gyula, Jánszky István, Kosztolánszky Zoltán 
önkormányzati képviselők, 7 fő. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Beregszászi Márk mb. jegyző, Kormos Katalin 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kubovics Ferencné igazgatási főmunkatárs. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent 
települési képviselőket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Bakonyi Zsolt 
képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni.  
A meghívón szereplő napirendi pontokat a képviselők egyhangúlag elfogadták. 
Tóth Bettina bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme csatolva van az anyaghoz, mivel Ő is  
megjelent a testületi ülésen kérem a képviselő társaimat, hogy ügyüket vegyük előbbre, 
hallgassuk meg, s majd a döntést a végén hozzuk meg. 
 
Tóth Bettina: Továbbra is fennáll az a szándékunk, hogy lovas tanyát létesítsünk kisebb 
volumenben, mint a Kiss E. Gusztáv területén terveztük volna. A 2460 hrsz.-tól - 2462 hrsz.-
ig, bár nem szerepel a kérelmünkben, de a 2459 hrsz. ingatlant is hozzá szeretnénk még 
bérelni. Az ingatlanok szántó besorolásúak, a 2459 egy erdő és ott meg tudnánk oldani annak 
legelővé tételét. A 2633/2 hrsz. ingatlan megvásárlásának az alkujában vagyunk éppen. Több 
verzió van a 2463, 2464 magántulajdonban lévő ingatlanok, házunk már lesz, árambevezetés, 
melynek egyik lépcsője, hogy az Önkormányzat bérbe adja e az ingatlanokat. A 0182/52 
hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból max. 10 ha-t szeretnénk bérelni, igazából hepe-hupás 
területről van szó, így nem tudjuk még megmondani, hogy hol van a vége. 
 
Kormos Ferenc: A 2459 hrsz. ingatlan azért lett módosítva, mivel nem igazán látjuk, hogy 
mi meddig tart, elég sokszor be kellett járni a területet, hívunk majd egy műholdas földmérőt 
és akkor fog igazán kiderülni, hogy mi meddig tart. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Ezt a területet a kereszt felől a Trojica utcától a 
Placskó felé vezető útról lehet megközelíteni, s ez az utolsó ingatlan ahová még építeni lehet, 
amit Ök bérletbe szeretnének venni, oda már nem lehet építeni. 
 
Tóth Bettina: Az a rész szőlő- és gyümölcsös besorolású, ott építkezni nem szeretnénk, 
inkább csak legelőnek használnánk. Ez egy cserjés, erdős terület, amelynek kemény költségei 
lesznek ahhoz, hogy legelő legyen belőle.  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Mi a távlati cél az adott területen? 
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Tóth Bettina: Lovak tartása. A pályázathoz csatoltam a szemléletet. Az elsődleges, hogy 
nagy területen és csoportokban legyenek a lovaink. Kutatásaink alapján szeretnénk ehhez 
ragaszkodni. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Gyakorlatilag ugyanaz valósulna meg, csak egy 
másik területen. 
 
1. Napirend: Pilisszántó csatorna (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0059) kapcsolódóan PR 
tanácsadókiválasztása (referenciák kiküldése e-mail-ben  történik) 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester:  A PR tanácsadó kiválasztása az úgy zajlott, hogy 
három tanácsadónak kiküldésre került az ajánlati felhívás. Két fél tett ajánlatot a 3. nem vette 
át. Felszólítás után úgy döntött, hogy nem kíván ebben a tenderben részt venni. A két 
ajánlattevő: a Bergman Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft. és a GER-DO Kereskedelmi és 
szolgáltató Betéti társaság. Ennek a kettőnek az összesítése van a bontási jegyzőkönyvben, 
ezek szerint a Bergman  Kft. 4.330.0000,- Ft+ÁFA, míg a GER-DO Bt. 5.385.000,- Ft+ÁFA 
összeget ajánlott. A referencia listákat megküldtem. Javaslatom az lenne, hogy a 
legalacsonyabb ajánlattevő, vagyis a Bergman Kft.  legyen az akit kiválasztunk.  
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Amikor erről korábban szó volt, ott 4,2 MFt volt az ajánlat. 
Ez mostanra megemelkedett 4,3 MFt-ra? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Igen 4,2 MFt-ról beszéltünk, de 4,330 MFt volt az 
ami  a költségvetésnél, mint PR tevékenység szerepelt a csatornapályázatnál és ez mindenki 
számára megismerhető. Gondolom utánanézett az ajánlattevő és ez alapján tette hivatalosan 
az ajánlatát. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Nézegettem ezeket az ajánlatokat, amiben szerepel un. 
tábla, ez az a tábla lenne, ami a templom mellett is van? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Egy csomó arculati elem szerepel benne, amit 
kötelezően kell alkalmazni az EU támogatásoknál. Ez pontosan meg van határozva, ez egy 
előírás, hogy legyen benne „B” és „D” típusú tábla is, ez egy szakma, ezt én pontosan nem 
tudom meghatározni, nem is az én feladatom. Lehet, hogy csak a tábla méretében van 
különbség, tehát a PR tevékenység benne van a pályázatban, bárki is nyeri meg eszerint kell 
dolgoznia. 
 
Faidt Lilla Gréta képviselő: A referenciák meggyőzőek voltak? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Bekértem nyilatkozatokat s egy csomó 
önkormányzati munka is van közte. A Bergman Croup cégcsoport tulajdonosa szerint „a 
kommunikációs referencia mappák bemutatását, amelyek tartalmazzák az eddig elvégzett 
munkák nyomait csak nagy összegű beszerzéseknél cca. 1 Mrd HUF összeget elérő és azt  
meghaladó munkáknál lehet rá precedens, illetve a Nemzeti  Fejlesztési Ügynökség legutóbbi, 
nagyöszegű, 2 Mrd HUF értékhatárt elérő nyílt eljárásos, hirdetményes beszerzésénél sem 
kellett az ajánlattevőknek referencia mappát bemutatni.  
Másodsorban az uniós projektek kommunikációját illetően szinte fölösleges és lehetetlen 
referencia mappát összeállítani, ugyanis a munkák az előírás szerű Arculati Kézikönyv 
alapján készülnek, amelyeket gyártósor-szerűen kell elkészíteni – nem kreatív munkák – 
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illetve a legjobb referencia mindig az ügyfél – lásd. Pilisszántó Község Önkormányzata – 
miszerint a kommunikációs  feladatokat eddig is sikerült költségvetéshez hűen ellátni, nem 
volt plusz költség soha, és forintra / feladatra pontosan sikerült elszámolni a Közreműködő  
Szervezettel mindent a projektben.” 
A lényeg, hogy ezzel az EU-t propagáljuk, hogy ők adták ezt a fejlesztési forrást. 
 
Jánszky István képviselő: Mennyire lehet a költséget racionálni? Pl. a 100 db 
bevásárlótáska, ill. 600 db toll helyett, ha nekünk más fontosabb lenne, lehet-e szórólapokat 
kérni? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Lehet majd a későbbiekben ezt módosítani, de ez 
alapvetően a pályázatban szerepel. Van már olyan dolog, ami már módosításra került, pl. a 
zöldvonal biztosítása, amit három évig fenn kellett volna tartani és erre nem lett költség 
beépítve, nem kértük. Az összes pályázatnak az a hátránya, hogy a későbbiekben is fenn kell 
tartani, de ezek a költségek folyamatosan jelentkeznek. Ugyanúgy vannak karbantartási 
költségek, pl. a liftnél, a térfigyelő kameránál is, vannak olyan költségek amelyekre a pályázat 
nem nyújt fedezetet csak a megvalósításra.  Nagy mozgástér ezeknél a feladatoknál igazán 
nincs. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Ennek a beruházásnak a 83,  %-a EU-s forrás, a többi 
önkormányzati.  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A többi úgy saját forrás, hogy a lakossági egyéni 
Fundamenta hitel fogja fedezni. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Törvényszerű-e az, hogy a fillére pontosan annyinak kell 
lenni, mint az előirányzat volt?  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Nem törvényszerű, de kihasználják. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Nem lehet erről valami bővebbet tudni, hogy a szórólapok 
mit takarnak?  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Annyi lesz belőle, amennyi a pályázatban előírás, 
illetve vállalás. 
 
Dr. Beregszászi Márk mb. jegyző: Két azonos ajánlat van, köztük csak az összegekben van 
különbség. Ha megnyer az Önkormányzat egy pályázatot, akkor  a vállalásokat be kell tartani, 
ha nem tartja be akkor a pályázati összeget vissza kell fizetnie.  A Kft-vel kötendő 
szerződéskötés pillanatában kell odafigyelni, s a következőkben amikor fizetni kell és igazolni 
a teljesítést. Az EU-s támogatás feltétele, hogy a számlák ki legyenek fizetve, ezért a 
szerződést alaposan körül kell járni. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Döntés előtt nem lehet tudni, hogy az ajánlat mit takar? 
Visszatérve megint a nyomdai kiadványok és egyéb szórólapra 900.000 Ft. Ez három darab? 
Nincs ideírva, nem tudom kitalálni. 
 
Fekete Gyula képviselő: Ezeket a költségeket nem lehet megúszni. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Ilyen alapon hoznak 3 db-ot, mert ők ezt így értették. 
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Csicsmanczai Tamásné polgármester: Ö nem érti úgy, mivel van 12 év tapasztalata és 
tudja, hogy a pályázatnál ez mit jelent, milyen nyomdai kiadványokat kell legyártani, tudja az 
arculati elemeket. Tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy azt a teljesítést elfogadja az, aki ezt 
ellenőrizni fogja a kivitelezésnél. Rendszeresen jelentést kell adnia, amelyeknek ezek a 
kiadványok mellékletei. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Tudnunk kellene, hogy miért fizetünk ki 5,4 MFt-ot?  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Én ezt már elmondtam, amikor a pályázat készült, a  
vállalásban benne volt, hogy a PR tevékenységet „A típus” szerint fogjuk végezni, ami 
részletesen specifikálva van, lesz benne pl. sajtótájékoztató, záró rendezvény stb. ezek mind 
részletesen be lettek jelölve. Az aki erre vállalkozik az a PR-es tudja, hogy ez a feladat mit 
jelent és mi az ezzel kapcsolatos elvárás annak a részéről aki ezt a támogatási összeget 
kifizeti. Most boncolgathatjuk azt, hogy a záró rendezvényen, ami 250 EFt mit fogunk kapni 
pogácsát, vagy kaviárt. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Pontosan ezt tudnunk kell, a 4,3 MFt valahogyan kijött. 
Nem lehet ezt tudni, hogy ez vagy az mit is takar, ez titok? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A lényeg az, hogy a közreműködő szervezet számára 
ez elfogadható teljesítés legyen. Ha ezt elfogadják és megfelel az EU előírásainak, akkor jó, 
ha nem akkor visszafizethetjük. Ök szabják meg, hogy mik legyenek benne, hogy pl. mi kell 
ahhoz, hogy egy nyitó-záró rendezvény lebonyolódjon. 
 
Kormos Margit alpolgármester: A kultúrház átadásánál is mindenféle szempontok voltak, 
volt jelenléti ív stb. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Én azért hajtogatom ezt a dolgot, mert minden kifizetett 
forint 16 %-át az Önkormányzat fizeti. Ezért tudni kellene, hogy akár egy tol is mennyibe 
kerül, mennyire jön ki? 
 
Dr. Beregszászi Márk mb. jegyző: A teljesítést a polgármesternek és a jegyzőnek kell 
igazolni, aláírnia, illetve a projekt menedzser folyamatosan fogja ellenőrizni, hogy a pályázati 
elemek meg vannak-e? Ha valami hiányzik, akkor a finanszírozás visszatartásra, 
visszafizetésre kerülhet, emiatt el lehet bukni az összeget. 
 
Fekete Gyula képviselő: Nem mondhatjuk azt, hogy mi ezt, vagy azt nem kérjük, mert a 
pályázati feltételeket biztosítatni kell. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 nem szavazattal meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

50/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó  Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisszántó csatorna 
beruházáshoz (KEOP-1.2.0/F/09-2010-0059) kapcsolódóan PR tanácsadói feladatokkal az 
ajánlatában összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Bergman Közhasznú Kulturális 
Nonprofit Kft.-ét (4336 Őr, Rákóczi út 68.) bízza meg. 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy a nyert Bergman Közhasznú Kulturális Nonprofit Kft. ajánlattevővel, az 
ajánlat szerinti tartalommal a szerződést aláírja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy hallgassa meg az itt 
jelenlévő jegyző-jelöltet, Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktóriát. 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória: Köszöntöm a testületi tagokat. Mint ahogy  a 
polgármester asszony elmondta Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória vagyok, 30 éves, 
férjezett és egy 3 éves kisfiú édesanyja. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Karát 2005-ben végeztem el, majd a Zsigmond Király Főiskolán nemzetközi 
tanulmányokat folytatók. 2006 óta dolgozom. Három önkormányzatnál voltam eddig a Bp. 
Fővárosi Önkormányzatnál, a Bp. XXII. Ker., Önkormányzatnál, s jelenleg a Bp. III. kerületi 
Önkormányzatnál dolgozom és Óbudán lakom. Dolgoztam szociális területen és jelenleg az 
adóügyi osztályon dolgozom. Azért jelentkeztem erre az állásra, mert úgy gondolom, hogy az 
eddigi tapasztalatom és az idén sikeresen letettem a közigazgatási szakvizsgát is elégendő 
ahhoz, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy egy kisebb településen a jegyzői 
feladatokat ellássam.  A távolság sem gond, közel vannak a pilisi települések és nagyon sok 
ismerősöm van a környéken, nem idegen tájról beszélünk. Nagyjából ennyit kívántam 
elmondani, várom a kérdéseket. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: 13 pályázat érkezett a jegyzői állásra. Néhány 
jegyző-jelölttel megismerkedtünk, beszélgettünk. Tesztet is végeztettünk néhány pályázóval, a 
tesztek közül is a Viktória volt az, aki a legjobban teljesített. Másrészt a kölcsönös szimpátia 
is kialakult közöttünk. Egyrészt az iskolája, a háttere ahol eddig dolgozott, amilyen 
gyakorlatra tett szert, angolból felsőfokú nyelvvizsgája van, lengyelből is van nyelvvizsgája, 
ami hasonlít a szlovák nyelvre. 
A szakmai tapasztalat is megvan. Ahol most dolgozik adóügyi ügyosztály, végrehajtás, úgy 
gondolom, hogy ennél itt is erős kézre van szükség.  
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória: Lengyelül is anyanyelvi szinten beszélek, mivel 
édesapám lengyel volt és ösztöndíjasként tanultam lengyel egyetemen is fél évet.  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Kérdezi a jegyző-jelölttől,  hogy mi inspirálja abban, 
hogy másik területen dolgozzon?   
 
Garmavölgyiné dr. Dinnyés Viktória: Az, hogy megalapozottnak érzem a tudást és mindig 
olyan feladatokat tűzzök ki, amiben - mivel maximálista vagyok -, hogy végig tudjam vinni. 
A szociális területen és gyámhivatalban is dolgoztam, ahol 80 % kisebbség volt és mindig 
emberek, a közösség érdekét tartottam szemelőtt. Úgy gondolom,  hogy a közigazgatásban ez 
fajta pozíció, ez az állás az ahol mindent globálisan át kell látni. Gyakorlatilag mindenhez kell 
értenie és így tehet a legtöbbet a közösségért. Ha a képviselő-testület jóváhagyja a jelölésem 
én annyit tudok tenni,hogy szívvel és lélekkel tudom a feladatokat végezni. Úgy gondolom, 
olyan hivatalokban dolgoztam és olyan főnökeim voltak, hogy mind a kerületi lakók, mind az 
ott dolgozók is elégedettek voltak a hivatallal, a munkánkkal. Én igazából ezt  szeretném, 
hogy folyamatosan fejlődjön a település a különböző pályázati lehetősséggel, ehhez jó az 
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angol nyelv tudása. Soroksáron némi  tapasztalatot szereztem pályázatok területén. Az utóbbi 
helyen a végrehajtást az adóban tudtam kamatoztatni. 
 
Faidt Lilla Gréta képviselő:  Kérdezi, hogy a jegyzői állás betöltése hosszútávú terv-e? 
    
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória: Maximálisan hosszútávú. Van egy kisfiam, férjem, 
háztartásom nyilvánvalóan a körülmények, a távolság is vállalható hogy jól is tudjam csinálni.  
Én úgy gondolom jogászként, hogy ez egy maximális karrier a szakmai tudást és igazából 
mindazt ami bennem rejlenek tudnám kamatoztatni. 
 
Jánszky István képviselő: Volt-e már pályázatoknál tapasztalata? 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória:  Soroksáron pályázatokat nyertünk, amelyek főleg 
egészségüggyel kapcsolatosak voltak, drog prevenciós előadások, tanfolyamok voltak. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Kérdezi a jegyző-jelöltet, hogy vállalja-e a nyílt 
eljárásban történő döntést, vagy legyen zártülés? 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória: Nincs titkolni valóm, lehet nyílt eljárás is. 
 
Dr. Beregszászi Márk mb. jegyző:  Ha megengedi a testület elmondanám, hogy komoly 
kérdéssort állítottam össze négy és fél oldalon keresztül, amelyről Viktória részletesen tudott 
beszélni 40 perc alatt. Nekem az volt a szimpatikus, hogy összeszedett volt és Pilisszántón az 
adó és a szociális ügyek egy kicsit hangsúlyra, megújításra szorulnak bizonyos szempontból. 
Úgy gondolom, hogy mind a kettőből képben van.  
Azt kérdezném, hogy mit gondol, hogy ekkora településen a jegyző hol helyezkedik el a 
Polgármesteri Hivatalban? 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória: Ezt leírtam és úgy gondolom, ha a kollegák 
segítségre szorulnak, akkor minden tudásommal  a segítségükre leszek, tisztában vagyok 
azzal, hogy az egész hivatalt nekem kell koordinálni, nekem kell eljárnom és a felelősséggel 
én tartozom. 
 
Bakonyi Zsolt képviselő 17:50 órakor érkezett. 
 
 
Dr.Beregszászi Márk mb. jegyző: Azt kérem, mivel személyekről tárgyalunk, hogy az 
zártülésen történjen. 
 
Jánszky István képviselő: Mivel fontos témában kellene döntenünk és csak egy listát 
kaptunk, ezért a többiekről is többet kellene tudnunk. 
 
 
2. Napirend: Döntés a Pilis-Buda ZsámbékTöbbcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanács által elfogadott „Kistérségi Kulturális Stratégia” helyi kulturális és 
közművelődési feladatok rendszerében valófigyelembe vételéről (megküldve e-mail-en) 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
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Csicsmanczai Tamásné polgármester: Ennek lényege, hogy a kistérségen belül a Pilis-
Buda-Zsámbék Kistérség „Aranykapuk” Közkincs Kerekasztal elnyert egy 500.000 Ft-os 
pályázatot, amelyre az önrész 100.000,- Ft.  
Az ehhez kapcsolódó anyagot e-mail-en mindenki megkapta. 
Ennek keretében elkészült egy anyag és a pályázatnak az volt a célja, hogy a kistérségen belül 
a kultúra területen feladatot vállalók között  alakuljon ki és szerveződjön egy közös cselekvés. 
A pályázat keretén belül elkészült az aranykapu.hu honlap, melynek az a lényege, hogy van 
egy adatbázis ami kistérségen belül minden kulturális eseményről tartalmaz egy adatbázist, 
amit folyamatosan frissíteni kell és  ismertetik a kistérség kulturális stratégiai dokumentumot, 
ami eléggé általános.   
Amiről döntenünk kell, hogy mi ezt a kulturális stratégiai dokumentumot figyelembe vesszük 
akkor, amikor a saját kulturális feladatainkat meghatározzuk. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

51/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács által elfogadott „Kistérségi 
Kulturális Stratégia” című kistérségi dokumentum eredményeit a helyi kulturális és 
közművelődési feladatok rendszerének kialakításában, fejlesztésében figyelembe veszi. 

 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: közlésre azonnal 
 
 
3. Napirend: Döntés ebrendészeti feladatok a Pilis-Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi 
Társulás keretein belül történő  közös ellátásáról. 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Korábban már történt egy szavazás, hogy kistérségen 
belül szeretnénk az ebrendészeti feladatokat ellátni. Most a kistérség kiválasztott egy céget 
A mellékelt táblázatban szerepel, hogy milyen árakról van szó. Ez a településnek nem kerül 
semmibe, csak ha valamilyen ebrendészeti esemény van, akkor annak költségét kell hogy mi 
álljuk. A Szentendre Városi Szolgáltató  Zrt. ajánlata csak azért került mellé, hogy össze 
lehessen hasonlítani.  
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

52/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ebrendészeti 
feladatokat a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül, közös 
feladatellátásban kívánja ellátni. 
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Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy az ebrendészeti feladatok ellátására a kiválasztott Kovácsolat Bt. 
ajánlattevőve, az ajánlat szerinti tartalommal a szerződést aláírja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 
4. Napirend: Pilisszántó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 
Alapító Okirat módosítása 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A Polgármesteri Hivatal és intézményei Alapító 
Okiratát jogszabályi változások, illetve az iskola-óvoda esetén sajátos nevelési igényű 
gyermekek utáni támogatása miatt kellett kiegészíteni, vagyis fogalmi elnevezések változások 
miatt van szükség az Alapító Okiratok módosítására.  
 
Pilisszántó  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

53/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Polgármesteri Hivatal – 38/2009.(V.13.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott – 
Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁS 

 
Pilisszántó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Polgármesteri Hivatal – 38/2009.(V.13) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott - 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az Alapító Okirat alábbi pontjai módosulnak 

3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
Jogszabályban meghatározott feladata: 

• Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. Az önkormányzatok működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való felkészítésével, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása 

4. pontja módosul: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások    igazgatási tevékenysége 
 7. pontját hatályon kívül helyezi. 

Az Alapító Okirat korábbi 8. pontja 7. pontra változik és az alábbiak szerint 
módosul: Típus szerinti besorolás: Gazdálkodási jogkör 
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    Önállóan működő és gazdálkodó 
Szakfeladatok: alaptevékenység 
370000.1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
522110.1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
562912.1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913.1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917.1 Munkahelyi étkeztetés 
611020.1 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 
681000.1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001.1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002.1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000.1 Állat-egészségügyi ellátás 
812100.1 Általános épület karbantartás 
841112.1 Önkormányzati jogalkotás 
841114.1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115.1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolatos tevékenység  
841116.1 Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841117.1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118.1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126.1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127.1 Települési, kisebbségi önkormányzati tevékenységek 
841132.1 Adóigazgatás 
841133.1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841354.1 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
841355.1 Közlekedés fejlesztés támogatása 
841401.1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841402.1 Közvilágítási feladatok 
841403.1 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901.9 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841906.9 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat 
851011.1 Óvodai nevelés, ellátás 
851012.1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 
851013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852011.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
852012.1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 

(1-4. évfolyam) 
852013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása ( 1-4. évfolyam)  
852021.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022.1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 

(5-8. évfolyam) 
852023.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
855911.1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
856099.1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység 
862101.1 Háziorvosi szolgálat 
862102.1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
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862240.1 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
862301.1 Fogorvosi alapellátás 
869041.1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042.1 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
882111.1 Rendszeres szociális segély 
882112.1 Időskorúak járadéka 
882113.1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114.1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115.1 Ápolási díj alanyi jogon 
882116.1 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
882118.1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119.1 Óvodáztatási támogatás 
882121.1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122.1 Átmeneti segély 
882123.1 Temetési segély 
882124.1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125.1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129.1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201.1 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202.1 Közgyógy ellátás 
882203.1 Köztemetés 
889922.1 Házi segítségnyújtás 
889923.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924.1 Családsegítés 
889942.1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943.1 Önkormányzatok által nyújtott munkáltatói lakástámogatás 
890441.1 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 
890442.1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartalmú foglalkoztatása 
890443.1 Egyéb közfoglalkoztatottak 
900124.1 Előadó-művészeti tevékenység  
900400.1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910121.1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122.1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123.1 Könyvtári szolgáltatások 
910201.1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910501.1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502.1 Közművelődési tevékenységek és közösségi színterek működtetése 
931102.1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931204.1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
960302.1 Köztemető fenntartása 

 
 11. pontja 10. pontra módosul és az alábbiak szerint változik: Szakfeladatoknál a 
kisegítő tevékenység megszűnik, alaptevékenység lesz..  
 12. pontja az alábbiakkal egészül ki: Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. 
 13.pontját hatályon kívül helyezi. 
 
2.) Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
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Záradék 
 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 53/2011 (V. 31.) számú önkormányzati határozatával 2011. május 31.-ei hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
Hatályba lépés időpontja: 2011. június 01. 
 
 
Pilisszántó, 2011. május 31. 
 
 
 
     Csicsmanczai Tamásné                                  dr Beregszászi Márk László 
         polgármester                                             megbízott jegyző 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
54/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 

 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Pilisszántó Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár Slovenská národnostná 
základná škola a knižnica  – 38/2009.(V,13.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott – 
Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁS 

 
Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 88. § (3) bekezdése, illetve 38/2009.(V.13..) 
számú önkormányzati határozatával jóváhagyott Pilisszántó Szlovák Nemzetiségi Általános 
Iskola és Könyvtár Slovenská národnostná základná škola a knižnica –alapító okiratát a 
54/2011.(V.31.) sz. önkormányzati-határozatával,  2011. május 31.-ei hatállyal alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Az Alapító Okirat az alábbi felhatalmazó rendelkezéssel egészül ki: 
 
1.) Az Alapító Okirat alábbi pontjai módosulnak 

4. pontja Működési köre: Pilisszántó Község Közigazgatási területe 
 5. pontja:   Típus szerinti besorolása nappali rendszerű általános iskola,  
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Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, pénzügyi gazdálkodási feladatait 
Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatala (2095. Pilisszántó Kossuth Lajos u. 
92.) látja el 

 6. pontja: Kiegészül : 
Alaptevékenységei: 

 
TEÁOR 8520 
Szakágazat 
852010  Alapfokú oktatás 
 
 
Alapvető szakfeladat . 
 
 
852011.1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4 

évfolyam) 
852021.1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8 

évfolyam) 
 852013.1  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
           nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
 852023.1  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  
           nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
 
Szakfeladat: 
562913.1 Iskolai intézményi étkeztetés 
812100.1 Általános épület karbantartás 
852011.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
852012.1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 

(1-4. évfolyam)  (Közoktatási törvény 121§ 29 pontja szerint) 
(Beszédfogyatékosok fejlesztése, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt 
saját nevelési igényű tanulók ellátása) 

852013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása ( 1-4. évfolyam)  
 

852021.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022.1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és oktatása 

(5-8. évfolyam) 
(Közokt. tv 121§ 29 pontja szerint - Beszédfogyatékosok fejlesztése, a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően 
tartós és súlyos rendellenessége miatt saját nevelési igényű tanulók ellátása) 

852023.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

855911.1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
856099.1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység 
910121.1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122.1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123.1 Könyvtári szolgáltatások 
931204.1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 



 13 

 
12. pont:A költségvetési szerv: Az intézmény 
a.) OM azonosító: 032399 
b.) Iskolai évfolyamainak száma: 1-8. évfolyam (Nappali rendszerű általános iskolai 

oktatás- nevelés) 
c.) Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 224 fő 

 
       13 pont A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 

A költségvetési szerv képviseletét a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 36.§-a, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján az intézmény vezetője 
(az intézmény igazgatója) egy személyben (egyedül) képviseli.  
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára 
írásban átruházhatja. 
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg. 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 

2.) Az Alapító Okirat jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 
 

 
 
 

Záradék 
 
A Pilisszántó Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár - Slovenská národnostná 
základná škola a knižnica alapító okiratát Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 54/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozatával 2011. május 31-i hatállyal 
hagyta jóvá. 
 
Hatályba lépés időpontja: 2011. június 01. 
 
 
Pilisszántó, 2011 május 31.  
 
    Csicsmanczai Tamásné    dr Beregszászi Márk László 
   polgármester     megbízott jegyző 

 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

55/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Napköziotthonos Óvoda „Materská škola Santov”  – 38/2009.(V,13.) számú önkormányzati 
határozattal jóváhagyott – Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 
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Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁS 

 
Pilisszántó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott 
Napköziotthonos Óvoda „Materská škola Santov” 38/2009.(V.13.) sz. önkormányzati 
határozatával jóváhagyott és kiadott Alapító Okiratát a 55/2011 (V.31.) sz önkormányzati 
határozatával  alábbiak szerint módosítja: 

 
1.) Az Alapító Okirat alábbi pontjai módosulnak 

4. pontja Működési köre: Pilisszántó Község Közigazgatási területe 
 5. pontja:  Típus szerinti besorolása: Óvoda,  

Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, pénzügyi gazdálkodási 
feladatait          Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatala(2095. 
Pilisszántó Kossuth Lajos u. 92.) látja el 

 

6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

Alaptevékenységei: 
TEÁOR 8510               
 

Szakágazat 
851020  Óvodai nevelés, ellátás 
 

Alapvető szakfeladat 
851011.1 Óvodai nevelés, ellátás 
851013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
 

Szakfeladatok 
562912.1 Óvodai intézményi étkeztetés 
812100.1 Általános épület karbantartás 
851011.1 Óvodai nevelés, ellátás 

(3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a nevelésen 
keresztül a testi, értelmi, érzelmi, közösségi fejlődés biztosítása) 

851012.1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása  
(Közoktatási törvény 121§ 29 pontja szerint) 
(gyermekek integrált nevelése szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján. Beszédfogyatékosok fejlesztése, a megismerő funkció vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és Testi, érzékszervi, 
értelmi, beszédfogyatékos vagy halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű 
súlyos rendellenessége miatt saját nevelési igényű tanulók ellátása) 

851013.1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás  
856099.1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység 
 
12.pont: A költségvetési szervbe felvehető gyermeklétszám: 100 fő 
     OM azonosítója:032882 
 
13pont: A költségvetési szerv képviseletére jogosult: 
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A költségvetési szerv képviseletét a Polgári Törvénykönyv (1959 évi IV. törvény) 36.§-a, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján az intézmény vezetője 
(az óvoda vezetője) egy személyben (egyedül) képviseli.  
A költségvetési szerv vezetője e jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve, vagy akadályoztatása esetén az intézmény valamely dolgozójára 
írásban átruházhatja. 
A kiadmányozás joga kizárólag az igazgatót illeti meg. 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

2.) Az Alapító Okirat jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul érvényben 
maradnak. 
 
 
 
 

Záradék 
 
A Pilisszántói Napköziotthonos Óvoda „Materská škola Santov” alapító okiratát Pilisszántó 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2011.(V.31.) számú önkormányzati 
határozatával 2011. május 31-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
Az Alapító okirat hatályba lépés időpontja: 2011. június 01. 
 
 
Pilisszántó, 2011 május 31. 
 
 
 
 
 Csicsmanczai Tamásné       dr Beregszászi Márk László 
     polgármester     megbízott jegyző 

 
 
 
8. Napirend: Egyebek 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Gyermeküdültetés. 
A Gyermeküdültetési Alapítvány gyermeküdültetésre minden évben lehetőséget biztosít a. Az 
idén hat gyermek kedvezményes táboroztatására 50 %-os kedvezményt nyújtana. A Szociális 
Bizottság ülésén is megbeszéltük ezt a dolgot. A másik 50 %-ot gyermekenként 14.500,- Ft-ot 
az Önkormányzatnak kellene  állnia, ami 87 EFt. Ezért hat rászorult gyermek öt napot tölthet 
Zamárdiban. Az iskola és a Szociális  Bizottság tesz javaslatot. 
 
Kormos Katalin Kisebbségi önkormányzat vezetője, iskolaigazgató: Előírás, hogy 5-7 
osztályos gyermekek mehetnek üdülni. Ez úgy szokott lezajlani, hogy az iskola 
gyermekvédelmi felelőse,  az osztályfőnökök  leülnek és tesznek javaslatot. Ha a szülő is 
elfogadja, akkor születik döntés és akkor lesz az Önkormányzatnak átadva. Vagyis erről az 
iskola dönt. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
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56/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 

 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pest Megyei 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány által szervezett szociális-karitatív táboroztatására 
Pilisszántó községből hat általános iskoláskorú gyermeket küld, s vállalja gyermekenként a 
14.500,- Ft, összesen 87.000,- Ft összegnek az Alapítvány részére történő átutalását. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
Csicmanczai Tamásné polgármester: A következő feladatunk, hogy az iskolaszékbe 
képviselőt delegáljunk. A korábbi képviselő-testületből Rucska László látta  el ezt  a feladatot, 
a mostaniból is szükséges valakit megválasztani.  

Kormos Katalin kisebbségi önkormányzat vezetője, iskolaigazgató: Az iskolában a nevelő 
és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, 
továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének 
előmozdítására iskolaszék alakulhat. Az iskolaszékbe a szülők, a nevelőtestület, az iskolai 
diákönkormányzat azonos számú képviselőt küldhet, valamint a fenntartó is egy-egy 
képviselőt, a kisebbségi önkormányzat is egy képviselőt delegálhat az iskolaszékbe. Feladata: 
részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésében, nevelési-oktatási döntésénél, határozattal 
véleményezi a Szervezeti Működési Szabályzatát, joga van a Pedagógiai Programot 
véleményezni.  Problémás esetekben szokták összehívni, miután minden réteget képvisel, az 
utóbbi években ilyen problémás esetünk szerencsére nem volt. Tulajdonképpen amiért most 
aktualitása van az az intézményvezetői választás. 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: Gyakorlatilag olyan sűrűn feladata nem lesz. 

Kormos Katalin kisebbségi önkormányzat vezetője, iskolaigazgató: Az az előnye, hogy 
mindenki képviselve van és ez egy olyan szervezet, akihez bárki fordulhat, mert 
kompetenciája van. 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: Kormos Margit alpolgármesternek még nincs 
bizottságban feladata, ezért én Öt javaslom. 

Kormos Margit alpolgármester: A megbízatást elfogadom. 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 

 

57/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. LXXIX. törvény 60. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel a Szlovák 
Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár iskolaszékébe Kormos Margit 2095 Pilisszántó,  
Úttörő köz 2. szám alatti alpolgármestert delegálja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
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Határidő: közlésre azonnal 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Postahivatal 
épületére vonatkozóan mindenkinek megküldte a választ, vagyis, hogy a Postát nem kívánják 
megvásárolni. El kell gondolkodni rajta, mivel az épülethez nem ragaszkodnak, de 
szeretnének helyette valahol másutt épületet, hogy tudunk-e valamit biztosítani számukra? El 
kell gondolkodni,hogy megtartsuk-e az épületet, mert olyan állapotban van, hogy előbb-utóbb 
költeni kell rá. Ez nem önkormányzati feladat, ha felmond az Önkormányzat, akkor a 
Postának kell keresnie a helyét. Lényegében a Posta  nem szeretné az egész épületet 
megvenni, hanem a jelenlegi helyéhez plusz egy helyiséget szeretne hozzávásárolni. Akkor 
viszont nekünk válik az épület alkalmatlanná. A korábban felmerült Patak ABC kicsinek 
találják, bővíteni szeretnék, de arra nem kapnának építési engedélyt. 

Kormos Margit alpolgármester: Az ÁFÉSZ épületében nem tudnak Postát kialakítani? 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: Megvásárolta a Gőgös család, tőlük kellene 
megkérdezni, mert magántulajdonban van és hogy ott Posta üzemelhessen ahhoz egy csomó 
biztonsági dolgot meg kell csinálni. 

Kosztolánszky Zoltán képviselő: Mennyi volt arra az értékbecslés? 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: 10 MFt. 

Kosztolánszky Zoltán képviselő: Meg kellene kérdezni, hogy mennyit  adnának az egész 
épületért? Ha az ár megfelelő lenne, akkor érdemes eladni, mert a felújítás nagy összeg lenne. 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: A bérleti díj is alacsony, nem hozza be a felújításhoz 
az összeget, szociális bérlakásról pedig nem szabad gondolni, mert nem önkormányzati 
feladat. 

Fekete Gyula képviselő: A Posta ha lenne egy ingatlana, akkor építene? - mert a bikaistállóra 
gondolok, esetleg ott lehetne Postát építeni. 

Kosztolánszky Zoltán képviselő:  Nem hiszem, hogy építeni akarna. A felújítás még inkább 
lehetséges. A másik kérdés, ha kiköltözik onnan a Posta, akkor mit kezdünk vele eladjuk, 
vagy felújítás után adjuk el? 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: dr. Balogi Zsuzsanna megkeresett bennünket, hogy 
lenne egy felajánlása. Tagja a Primer Prevenciós Társaságnak, ami betegségek megelőzésével 
foglalkozik. Ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatásokat, oktatást tartani, segítséget nyújtani 
egyrészt a nyugdíjasoknak, másrészt a középkorosztálynak. Abban kéri a segítségünket, hogy 
mi ezt megfelelő módon hirdessük meg, illetve próbáljuk bevonni a középkorosztályt. 
Ismertessem meg ezzel a céllal a testületet, Ö ezt teljesen ingyen és bérmentve ajánlaná fel 
nekünk és itt helyben vannak olyan szakemberek, akik célzottan, specifikusan olyan 
ismeretekkel rendelkeznek, ami hasznos lenne számunkra. Mindenkinek kéri  ebben az 
együttműködését. 

Szikla Színház üzemeltetése. Van egy rendeletünk a  „Szikla Színház” hasznosításáról, s ezzel 
kapcsolatban merült fel, hogy a Büfé területbérleti díja 50 EFt/nap. Viszont tavalyi évben aki 
a Büfét üzemeltette a mai napig nem fizetett és nehéz lesz rajta a 100 EFt-ot  behajtani, mivel 
csak szóbeli megállapodás született. Megkeresett ezzel kapcsolatban Száger Lénárd, hogy 
ugyanúgy ahogy május elsején a lakókocsit felvontatná a Pilis oldalára, üzemeltetné, de a 100 
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EFt/os területbérleti díjat nem tudja vállalni. 50 EFt-ot ajánlott fel két napra. Kérdésem, hogy 
van-e olyan akiről tudunk, hogy a Büfét felvállalja, vagy fogadjuk el az 50 EFt-os ajánlatott. 
Gondoltam, hogy megkérdezem a Pilisvörösvári állomásnál működő gyros üzemeltetőjét. 
Valahogyan úgy érzem, mint ahogy a vállalkozóknál a gazdasági válság miatt valamennyit 
engedni kellene. 

Faidt Lilla Gérta képviselő: Mindössze másfél óráról van szó. 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: Igen, rövid  az idő amin belül meg kell termelni a 
nyereséget. Ezért nem vállalja be a kockázatát Száger Lénárd sem, mert egyrészt nem tudja, 
hogy milyen idő lesz. Több jelentkező nem volt, én sem kerestem senkit. 

 Dr. Beregszászi Márk mb. jegyző: Ha a testület a rendeletétől el kíván térni, akkor azt 
módosítani kell. 

Bakonyi Zsolt képviselő: Helyi vállalkozóról van szó, támogatni kellene. 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2011.(V.31.) számú önkormányzati rendelete 

 
A „Szikla Színház” hasznosításáról szóló 

2/2007.(III.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

 
A „Szikla Színház” hasznosításáról szóló 2/2007.(III.28.) számú önkormányzati rendelet 2. § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A 2 § (5) Vendéglátóipari egység üzemeltetése, csak külön térítés ellenében engedélyezhető, 
amelynek napi mértéke: 25.000,- Ft + Áfa.” 
 

2. § 
 

A jelen rendelet 2011. június 01-től lép hatályba. 
 
 
Pilisszántó, 2011. május 31. 
 
 
     Csicsmanczai Tamásné   s.k.,                                            dr. Beregszászi Márk s.k., 
                   polgármester                                                                     mb.  jegyző 
 
Jánszky István képviselő:  Javasolja, hogy aki a hivatalban veszi meg a jegyét, illetve e-
mail-en kéri, annak a címe rögzítésre kerüljön, s a legközelebbi előadásról kapjon értesítést. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Ki kapjon tiszteletjegyet? Minden típusú jegy 
sorszámozott, a tiszteletjegyen nincs rajta, hogy az melyik előadásra szól. Túlzottan széles 
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körre nem szeretném kiterjeszteni. Úgy gondoltam, hogy a környező települések 
polgármestereinek adnék, amelyről készül egy lista, amin átveszik. Gondoltam még János 
Lászlóra, aki a villanyszerelési munkát végezte és ott lesznek készenlétben. Krasznai 
háziorvosra, aki szintén jó ha a helyszínen lesz és Szőnyi Józsefnek, mint alapító tagnak.  
A rendőrségen, a mentőknél a  rendezvényt be kell jelenteni. 

Emődi Györgyné helyi lakos: A plébános úrat javasolja még tiszteletjegyre. 

Kormos Margit alpolgármester: Engem felhívott a Bölcsházy úr, hogy jelentsem be az utak 
annyira járhatatlanok, hogy nem lehet ott járművekkel közlekedni. A Hlinki és Paszinki 
utakról van szó. 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: Utánanézünk. 

Az 5-ös és 6-os napirendi pontok az Önkormányzat vagyonával kapcsolatosak, ezért e 
napirendi pontokat,, valamint a jegyzői állásra beérkezett pályázatok megtárgyalásával 
kapcsolatban zárt ülést kell tartani. A képviselő-testület a zártülés tartását egyhangúlag 
elfogadta. 

A zárt ülés 19:25 órakor elkezdődött. 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

58/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kábeltévé rendszert 
az alábbi feltételekkel pályázati úton kívánja értékesíteni: 
 

• Minimálár br. 10 MFt,  
• Pilisszántó helyi csatorna megtartása, 
• Alapcsomag tartalmazzon szlovák nyelvű csatornát is, 
• Az előfizetési alapcsomag ára nem lehet több a jelenleginél (br.1.100,-Ft/hó), 
• A közintézmények részére ingyenes szélessávú (minimum 1mbit/sec) internet 

biztosítása, 
 
Bírálat szempontjai: 

 
• Magasabb vételi ajánlat, 
• Fejlesztésre vonatkozó nyilatkozat. 

 
Felelős:  Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő:  közlésre azonnal 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot. 
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59/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel, a pilisszántói 553/6 helyrajzi számú, 
belterület megnevezésű, 1007 négyzetméter nagyságú ingatlant, ami természetben Pilisszántó, 
Diófa utca 1. szám alatt található pályázat útján történő értékesítésre meghirdeti az alábbi 
feltételekkel: 

• Minimálár bruttó 12 MFt, 
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megajánlott összeg az ajánlattevő 

rendelkezésére áll, 
• A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. 
• Kötelező vételi ajánlat a vevőre nézve, 
• Beépítési kötelezettség, max. 5 éven belül. 

 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 

60/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pilisszántói 2460, 2461, és 2462 
helyrajzi számú „szántó” illetve „gyümölcsös” besorolású, valamint a pilisszántói 0182/52 
helyrajzi számú „szántó” besorolású a Pilisszántó Község Önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanokból, összesen 10 hektár nagyságú területet bérbeadja Tóth Bettina (035 Budapest, 
Veder u. 6. VII. 20. szám (tartózkodási helye 2095 Pilisszántó, Galagonya u. 2375/253 
helyrajzi szám) alatti lakos részére. 

A fent említett pilisszántói 0182/52 helyrajzi számú ingatlan kitűzésének költsége a bérlőt  
terheli. 

A bérleti időszak a szerződés megkötésétől számított 5 (öt) évre szól. 

A bérleti díj 10 hektár területre, évi 100.000,- Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné polgármestert, hogy az 
Önkormányzat képviseletében a bérleti szerződést a bérlővel megkösse. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

61/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésére tekintettel pályázat útján 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória Annamária 1033 Budapest, Búza u. 4. I. em. 8. szám 
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alatti lakost 2011. június 20-ától határozatlan idejű közszolgálati jogviszony alapján jegyzői 
munkakörbe kinevezi. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: 2011. június 20. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

62/2011.(V.31.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló  
1992. évi XXIII. törvény 45-46 §-ai alapján Garamvölgyiné Dr. Dinnyés Viktória Annamária 
jegyző illetményét br. 351.715,- Ft-ban, a juttatásokat cafetéria, autóbusz bérlet, valamint a 
munkához szükséges telefon használattal állapítja meg. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
Bakonyi Zsolt képviselő: Nekem majd lesz egy kérésem a jegyző asszony felé, mivel az 
iskolában volt egy tűzoltó gyakorlat, s akkor tapasztaltuk, hogy a csapok közül egy sem 
működött. Úgy tudom, hogy ez jegyzői hatáskör, a vízműnek, a DMRV-nek végig kell nézni 
az összes tűzcsapot és be kell kérni a felülvizsgálat eredményét, mert attól kezdve ha nem 
működik a Vízmű a felelős. 
 
Kormos Katalin kisebbségi önkormányzat vezetője, iskolaigazgató:  Mi úgy tudtuk, hogy 
az iskola előtt lévő régi tűzcsap jó és azt nem szabad elbontani, közben kiderült, hogy nem 
működik. 
 
Bakonyi Zsolt képviselő: Az iskolán belül lévő tűzcsap az Önkormányzat tulajdona, amit a 
DMRV nem is vizsgál, s az a mi felelősségünk. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Megragadnám az alkalmat, mivel Beregszászi Márk 
jegyzővel már nem fogunk ilyen keretek között találkozni, hogy megköszönjük a munkáját, 
közreműködését. 
 
Dr. Beregszászi Márk mb. jegyző: Remélem, hogy sikeresen fog a hivatal a továbbiakban 
működni. Ha kell a jövőben is szívesen segítek, mert szimpatikus a társaság. 
 
Több napirend és hozzászólás nem volt, a zárt  képviselő-testületi ülést a polgármester 19:50 
órakor berekesztette. 
 

k.m.f., 
  
 
          Csicsmanczai Tamásné                                                        Dr. Beregszászi  Márk 
                 polgármester                                                                         mb. jegyző 
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