
 
3. számú  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én 
megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye: Pilisszántó Község Tanácsterme 
 
Jelen vannak: Csicsmanczai Tamásné polgármester, Kormos Margit alpolgármester,  Faidt 
Lilla Gréta, Fekete Gyula, Jánszky István, Kosztolánszky Zoltán, önkormányzati képviselők, 
összesen: 6 fő. 
 
Nem volt jelen: Bakonyi Zsolt képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző  
 
Jegyzőkönyvvezető: Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent 
települési képviselőket, tájékoztatja a képviselőket, hogy Bakonyi Zsolt képviselő jelezte, 
hogy az ülésen nem tud részt venni. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyet a képviselők 
egyhangúlag elfogadtak. 
 
1. Napirend: Pilisszántó Község Önkormányzatának az Intézményeinek 2012. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester:  A napirend előtt szeretném, ha meghallgatnánk 
Vígh Tímeát, aki  már korábban megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy ebben az évben a 
Szikla Színházban a Honfoglalás c. darabot adnák elő, ehhez kérte az Önkormányzat 
segítségét abban, hogy támogatásként ingyen biztosítsa a helyszínt. Közben beszélgettünk 
Tímeával, aki elmondta, hogy áll a szervezésével és ezt szeretné ismertetni, illetve az 
Önkormányzatot valamiféle együttműködésre rábírni. 
 
Vígh Tímea szervező: Üdvözlök mindenkit, örülök hogy meghívtak és tudunk közösen 
gondolkodni. Sokat járunk Pilisszántóra, és úgy gondoltam, hogy a Honfoglalás c. darabot ide 
el kellene hozni. Ezzel kapcsolatban írtam egy levelet és kértem az Önkormányzatot, hogy a 
helyszínt biztosítsa részünkre. Ahhoz hogy kultúráltan tudjuk fogadni a nézőket egy 
emelvényen, felmerültek olyan eszközök amelyeket be kell szerezni, melynek ára közel 
egymillió Ft. Beszéltünk erről a polgármester asszonnyal a hangtechnika, plusz az 
aggregátorok közel 2,6 MFt-ba kerülnek. Ha 4.000,- Ft-os jegyárral is számolunk, leszámolva 
a jutalékokat, nem tudom, hogy a költségeket fedezi-e? Közben felmerült, hogy 10 éves 
évforduló lesz az idén, hogy Szikla Színház története és ennek a helynek a kultusza ne 
laposodjon el a mindenképpen kellene valamit az Önkormányzat által tenni. Aki látta a 
Komáromi előadást láthatta, hogy minden vezér lovon ült, ezt az itteni terepviszonyok miatt 
nem lehet egy az egyben megtenni,  mivel szűk a hely egyetlen vezér lesz lovon, a főszereplő, 
aki már megnézte itt a terepet,  Ö ezt saját lovával el tudja vállalni. A produkció teljes 
költsége 2,6 MFt??? A hangtechnika ebben benne van, a színpad (126 négyzetméter 
alapterületű színpad világító oszlopokkal együtt) 250 EFt+ÁFÁ-ért tudják biztosítani, az 
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aggregátor egy napra 120 EFt+ÁFA. A közel három órás előadásért fejenként 5000 Ft-ot 
kérnek, ami összesen 120.000,- Ft.  Ez összesen 1.670 EFt, a hang, a fény az aggregátor. 
Ezenkívül a mentő, a mobil WC stb. szeretném amit lehet azt az itteni emberekkel, 
vállalkozókkal biztosítsuk. Pl. öltözősátorból 2 db szükséges. Én a teljes szakmai tudásomat, 
segítségemet tudom nyújtani. Fontos lenne szponzorokat találni, pl. CBA stb. Az időponton 
még lehet gondolkodni,  június 7. szombat, vasárnap? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A költségek nagyságrendileg: a plakát tavaly 
200.000,- Ft, TOI-TOI WC-K 80 EFt, szállítási költségek: a székek, a színpad szállítása kb. 
100.000,-  Ft összeg, az elektromos hálózaton a szerelési munka is 30.000,- Ft. Ez kb. 
400.000,- Ft. A biztosítás + 50.000,- Ft. Ez már kb. 2,6 MFt. Ez tribün nélküli ár. Nincsenek 
számszerűsítve az önkormányzati alkalmazottak munkái. A kérdés az, hogy a szervezésen túl, 
nekünk mit kell biztosítani?  
 
Vígh Tímea szervező: Úgy hallottam az eddigi előadásoknál a helyiek nem voltak nagyon 
motiváltak, ezért azon kellene gondolkodni, hogy ide a célközönséget el tudjuk-e hozni? 
Ezzel a rendezvénnyel a helyet, s ennek szellemét kellene életben tartani.  
Ahhoz, hogy nullára kihozzuk a rendezvényt, ha 4.000,- Ft-os a jegyárral számolva ebből 
2.800,-Ft+Áfa maradna, s ehhez 1.000 fő szükséges. 
 
Faidt Lilla Gréta képviselő: A helyi lakosok kaphatnak-e kedvezményt? 
 
Vígh Tímea szervező: Mennyi szokott lenni a kedvezmény és kb. hány főről lenne szó? 
 
Csicsmanczhai Tamásné polgármester: Eddig 600 főnél nemigen volt több és a helyiek 
2.000 Ft-ért  kapták a jegyet.  
 
Bölcsházy Sándor  képviselő:  Az előző  évek tapasztalata az volt, hogy 2.000 fő kellett 
ahhoz, hogy nyereséges legyen. Kerek-perec ki kellene mondani, - ugyan nem vagyok 
önkormányzati alkalmazott -, hogy nincs pénz, ha ennek a felét ki  kellene fizetni az is gond 
lenne. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Itt tulajdonképpen nem likviditásról van szó, hanem 
arról, hogy az Önkormányzat a ráfizetést tudja-e vállalni, s azt milyen arányban? 
Gyakorlatilag nem mindegy, hogy ötszázezer, vagy másfél millió Ft a ráfizetés. 
Amivel nem számoltunk a szponzorlehetőség, de ezt egyre nehezebb. 
 
Vígh Tímea szervező: A helyszín nagyon jó, és annyira el vannak foglalva a Honfoglalás c. 
darabbal, hogy nem figyelnek annyira jegybevételre. Nyilván egy Juventus reklámmal ide 
lehet hozni embereket Budapestről is. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Mi legyen az az alap, amit az Önkormányzat 
megfontolhat? Megszervezed úgy, hogy az Önkormányzattól kérsz egy szponzori felajánlást, 
támogatást, vagy azt ajánlod, hogy a kockázatot és a költségeket osszuk meg arányosan? 
Tehát miben gondolkodjunk mi? 
 
Vígh Tímea szervező: Nyilván lehet az, hogy az Önkormányzat mindent kifizet, az 
Önkormányzaté az esetleges veszteség, vagy a nyereség, siker. Amit én csinálnék azért nem is 
kérnék pénzt, fontos lenne tudni, hogy itt mennyit lehet elkérni a jegyért. Költséget akkor 
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tudunk számolni, ha tudjuk mennyi a jegyár, amiből a költséget fedezni tudjuk. Mi az az 
összeg ami még kifizethető.  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Azt mond el, hogy mi az amit Te tudsz vállalni, mi 
az amiről  nekünk kell döntenünk? 
 
Vígh Tímea szervező: Én a munkámat tudom adni. A Juventus rádióban a hirdetés 300.000 
Ft-ba kerül. Ez nagyon olcsó ár. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Igen ez olcsó ár, de ez magát a produkciót még 
drágábbá teszi. Lehet, hogy ez hozza el a megfelelő számú nézőt. Ha jól értem semmiféle 
kockázatot Te nem tudsz vállalni, hanem azt kéred, hogy az Önkormányzat vállalja fel a 
produkció teljes költségét, kockázatával együtt. 
 
Kubovics Ferenc helyi lakos: Véleménye szerint az internet a legjobb reklám. Javasolja 
reklámfelületnek a szikla.színház.hu honlapot, amit a falunak lefoglalt és továbbadná. Ezen a 
weblapon keresztül kellene megismertetni a Szikla Színház eddigi történetét, ezt kellene 
rendszeresen karbantartani, frissíteni, itt lehetne hirdetni. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Az Önkormányzatnak vannak feladatai, amit el kell 
látnia, emellett szán a kultúrára is évről-évre, de ez nagy áldozat a részünkről. Emiatt ezt 
alaposan meg kell fontolni, természetesen nem szeretnénk ezt a folyamatot megszakítani, 
tekintettel arra hogy ez a 10. évad. Mi ezt a későbbiekben megtárgyaljuk és visszatérünk rá. 
 
Fekete Gyula képviselő: Kérdezi, hogy a komáromi bemutató egyszeri volt? 
 
Vígh Tímea szervező: Három teltházas előadás volt, ez 1500 főt jelentett és olyan teltház 
volt, hogy nem lehetett rá még tiszteletjegyet sem kapni. Ott 8.000 Ft-os jegyár volt. 
Február 22-én lesz még egy előadás, felajánlom az Önkormányzatnak, hogy tiszteletjeggyel 
nézzék meg. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester:  Mielőtt a napirendekre rátérnénk a beadványokban 
szerepel a Labsystem Kft. kérelme. Felkérem a cég ügyvezetőjét Kubovics Ferencet, hogy a 
beadványát ismertesse. 
 
Kubovics Ferenc Labsystem Kft. ügyvezetője: Köszönöm a lehetőséget. Magunkról annyit 
szeretnék elmondani, hogy cégünk 1995-ben alakult. Pilisszántón van a székhelyünk, de az 
irodánkat 1997-től Budapesten működtetjük. Laboreszközök beszerzésével foglalkozunk. 
Budapesten is van két raktárhelyiségünk amivel az a baj, hogy nem tudunk olyan árut fogadni 
ami nehéz. Pl. az üvegárut raklapon hozzák s azt nem tudjuk a lépcsőkön levinni, ezért ez 
gond. Úgy tudjuk, hogy a Pázsiton van egy üres önkormányzati épület, ami számunkra 
megfelelő lenne raktározás céljából. Megnéztük, egy kicsit lepusztult az épület és a 
környezete. Azt tudnám felajánlani, hogy jó gazda módjával rendben tartanánk. Egy kicsit 
régimódi vagyok, ezért nem szeretnénk semmit bérelni, inkább megvásárolnánk, akkor az a 
mienk, arra figyelünk és nem csúfítja a környéket. Erre kérnék lehetőséget, ha a testület úgy 
gondolja, hogy forgalomképes, akkor szívesen megvásárolnánk, ha lehetséges. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Arról tájékoztattalak, amikor erről beszélgettünk, 
hogy az a terület közparkként van nyilvántartva. Hivatalosan telephely engedélyt ott ipari 
tevékenységre nem ad ki a hatóság. Tehát hivatalosan azt telephellyé nem lehet nyilvánítani. 
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Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy eladja az épületet, amire fennmaradási engedély van, 
akkor azt az épületet  raktárként  hasznosítani tudod.  
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Tehát jelenleg hivatalosan ipari tevékenységet 
ott nem lehet végezni, mert közparknak van nyilvántartva. Amennyiben a képviselő-testület 
úgy dönt, (most van a településfejlesztési terv kidolgozás alatt) akkor meg lehetne oda 
szerezni a telephely engedélyt is. Ipari tevékenységre ezt nem lehet használni, raktározni, mint 
magántulajdonban lehet. 
 
Kubovics Ferenc Labsystem Kft. ügyvezetője: Mi nem tervezünk oda ipari tevékenységet, 
kizárólag raktár céljára használnánk. Mi tulajdonképpen laboreszközöket hozunk be, amit egy 
kisebb autóval az ország egész területén értékesítünk, terítünk. 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Kérdezi, hogy összegre gondoltak-e? 
 
Kubovics Ferenc Labsystem Kft. ügyvezetője: Szerintem az Önkormányzatnak kellene 
eldöntenie, hogy milyen értékben van nyilvántartva. Mi ezt próbáltuk felmérni, de nagy volt a 
bozót kb. 450 négyszögöles lehet  a terület.  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Egy helyrajzi számon van ott az önkormányzati 
telek, amelyből telekalakítással lehet egy kisebbet létesíteni. 
Ha nincs kérdés, akkor zártülésen megtárgyaljuk, valószínűleg értékbecslés kell, hogy 
megelőzze az egészet és utána  értesítünk. 
 
 
1. Napirend: Pilisszántó Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2012. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az Önkormányzat és 
Intézményei 2012. évi költségvetését a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megkérem 
Kosztolánszky Zoltán képviselő urat, aki a bizottság tagja, hogy néhány mondatban foglalja 
össze a Pénzügyi Bizottságban történteket. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő, PB. tag: Megtárgyaltuk a költségvetést és elfogadhatónak 
találtuk. Volt egy-két javaslat, felvetés. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Gyakorlatilag ismertettük, hogy az államháztartási 
törvény változása miatt teljesen más felosztással készült az ez évi költségvetésünk miután szét 
kellett választanunk az intézményeket az önkormányzattól, illetve a hivatalt is az 
önkormányzati feladattól. Ennek szellemében készült a költségvetés és külön főszámlákat 
kellett létrehoznunk, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Óvoda, Iskola,a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat is elkülönül. Tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai, óvodai 
étkezési térítési díjakat, melyeket a mellékelt táblák tartalmaznak a pénzügyi bizottság 
módosításra nem javasolja. Amire felhívnám a figyelmet a működési kiadások táblátot ha 
megnézzük, akkor  költségvetési hiányt állapít meg 29.614 EFt értékben, ami csökken egy 
előző évi pénzmaradvánnyal a 23.185 EFt-tal, így ez a hiány 6.429 EFt-ra módosul. Ha 
viszont megnézzük, hogy ezzel szemben áll egy tartalék 7.917 EFt akkor már nincsen hiány. 
Alapjában az önkormányzati adóbevételeket alulterveztük, tehát azokban is van tartalék és 
nem számoltunk olyan ingatlaneladásból származó bevétellel sem, ami áthúzódó, tehát ez 
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mindenképpen egy biztonságot jelent erre az évre vonatkozóan a működés tekintetében. A 
felhalmozott célú bevételeknél egyrészt a Placskónál több mint 37 MFt, ami a számlán van és 
még várható befizetés, tehát az biztosítva látszik. Ott lesz egy átmenetik hitelfelvétel mivel 
utólag kapjuk meg a támogatást  és ugyanígy a csatorna tekintetében egyrészt támogatásból 
másrészt hitel felvétellel fogjuk finanszírozni, de ez mind elkülönül a működéstől, vagyis a 
működés teljesen biztonságosnak látszik.   
 
Jánszky István képviselő: A csatorna beruházással kapcsolatos költségekről tudunk-e 
valamit? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A tervezett összeg egy feltételezés, mert még nem 
tartunk a kivitelezésnél, ez csak egy terv. A csatornánál kifizetésre most még nem került sor, 
minthogy a kivitelezésre vonatkozó ajánlati felhívás mint azt már többször elmondtam 
augusztus óta egy közreműködő szervezet ellenőrzi először a közbeszerzési oldalát, majd a 
műszaki tender részét. A műszaki dokumentációt, ami az első fordulóban készült el nem 
találta megfelelőnek, azt át kellett dolgoznia a tervezőnek. Időközben lejárt a szennyvíztisztító 
telepre vonatkozó elvi engedély, amit nem lehetett hosszabbítani, hanem egy újabb elvi 
engedélyt kérni. Azért elvit kérni és nem létesítésit, mert fizik??? sárgakönyves maga a 
beruházás és ott a részleteket a kivitelezőnek kell majd eldöntenie. Ez az engedélyeztetési 
folyamat tart úgy, hogy napi szinten telefonálgatunk és próbáljuk sürgetni. Sokféle 
szakhatóság van többek között a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak egy hónapba tellett 
kiadnia egy olyan állásfoglalást, hogy a terület nem érint régészeti feltárási területet. Most pl. 
a Duna Ipoly Nemzeti Igazgatóság vizsgálja azt a területet, hogy pl. nincs-e ott olyan fa 
amelyet védeni kell. Hozzáteszem, hogy minderre már egyszer kiadtak egy elvi engedélyt. 
Alapvetően az látszik minden beruházás tekintetében, hogy próbálják lassítani a folyamatot és 
ez valószínűleg tudatot, hogy minél később kerüljön sor a kifizetésre. A véghatáridő a 
szerződés szerint elvileg 2013 július 30-a, de itt valószínűleg féléves csúszással számol. 
Időközben január elsejétől megváltozott a közbeszerzési törvény, úgyhogy az ajánlati 
felhívást teljes egészében át kellett dolgozni. 
 
Jánszky István képviselő: Jól értettem, hogy csatornázás után az utak helyreállítása nincs 
benne a támogatásban? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: De benne van a támogatásban, beépült a 
költségvetésbe 
 
Kormos Margit képviselő a költségvetési táblázattal kapcsolatban több kérdést is felvetett, 
amelyet Andrejkovics Mihályné gazdálkodási főmunkatárs megválaszolt.  
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 

PLILISSZÁNTÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

3/2012. (II.15.) számú rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi 
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bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést1 a 2012. évi 
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1. §  

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 
2. § 

 A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

1.256.502 E Ft Költségvetési bevétellel 
1.256.502 E Ft Költségvetési kiadással 

          …………….. E Ft 
……………….E Ft 
……………….E Ft 

Költségvetési hiánnyal2 
- ebből: működési 
             felhalmozási 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a 
képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása 
szükséges.3 

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján 
hagyja jóvá.4 

3. §  
A költségvetés részletezése 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. 
melléklet szerint részletezi. 

                                                 
1 Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra. 
2 Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni. 
3
 A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. 

4 Nem kötelező! 
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(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi.       

 (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza 
meg. 

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. melléklet és 
az 1-12 számú tájékoztató szerint határozza meg. 

Az önkormányzat a kiadások között 5.767 E Ft általános, 2.150.- E Ft céltartalékot állapít 
meg.5 A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának6. 

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület 
fenntartja magának. 

Az önkormányzat és az önálló költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 39 
fő teljes és 7 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott létszám előirányzata- ként állapítja meg a 
képviselő-testület az alábbi bontásban: 

Pilisszántó Önkormányzat:   4 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős 

Polgármesteri Hivatal   10 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős 

Napközi Otthonos Óvoda  10 fő teljes munkaidős 

Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár 15 fő teljes munkaidős 3 fő 
részmunkaidős 

4. § 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja 
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának …-… %-át. Ennek fedezetére a 
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának 
növelésére fordítható forrás szolgálhat7. 

                                                 
5 Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni. 
 

6 Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkel való rendelkezés jogát a 
bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteiről rendelkezni kell. 

 

7  Amennyiben jutalom nem tervezhető arról kell rendelkezni. 
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(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke 
eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a 
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a 
költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési 
szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv 
azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.8.  

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert 
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i 
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig9 az önkormányzat jegyzője részére 
köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

(6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület folyó 
számla hitel felvételét rendeli el. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése 
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás 
benyújtásához szükséges igénybejelentést. 

(8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 
5. §  

Az előirányzatok módosítása 
 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, 
a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját 
hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet 
harminc napon belül tájékoztatja. 

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 
azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha 
az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert 
jogszabályváltozás miatt.  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi 
tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási 
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, …… 
időpontokban10, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások 

                                                 
8 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb 

időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti. 
9 Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor. 
10 A döntése szerinti időpontokban. 
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előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 
haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 
módosítását.  

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási 
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési 
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 
6. § 

 A gazdálkodás szabályai 
 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi 
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival 
minden esetben, egyéb előirányzatokkal a ….. számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és 
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok 
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban 
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv 
érdekében használ fel. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok 
takarékos felhasználását. 

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 
mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezeti. 

7. §  
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi 
Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról 
a jegyző köteles gondoskodni. 
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8. § 
 Záró és vegyes rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell 
alkalmazni. A kihirdetés napja:  2012. február 15. 

 

Pilisszántó, 2012. február 14. 

 

         Csicsmanczai Tamásné s.k.,                 Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktórika s.k., 
              polgármester                                                              jegyző 
                    
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Ami még a költségvetéshez kapcsolódik, hogy 
mellékeltük a költségvetéshez a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Pilisszántó Község 
Önkormányzat Együttműködési Megállapodását. Ennek az az oka, hogy teljesen el kellett 
különíteni a költségvetését, viszont önkormányzatunknál zajlik a könyvelés, adatszolgáltatás, 
ezért van szükség a megállapodásra. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

10/2012.(II.14.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
és Pilisszántó Község Önkormányzata között létrejött Együttműködési Megállapodást 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: 
 
2012. január 1. hatállyal az Országgyűlés elfogadta a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI törvényt, mely jogszabályi hátteret biztosít elsősorban az önkormányzat tulajdonában 
lévő javak (pl:iskola) állami tulajdonba kerülését. Az átadás -átvétel alapvető követelmény 
egy a hatályos jogszabályoknak megfelelő vagyonkataszter. A törvény a törzsvagyon, ingó és 
ingatlan vagyon, forgalomképes, forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes 
fogalom meghatározások mellett tartalmazza a nemzeti vagyon elnevezést is. 
Kormányhivatali állásfoglalás szerint a nemzeti vagyon az önkormányzat törzsvagyonába 
tartozó különösen értékes, az önkormányzat hosszú távú gazdasági célkitűzési, tevei között 
szereplő épület, forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes ingatlan. Tekintettel 
arra, hogy oktatási intézményein fenntartóinak kiléte a jövőre nézve bizonytalan célszerű 
lenne az alábbiak szerint az óvodát nemzeti vagyonként nyilvántartani, mivel az épület maga 
műemlék. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  (továbbiakban: Nvtv.) 18. §-a 
értelmében a helyi önkormányzat a forgalomképtelennek  minősülő vagyont a törvény 
hatálybalépését követő 60 napon belül rendeletben kell megjelölni. Ez különösen vonatkozik 
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az Nvtv.  5. § (4) bekezdésében foglalt előírásra, mely szerint meg kell jelölni a rendeletben a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemeket. 
Pilisszántó Község Önkormányzatának 14/1996 számú önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat tulajdonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól az alábbiak szerint 
módosul.  
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 
 

PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló  
(14/1995. XII.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18.§ (4) bekezdésében, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) 
bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásról szóló 14/1995.(XII.6.) önkormányzati rendelete módosítására a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

 Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 14/1995.(XII.6.)  
önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) bevezetője helyébe a következő szabályozás lép: 
 
„Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 5. § (2) bekezdése b) és 
c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében valamint 18.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
 
(1) A R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzati vagyon külön részeként kezelt törzsvagyont -mely az 
önkormányzat tulajdonába álló nemzeti vagyon- tárgyait forgalomképtelen és 
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakra osztható és e szerint kell számítógépes 
nyilvántartásba felosztani.” 

 

(2) A R. 2.§ kiegészül a következő (7)-(9) bekezdéssel 

„(7) Az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó vagyonelemek az üzleti vagyon 
részei. 
(8) Az önkormányzati üzleti vagyonba tartozó forgalomképes vagyontárgyak körét 
az 1. melléklet 3. pontja részletezi.” 

 
3. § 
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A R. 4 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 4.§ (1) A tulajdonosi jogokat e rendelet szerint a Képviselő-testület, a polgármester 
gyakorolják.” 

4. § 
 
A R. 5. § kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel: 
 

„(2) Önkormányzati vagyon hasznosítása kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvény 6. fejezetében szabályozottak szerint történhet.” 
 

5. § 
 

 A R. 1. melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép: 
 

6. § 
 
(1) A R. „polgármesteri hivatal” elnevezései helyébe „önkormányzati hivatal” lép. 
 

7. § 
 
Ez a rendelet 2012. február 15-én lép hatályba. 
 

 
          Csicsmanczai Tamásné s.k.,    Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória s.k., 
                  polgármester   jegyző 

 
 
  
 
 

„1. melléklet 
 
 Pilisszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásról szóló 14/1995 (XII.6.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 
4/2012. (II.14.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Az önkormányzati törzsvagyon részletezése 

 

1. Pilisszántó Község Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagyoni körébe tartozó 
vagyontárgyak: 
1.1. A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyontárgyak: 
a.) utak, és műtárgyaik, 
b.) közterek, 
c.) járdák, 
d.) közparkok, 
e.) közcélú vízi létesítmény, csapadékvíz elvezető árokrendszer, 
f.) köztemető. 
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      1.2 Önkormányzati rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt   
jelentőségű nemzeti vagyontárgyak 

Napközi Otthonos Óvoda (Pilisszántó, Kossuth L u 86.) műemléki ingatlana 
 

2. Pilisszántó Község Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe 
tartozó vagyontárgyak: 

 
 

a.) közművek, 
 

b.) művelődési és közoktatási és egészségügyi intézmények ingatlanai: 
- Napközi Otthonos Óvoda (Pilisszántó, Kossuth L u 86.) műemléki ingatlana 
- Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Könyvtár (Pilisszántó, Petőfi S. u. 37. 

 

c.) középületek ingatlanai: 
- Községi Önkormányzati Hivatal (Pilisszántó, Kossuth L u 92.) 
-  

3. Üzleti vagyontárgyak: 
- kertek,  
- szántók, 
- üzletek, 
- nem lakás célját szolgáló ingatlanok, 
- egyéb ingóságok és mindazon vagyontárgyak, amelyek e melléklet 1. és 2. pontjában 

nem szerepelnek." 
 

 
 
2. Napirend: A helyi iparűzési adóról szóló 14/1996. (XII.20.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A helyi iparűzési adó rendeletnek gyakorlatilag a 
melléklete kerül módosításra még pedig a 6. § (3) bek. e) pontja azon alapítványok jegyzéke, 
amelyek támogatásának összegével csökkenthető a helyi iparűzési adó. Két alapítványról van 
szó a Pilisszántói Oktatásért Alapítvány, illetve a Detsky Sad Santov Pilisszántói Óvóda 
alapítványa. Mellékeltük az 1990. évi C. törvény 39/C §-ának (1)-(3) pontjait, amelyben arról 
van szó, hogy mely alapítványoknál alkalmazható ez a lehetőség.  
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő –testületének  
5/2012.(II.15.) számú önkormányzati rendelete 

 
A helyi iparűzési adóról szóló 14/1996.(XII.20) számú  

önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

Pilisszántó Község Önkormányzata a 14/1996.(XII.23) számú önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1.§ 
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(1) a R. 1. számú melléklete helyébe az alábbi 1-es számú melléklet lép: 

 
„1. számú melléklet: 
 
A 14/1996. (XII.20) számú önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése e) pontjához, illetve 
azon alapítványok jegyzéke, amelyek támogatásának összegével csökkenthető a helyi 
iparűzési adó: 

• Pilisszántói Oktatásért Alapítvány 
Címe: 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 37. 
Adószáma:18681859-1-33 
Bankszámlaszáma: 65700031-10117523 

• Detsky Sad Santov Alapítvány/ Pilisszántó Óvodás Gyermekeiért 
Címe:2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 86. 
Adószáma:19184898-1-13 
Bankszámlaszáma:65700031-10115686” 

 
(2) a R. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 
1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII törvény, 
valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló módosított 1991. évi IL. törvény 
vonatkozó rendelkezési az irányadók.” 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép  hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell 
alkalmazni. A kihirdetés napja: 2012. február 15. 
 
 
 
Csicsmanczai Tamásné  s.k.,                                Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória s.k., 
                polgármester                          jegyző 
 

 
 
3. Napirend: Az építményadóról szóló 8/2002.(XII.17.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester:  A rendelet módosítására mindössze azért van  
szükség, mert megváltozott a preambulumban az elnevezés a Magyar Köztársaság 
Alkotmányának 44/A. §-a helyébe Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1)  bek. a) pontja lép. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2012.(II.15.) számú önkormányzati rendelete 

 
Az építményadóról szóló 8/2002.(XII.17.) számú  
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önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzata a 8/2002.(XII.17.) számú önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A rendelet preambulum részében „Magyar Köztársaság Alkotmányának 44/A. § (1) bekezdés 
d) pontja” helyébe a következő rendelkezés lép „Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 
pontja,„ 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2012. február 15. 
 
 
Pilisszántó, 2012. február 14. 
 
 
    Csicsmanczai Tamásné s.k.,                    Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória s.k., 
             polgármester                                                                  jegyző 
 
 
4.Napirend: Egyebek 
 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester:  Ismerteti a Faluvédő Egyesület beadványát, amiben 
röviden arról van szó, hogy családi játszónapokat, programokat szeretnének szervezni. 
Többek között március 15-éhez, tavaszi, nyári és őszi ünnepekhez kapcsolódóan, ami a 
gyerekes családok részére egyfajta értéket közvetítő foglalkozás lenne. Somlai Nikoletta 
tartaná a foglalkozásokat. A programok helyszínére a régi Paplak épületének egy-két szobáját 
szeretnék térítésmentesen igénybe venni. Tulajdonképpen ezt kérik az Önkormányzattól, a 
többit szponzorok segítségével biztosítanák és ezzel ingyenes programok lennének. 
 
Faidt Lilla Gréta képviselő: Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy részt 
vettünk a játszónapok programján és azt tapasztaltuk, hogy nagyon színvonalas programokat 
tart Nikolett. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Kérdeztem volna Tőle, ha itt lenne. Ez korábban úgy 
működött, hogy a Nyugdíjas Klub helyiségét bérelték és a programok belépődíjasok voltak. 
Ez most azt jelentené, hogy a mostani programok ingyenesek? Magát az eszközöket, illetve 
azok költségét Ők fedeznék? 
 
Faidt Lilla Gréta képviselő: Ez annak idején azért volt belépődíjas, mert amit ott anyagként 
használtunk azt hazavihettük. 
 
Emődi  Györgyné Faluvédő Egyesület vezetője: Azért szeretnénk a Paplakot, mert az 
kisebb helyiség, mint az iskola épülete volt, így ez talán költség kímélőbb megoldás. 
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Csicsmanczai Tamásné polgármester: A Paplakban viszont meg kell teremteni a 
feltételeket, mert amik a Nyugdíjas Klubban biztosítva voltak, asztal, szék stb. az a Paplakban 
nincs meg. Két felvetés van, hogy a programok negyedévente szombaton, vagy vasárnap 
lennének, illetve havonta szombat vagy vasárnap? Kérdés, hogy negyedévente, vagy havonta 
legyen, illetve ki felügyeli a dolgokat, vállalja a felelősséget, nyitja-csukja a Paplakot? 
 
Emődi Györgyné Faluvédő Egyesület vezetője: Ezt a testületnek kellene eldöntenie. 
Korábban azért szedtek  belépőjegyet, mert ezek kézműves foglalkozások, amelyeknek van 
anyagköltsége, a belépőjegy nem fedezte ezt a költséget, mindig hozzá kellett tenni. Olyan 
visszajelzésünk volt, hogy nagyon jók voltak ezek a foglalkozások, sokat tanultak úgy a 
gyerekek, mint a szülők is, jó hangulatú volt és erre igény lenne, ezt szeretnék. Ha úgy dönt a 
testület, akkor lehetne a Nyugdíjas Klub is. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Nekem erre az lenne a javaslatom, hogy valamiféle 
együttműködési megállapodást kellene kötni a Faluvédő Egyesületnek és az 
Önkormányzatnak, amiben leszögezzük, hogy milyen esetekben és csakis ingyenes 
programokra adnánk oda a helyiséget és nem haszonszerzési célra. Tehát ezeket pontosan 
rögzítve, akár közös programok szervezésére is tudjuk biztosítani, kapcsolódva egymás 
programjához. 
 
Jánszky István képviselő: Úgy gondolja, hogy a Nyugdíjas Klub erre a célra jobb lenne, az 
egy kultúráltabb helyszín. Esetleg lehetne a programokat a Web-lapon, illetve a Kábel TV-én 
is hirdetni. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Lehet, hogy a helyszínt, a Nyugdíjas Klubot 
egyeztetni kell, mert egyéb programokra az Önkormányzat pénzért biztosítja a helyiséget. 
 
Fekete Gyula képviselő: Véleménye szerint a Paplak kézműves foglalkozásra célszerűbb 
lenne. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A Paplakban temperáló fűtés van, de van ott 
cserépkályha is, tehát fűtési időszakban azzal rá lehet segíteni. 
 
Most arról kellene szavazni, hogy támogatja-e a testület, hogy a kézműves foglalkozásokra a 
helyiséget ingyen biztosítsuk, és ezzel kapcsolatban szülessen egy együttműködési 
megállapodás a Faluvédő Egyesülettel, amit a következő testületi ülésen a képviselők 
jóváhagynak. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

11/2012.(II.14.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluvédő egyesület kérelméhez 
hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú helységeket a közöttük létrejövő 
megállapodásban megfelelően térítésmentesen használhassa. 
 
határidő:folyamatos 
felelős:Csicsmanczai Tamásné polgármester 
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Csicsmanczai Tamásné polgármester: Ismerteti Kovács János és Kovácsné Sós Enikő 
kérelmét. Ők azok, akik a CBA mellett a Magyar Boltot üzemeltetik, sok előadás van az Ö 
szervezésükben a Faluházban. Az idei évben Húsvétkor április 8-án vasárnap országos 
feltámadási ünnepséget szeretnének tartani a Boldogasszony kápolnánál és ehhez 
kapcsolódóan a Szikla Színházban egy lovasbemutatót tartanának. Az felkészülés idejére, 
illetve az ünnepségre szeretnék a területet ingyenesen használni. Van egy felvetés a 
szponzorálással kapcsolatban is, amennyiben a falu akár anyagi támogatást, akár egyéb 
támogatást tud nyújtani, akkor azt nagyon megköszönnék. 
Miután szombaton érkeznének a kápolnához, ott lenne a virrasztás, ezért térítésmentesen 
szeretnének műanyag székeket kérni. Az oda- vissza szállítást ők megoldják. 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

12/2012.(II.14.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kovács János és 
Kovácsné Sós Enikő az általuk szervezett Húsvéti ünnepségen a Sziklaszínházat 
térítésmentesen használhassák,illetve szükség szerint hozzájárul az önkormányzat 
tulajdonában lévő rendezvényeken használatos székek elviteléhez. 
 
 
határidő:folyamatos 
felelős:Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy ugyanarra a helyre, 
amelyre a Labsystem Kft. területvásárlásra beadta  a kérelmét még egy beadvány érkezett 
Sirenex Kft.-től. A Sinerex Kft. ezen a területen ipari tevékenységet végezne friss 
gyümölcslevek gyártása és értékesítése lenne a fő tevékenységük. Az anyagban bemutatja 
magát a céget is, helyi vállalkozásról van szó élelmiszerek és italok, valamint kozmetikai 
termékek behozatala és értékesítésével foglalkoznak.  
Mint ahogy ezt ismertettem a Labsystem Kft. ügyvezetőjével is ezen a területen, legalábbis a 
jelenlegi besorolás szerint ipari tevékenységet nem lehet folytatni, erre a HÉSZ szerint nem 
kaphat engedélyt. Ennek most ez az akadálya. A Településrendezési Terv kapcsán el kell azon 
gondolkodnunk, hogy azt a területet hogyan hasznosítsuk.  
Fentiek miatt határozatot most nem tudunk hozni. 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Tulajdonképpen azt kell eldöntenie a 
Képviselő-testületnek a Rendezési Tervben, hogy mi legyen a jövőben, legyen-e ipari 
területté nyilvánítva, vagy sem? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Mivel nincs koncepciónk erre a területre 
vonatkozóan, ezért most erről nem tudunk dönteni, vagyis ezt tudom közvetíteni a kérelmezők 
szerint. 
A Településfejlesztési Tervvel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy sikerült megegyezni a 
kiválasztott Kft.-vel az első lépés az, hogy a digitális alaptérképet meg kellene rendelni, 
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melyre kértem egy árajánlatot, ami még nem érkezett meg. Tehát ahogy ez megvan, akkor 
kezdődhet el a munka.  
 
A következő  napirendi pontokban a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a)-b) pontjára figyelemmel 
19:00 órától zárt ülést rendelt el 6 egyhangú szavazattal. 
 

 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

13/2012.(II.14.) számú önkormányzat határozat: 
 

Labsystem és Sirenex Kft. kérelmével kapcsolatos döntés Pilisszántó Község Képviselő-
testülete elhalasztja a Településrendezési terv felülvizsgálatáig. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

14/2012.(II.14.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi ingatlanadó bevezetésével 
kapcsolatban úgy döntött, hogy a Nyúl dombon vásárolt belterületi építési ingatlanokat, akik 
értékesíteni kívánják és keresik a lehetőséget az ingatlan megváltására azt az Önkormányzat 
egyedi kérelem alapján elbírálja.  
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: közlésre azonnal 
 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
 

15/2012.(II.14.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy Faidt Lilla képviselő 
felhatalmazás nélkül végzett a Lévi Group Kft.-vel (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 6. 
adószám: 13216274-2-42) kapcsolatban a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó 
Főigazgatóságánál információgyűjtést. 
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Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

16/2012.(II.14.) számú önkormányzati határozat: 
 
  
 
Pilisszántó Község- Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőgazdasági utak fejlesztési 
pályázatához a projekt menedzseri feladatok ellátására érkezett pályázatokkal kapcsolatban 
úgy határoz, hogy döntéséhez szükséges a Lévi Group Kft.-nek (1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 6. adószám: 13216274-2-42) igazolása arról, hogy nem áll csőd -felszámolás és 
végrehajtási eljárás alatt. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

17/2012. (II.14.) számú Önkormányzati határozat 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Nagy Tibor kérelméhez és 
számára további egy úrnahelyet biztosít 5000,-Ft-os áron. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Több napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testületi ülést a polgármester   21:00         
órakor berekesztette. 
 
 

k.m.f., 
 
 
               Csicsmanczai Tamásné                                 Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória 
                        polgármester       jegyző 
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