
5. számú  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 02.-án 
megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye: Pilisszántó Község Tanácsterme 
 
Jelen vannak: Csicsmanczai Tamásné polgármester, Kormos Margit alpolgármester, 
Bakonyi Zsolt, Fekete Gyula, Jánszky István, Kosztolánszky Zoltán, önkormányzati 
képviselők, összesen: 6 fő. 
 
Nem volt jelen: Faidt Lilla Gréta képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző  
 
Jegyzőkönyvvezető: Schuck Bernadett testületi referens 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent 
települési képviselőket, tájékoztatja a képviselőket, hogy Faidt Lilla Gréta képviselő jelezte, 
hogy az ülésen nem tud részt venni. Ismerteti a napirendi pontokat, amelyet a képviselők 
egyhangúlag elfogadtak. 
 
1. Napirend: Pilisszántó Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 
2011. évi költségvetési beszámolója 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester:  Ez megtárgyalta korábban a pénzügyi bizottság és 
átadnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének, Bakonyi Zsolt képviseli úrnak, hogy röviden 
foglalja össze, hogy milyen kérdések merültek fel. 
 
Bakonyi Zsolt: Köszönöm a szót.  Üdvözlök minden  képviselő társat. A pénzügyi bizottság 
az előzőekben megtárgyalta a 2011. év záró költségvetését. Egy pár kérdés felmerült ahol 
nagyobb eltérés volt az előirányzat és a módosítás és teljesítések között. Ezek közül a 
bevételeknél, a bérleti díjaknál voltak nagyobb elmaradások ahol azt a választ kaptuk, hogy 
ezek nagy része kifizetésre került. Itt két nagyobb elmaradás van a Szabó Attila aki ígéretet 
tett hogy fizetni fog. A másik a Rucska úrnak van elmaradása, aki olyan kéréssel jött, hogy ha 
az önkormányzat munkát tudna neki adni akkor abból rendezni tudná az adóságát. Más 
nagyobb eltérés nem volt. Még a gépek értékesítésnél került kiegészítésre, hogy az az összeg 
a kábel-tv eladásából került be. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Még az adókat néztük meg. 
 
Bakonyi Zsolt: Az adóbevételek megnövekedtek Az iparűzési, építményadó, gépjárműadók. 
Iparűzési és főleg a gépjármű adóknál tavaly egy komoly behajtás történt továbbá akik nem 
fizettek forgalomból kivontuk. Az iparűzési adóknál mindenki befizette az iparűzési adót. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Ami egy jelentős dolog, hogy a 2011. évi iparűzési 
adóbevétel és az Építményadó bevétel szinten maradt a 2010 évivel és ez azért jelentős mivel 



a gazdasági helyzet miatt a szomszédos településeken 30-40 milliós kiesés mutatkozik az 
Iparűzési adónemben, nálunk ez szinten maradt. 
 
Bakonyi Zsolt: Végeredményben a bevételek a terveknek megfelelően alakultak a kiadások 
valamelyest csökkentek még felmerült hogy a dologi kiadásoknál sikerült megtakarításokat 
elérni. A pénzügyi bizottság a beszámolót elfogadta és elfogadásra javasolja a testületnek. Ha 
esetleg valakinek kérdése merül fel Marika szívesen válaszol. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Esetleg kérdés? Néhány dologban megpróbáltunk 
párhuzamot vonni a 2011. évi és a 2010. évi beszámolók között. Ami mindig a felmerülő 
kérdés az az hogy a személyi juttatások hogyan alakultak,idén 11 millió forinttal kevesebb 
volt a kiadás 2010-hez képest. Ami abból is adódik, hogy kevesebb közcélú munkást tudtunk 
alkalmazni, mert kevesebbet támogattak. A megtakarításokon túl az is egy pozitívum hogy 
láthatóan a pénzmaradvány egy jelentős összeg 56 millió, igaz ebben benn van, a Placskónak 
a 28 millió forintja is. Esetleg kérdés? 
Akkor feltenném szavazásra a kérdést: Aki a 2011. évi költségvetési beszámolót elfogadásra 
javasolja kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
elfogadásra került. 

 
 
2. Napirend: Pilisszántó Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 
2011. évi költségvetés előirányzatának módosítása  
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Külön kimutatásban szerepel, az egyik egy belső 
átcsoportosítás a másik plusz bevételek. A bevételek egyrészt a normatív kötött célú központi 
támogatásból származóak másrész 2011 évi kompenzáció, nyári gyermekétkeztetésre kapott 
összeg, a HUSK-os pályázatra befolyt összeg, népszámlálásra kapott, placskói útfejlesztési 
alapba és hegyalja fejlesztési alapba befolyt összegekből tevődött össze. Amik a kiadásokba 
vannak felosztva feladatokra illetve tartalékba is helyezve. Kérdés? 
Feltenném szavazásra:Aki a 2011. évi költségvetés előirányzatának módosítását a melléklet 
szerint elfogadja kézfeltartással szavazzon.  
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
elfogadásra került. 
 
 

PILISSZÁNTÓ ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2012. (V.03) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. 
évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési 
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 

1. § 



(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

406.860 E Ft  bevétellel 
  

348.632 E Ft kiadással 
 

56.120 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal 
hagyja jóvá. 

 (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét az 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el. 

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit .  a 4.  
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.  

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését szakfeladatonként a 7. 
melléklet szerint fogadja el. 

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 
alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint 
a 9. melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és 
eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint 
fogadja el. 

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 13/a ….13/c. 
melléklet szerint fogadja el. 

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, 
illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 14., 14.1., -től. 14/12 -ig és a 15 sz  mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 
15 sz  mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el. 

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített 



vállalkozási maradvány kimutatást a 17.1., 17.2., 17.3.,  mellékletekben foglaltak szerint 
hagyja jóvá.1  

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 
18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 (13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.1., 19.2.  
mellékletek szerint állapítja meg. 

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 16. mellékletben szereplő 
adatok alapján hagyja jóvá. 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. 
évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek 
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

 

5. § 

 
Ez a rendelet 2012. május 03.-án lép hatályba. 

 

 

 
.......................................... ....................................... 

jegyző polgármester 
 
 
 
 
3. Napirend: Pilisszántó Község önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 
2012. évi  költségvetési előirányzatának módosítása  
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Itt gyakorlatilag csak egy átcsoportosítás van. A 
költségvetési fő összeg, nem változik. Erre azért volt szükség, mert a nyugdíjas klubnak 
megpályáztunk egy támogatást az NCSSZI programjai közül. Ez a program támogatást ad egy 
rendezvény lebonyolítására de szükséges hozzá önrész. Ez maximum 150 000 Ft. Úgy 
pályáztunk, hogy a Majálist a nyugdíjas klub rendezi. Még nem bírálták el pedig február 20.-
ig kellet volna elbírálniuk és május 15.-ig kellene lebonyolódniuk a rendezvényeknek.  

                                                 
 



Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Volt szó a Pénzügyi bizottság ülésén, arról, 
hogy más alapítványok és egyesületek is vannak, és ha van egy adott program meg lehetne 
velük pályáztatni. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Így a kulturális dologi kiadásokból 500 000 ft 
kerülne át a nyugdíjas klubhoz. De ugyan úgy kell elszámolniuk, mint bármilyen más 
önkormányzati támogatással. 
 
Andrejkovics Mihályné pénzügyi előadó: Ez az összeg nem egy az egyben megy át, ez egy 
keret összeg.  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Majd kiderül, hogy maga a rendezvény menyibe 
került és ebből a keretből kerül ez kifizetésre. Úgy tudtunk pályázni, hogy a nyugdíjas 
klubnak van saját számlája és a támogatást ,ha megítélik neki, majd erre a számlára kapja. 
Kötelezettség vállalóként ott van mögötte az önkormányzat. 
 
Kormos Margit alpolgármester: A nyugdíjas Klub be van jegyezve? 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Az országos nyugdíjas egyesületbe 
regisztrálva vannak. Így tudtunk pályázni. 
 
Kormos Margit alpolgármester: Ki felé kell elszámolni a nyugdíjas klubnak?  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Felénk, az önkormányzat felé. Az elszámolásokat be 
kell majd nyújtani. Nem csak megkapja az összeget egy pályázatnál, hanem ezekkel el kell 
számolni. De a rendezvény 150 000 Ft-nál több. 
 
Kormos Margit alpolgármester: Mert ugye a pályázati pénzekkel teljes mértékben el kell 
számolni. Melyik számlát fogadják be? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A Nyugdíjas klub számláját is elfogadják és a 
kötelezetég vállalóra vonatkozó számlát is. Esetleg kérdés? 
Feltenném szavazásra: Aki 2012. évi előirányzat módosítással egyetért kézfeltartással, 
szavazzon. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
elfogadásra került.  
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2012. (V. 03.) számú önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

3/2012. (II. 15) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998 (XII.30.) számú Kormány rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2012. évi 
költségvetéséről szóló elfogadott helyi rendeletét az alábbiak szerint módosítja  
 



A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az 
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
2. § 

 
A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 2012. évi módosított 
költségvetését 1 256 502.- E Ft bevétellel és 1 256 502.- E Ft kiadással állapítja meg. 

 
Az Önkormányzat bevételei  

3. § 
 

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg módosulását a 8. számú melléklet tartalmazzák. 
 

Az Önkormányzat kiadásai 
4. § 

 
A képviselő-testület 2012. évi módosított költségvetési kiadásai 8/a számú melléklet 
tartalmazzák. 
 

Záró rendelkezés 
 5.§ 
 
A rendelet 2012. május 3.-án lép hatályba. 
 
 
 
 

Csicsmanczai Tamásné Garamvölgyiné dr Dinnyés 
Viktória 

            polgármester             jegyző 
 
 
4.Napirend: Gyepmesteri szerződés módosítása  
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A gyepmesteri feladatokat láttuk el a Kovácsolat Bt.-
vel kötött szerződés alapján. A kistérségek valószínűleg megfognak szűnni év végével. A 
gyepmesteri szerződés 2012 augusztus 31. én jár le. A vállalkozó vállalja, hogy ugyanezen 
feltételekkel az év végéig ezt a feladatot ellátja. De ahhoz, hogy ez a szerződés hosszabbítás 
megtörténjen  valamennyi résztvevő település képviselő testületének kell egy hozzájáruló 
határozata. 
 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Határozat forma benne volt a mellékletben. 
Nem olcsóbb, ha mást alkalmaznánk. A kiszállási  díja 16 500 Ft abban az esetben ha van 



kóbor eb. De a rendelkezésre állást a kistérség fizeti. Ha kijön akkor az egész településen 
összegyűjti a kutyát. Három napig nála van a menhelyen utána szállítja tovább más 
menhelyekre. Ha jelentkezik a tulajdonos akkor meg lehet vele fizettetni.   
 
Fekete Gyula képviselő: Van más cég aki ilyennel foglalkozik? 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Van de drágább. Nyilván ő kap a kistérségtől, 
ami a mi tagdíjunkból fizetnek. Ha nem lennénk vele állandó szerződésbe esetileg, akkor 
sokkal drágább. Van Szentendrén is egy és az ilyen 20. 000 Ft körüli árral dolgozik.  
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Mivel kistérségi kereteken belül végezzük ezt a 
feladatot így a kistérség erre külön egy normatívát le tud hívni, és ebből a normatívából 
fedezik a gyepmester készenléti díját.  
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Őt hányszor lehet kihívni hetente? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Akárhányszor. De természetesen a kutyák díját ki 
kell fizetni minden egyes alkalommal. De ugye ha nincs ilyen alkalom akkor nincs ilyen 
költség. 
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Jól érzékelem hogy mintha kevesebb lenne a kutya? 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Most is juttattak el hozzám egy képet, hogy tegyük 
fel a honlapra. 
Feltenném szavazásra: Aki egyetért, azzal hogy a kistérségek közötti gyepmesteri szerződést 
december 31.-ig meghosszabbítsuk, kérem kézfeltartással jelezze. 
 
  
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testület 34/2012 (V.02.) sz. határozata a 
gyepmesteri feladatok ellátásának meghosszabbításáról 

 
 
Pilisszántó Község Önkormányzata képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy a gyepmesteri 
feladatok közös ellátására 2011. augusztus 18-án  a Kovácsolat Bt.-vel  megkötött többoldalú 
szerződés, a korábbiakkal azonos feltételekkel, 2012. december 31. napjáig 
meghosszabbításra kerüljön.  
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
elfogadta a határozatot. 
 
 



5. Napirend: Pilisszántó Község Önkormányzatának 10/2011 (IX.14.) számú települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
módosításáról. 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A Saubermacher Kft-től kaptunk egy tájékoztató 
levelet mely szerint jogszabály lehetővé teszi azt hogy az ez évi díjtételeit módosítsa. Május 
elsejétől a mellékletben szereplő díjakat szeretné alkalmazni.  
 
Kosztolánszky Zoltán képviselő: Mi van akkor, ha nem fogadjuk el. 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Felbontja a szerződést. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Igazából túl sok lehetőségünk nincs. Más szolgáltató 
nincs a területen. Törvény is kimondja, hogy ha alátudják támasztani az emelés okait, 
megtehetik. Igazából nincs semmi a  kezünkbe nincs konkurenciája. 
 
Fekete Gyula képviselő: Lehet tudni milyen mértékű az emelés? Mikor volt utoljára emelés? 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: Tavaly ősszel de utána vissza kellet vonni. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: 20% körüli az emelés. 2% maga az áfa emelés. A 
költségek jelentős része a szállítás. A 60 literes edény 3061 Ft és most 3150 Ft. lesz. 
Feltenném szavazásra: Kérem, hogy aki a csatolt díjszabást elfogadja kéztartással, jelezze.  
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2012. (V.03.) számú önkormányzati rendelete 

 
A 10/2011.(IX.14.) számú települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési  

helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról  
 
 

Pilisszántó Község Önkormányzata a 10/2011.(IX.14.) számú önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
(1) A R. 1. számú melléklete helyébe  jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
 

2. §  
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján 2012. május 03. –án lép hatályba. Rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2/2012.(I.25.) számú önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 



 
 
Pilisszántó, 2012. május 02. 
 
 
              Csicsmanczai Tamásné                                   Garamszeginé dr. Dinnyés Viktória 
                  polgármester                                                                        jegyző 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

A szemétszállítási díj mértéke kukaedény esetén: 
 
 

SZERZŐDHETŐ 
EDÉNY 
MÉRET 

Heti egyszeri ürítés 

EDÉNYZET 
EGYSZERI 
ÜRÍTÉSI 

DÍJA 

EDÉNYZET 
NEGYEDÉVES 

ÜRÍTÉSI 
DÍJA 

EDÉNYZET 
ÉVES ÜRÍTÉSI 

DÍJA 

60 literes edény 
 

  242 Ft + ÁFA   3.150 Ft + ÁFA 12.602 Ft + ÁFA 

120 literes edény 
 

  323 Ft + ÁFA   4.201 Ft + ÁFA 16.802 Ft + ÁFA 

240 literes edény 
 

  969 Ft + ÁFA 12.602 Ft + ÁFA 50.407 Ft + ÁFA 

1.100 literes edény 
 

4.442 Ft + ÁFA 57.758 Ft + ÁFA 231.031 Ft + ÁFA 

 
 
 

1.100 literes edény bérleti díja: 3.700 Ft/db/hó 
 
      5 m3 –es bérlet: 6.600 Ft/hó+ ÁFA 
 
Saubermacher Magyarország Kft. feliratú zsák esetén: 
  

60 literes Saubermacher Magyarország Kft. zsák ára: 320,-Ft/db 
          120 literes Saubermacher Magyarország Kft. zsák ára: 630,-Ft/db 
 
 
6. Napirend: Pilisszántó Község Önkormányzatának a helyi szociális igazgatásáról szóló 
9/2006.(VIII.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: A szociális rendeletmódosítására azért van szükség, 
mert a szociális törvényben számos változtatás volt. Főképp az elnevezéseket változtatta meg 
És ezeket át kell vezetni a saját rendeletünkben is. A módosítás részleteit illetve a tervezetet 
megkapták. Kérdés van-e ezzel kapcsolatban. 
 
Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző: A jegyzői hatáskörbe tartozó lakásfenntartási 
támogatás az kikerült, mert megszűnt. Korhatárok módosultak. Paragrafus helyek módosultak 



a szociális törvény máshogy van beszámozva. Szövegrészek meg fogalmak változtak. A 
lakásfenntartási már januártól szűnt meg, de egyszerűbb egyszerre módosítani. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Kérdések? 
Feltenném szavazásra: Kérem aki az előterjesztett módisításokkal egyetért az kézfeltartással 
jelezze. 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2012.(V.03.) számú önkormányzati rendelete 

 
A helyi szociális ellátásokról és igazgatásról szóló 9/2006.(VIII.01.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

(1) A helyi szociális ellátásokról és igazgatásról szóló 9/2006.(VIII.01.) számú önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) A R. preambulum részben a 38. § (1) bek „(e)” pontját hatályon kívül helyezi. 
 

2. § 
 

(1) A R. 3. §. (3) bekezdésében szereplő „kiegészítő-, helyi lakásfenntartási támogatásról” 
szövegrészt hatályon kívül helyezi. 

 
(2) A R. 3. § (7) bekezdése „-lakásfenntartási támogatás” szövegrésszel egészül ki. 
 

3. § 
 

(1) A R. 9. § (2) bek. b) pontjában szereplő „55 életévét betöltött” helyett „rá irányadó 
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti” szövegrész lép. 
 

4. § 
 
(1) A R. 14. § (1) bekezdésében szereplő „Az önkormányzat” szövegrész helyébe: „A jegyző” 
szövegrész lép. 
 
(2) A R.15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A jegyző az Sztv. 38-39 §-ai alapján normatív lakásfenntartási támogatást nyújt annak 
támogatásra jogosult személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 
%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.” 
 
(3) A R. 15. § (2)-(9)-ig bekezdéseit hatályon kívül helyezi. 
 
(4) A R. 2., 4. számú mellékleteit hatályon kívül helyezi. 



 
5. § 

 
E rendelet a kihirdetése napján, 2012. május 03-án lép hatályba. Rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyeknél alkalmazni kell. 
 
Pilisszántó, 2012. május 02. 
 
   
               Csicsmanczai Tamásné                     Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória 
                     polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 
7. Napirend: Egyebek 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Javaslom, hogy az egyebek napirendi  pont alatti 
beadványt Zárt ülésen tárgyaljuk. 
Kérem erről szavazzunk 
 
Pilisszántó Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen  (egyhangú) szavazattal zárt 
ülésen tárgyalja a következő beadványt. 
 
A zárt testületi ülésen határozat illetve rendelet nem született. 
 
 
 
 
 
Több napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testületi ülést a polgármester 18:00        
órakor berekesztette. 
 
 

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


