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Amely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2021.11.30-án, 1700 órakor 

megtartott soron kívüli üléséről 

 

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő, Tömöri Balázs polgármester, Komlós Tibor, dr. György 

Péter ügyvéd, Dömötörfy Zsolt, Bubik Szabolcs, Bozsódi Bori, Buzás István, valamint dr. 

Horti István jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Szomora Csilla 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Komlós Tibor 

 

Tömöri Balázs polgármester: Szeretettel köszöntöm a képviselő társakat, Jegyző urat, 

nézőket a 2021. november 30-i soron kívüli testületi ülésen. Első körben szeretném, ha a 

jelenléti ívet mindenki aláírná. Antonovits Bence képviselő társunk jelezte, hogy 

megbetegedett. Írásban küldött nekem egy-két véleményt a napirendi pontokkal kapcsolatban, 

amit sajátomként az adott pontoknál fogok megemlíteni.  

Megállapítom, hogy határozatképes számban jelen van a Képviselő-testület. 

A szeretném felkérni Szomora Csillát, hogy az ülés jegyzőkönyvét készítse el, Komlós Tibort 

pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére. Aki ezzel egyetért, tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

Jegyzőkönyvbe foglalt határozat 

A Képviselő-testület hitelesítőként Komlós Tibor alpolgármestert, 

jegyzőkönyvvezetőként Szomora Csillát fogadta el. 

 

Tömöri Balázs polgármester: A következő feladat, hogy a napirendről döntsünk. A napirend 

kiküldésre került és kikerült a honlapra is. A kiküldés alapján 18 napirendi pont javaslat 

szerepel, november 16-ai ülésünkön. Az utolsó napirendi ponttal kapcsolatban kaptam 

előzetes visszajelzést Dömötörfy Zsolt képviselő úrtól. Kérte, hogy ezt a javaslatot a 

napirendi pontok elfogadásakor vitassuk meg. Ez a javaslat Pilisborosjenő 027 hrsz. 

vonatkozásában kötött TRSZ módosítására. Kérlek, mond el a javaslatod. 

Dömötörfy Zsolt: A javaslat későn készült el, mert az utolsó pillanatig még apróbb 

módosítások voltak a TRSZ-ben, ezért úgy tartjuk korrektnek, hogy hagyjunk időt a 

lakosságnak, az érintetteknek, hogy átolvassák, véleményezzék, egyeztessenek velünk és jövő 

héten egy rendkívüli Kt. ülés keretében javaslom tárgyalni. 

Tömöri Balázs polgármester: Annyival egészíteném ki, hogy jogszerűen, szabályosan került 

ki, de egy késői időpontban. Ez egy soron kívüli testületi ülés, amire megelőző nap éjfélig 

kikerülhetnek anyagok, de nem ez a kívánatos, hogy minden esetben így legyen, különösen 

egy ilyen nagy horderejű dolognál, amin két éve dolgozik a Bizottság. Én javaslom, hogy 

Dömötörfy Zsolt képviselő társunk javaslatát fogadjuk el, még akkor is, ha ez egy plusz 

képviselő-testületi ülésnek a megszervezésével jár.  
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Aki egyetért azzal, hogy az eredetileg küldött napirendi pontok közül az utolsó pontot, a 

javaslat Pilisborosjenő 027 hrsz. vonatkozásában kötött településrendezési szerződés 

módosítására szóló most ne tárgyaljuk, hanem kerüljön egy külön, soron kívüli ülésen 

napirendre a későbbiekben, hogy a feltöltött anyagokat tudják a lakosok, érintettek 

tanulmányozni az tegye fel a kezét. Ez a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési 

Bizottság és az érintett tulajdonosok közös javaslata,  

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Tömöri Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ezt a 17 napirendi pontot tárgyaljuk 

ezen a soron kívüli ülésen az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

Jegyzőkönyvbe foglalt határozat 

 

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokat 

elfogadja. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2021. november 30. 

 

ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK 

1. Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

2. Döntés 0137/86 hrsz. ingatlan vételi ajánlatáról 

3. Javaslat 2022. évi Belső ellenőri terv elfogadására 

4. Javaslat fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

5. Javaslat HÉSZ módosítására 

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól 

eltérő munkarendjének elrendelése 

7. Javaslat pályázat kiírására Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 

vezetésére 

8. Javaslat Mesevölgy Óvoda 2022. évi munkatervének elfogadásra 

9. Javaslat Polgármester szabadságolása tervének módosítására 

10. Döntés rangsorcsere ügyében Pilisborosjenő belterület 522 helyrajzi számú 

ingatlan esetében 

11. Javaslat Törvényességi észrevétel ügyében 

12. Javaslat Pilisborosjenő Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz.) ingatlan vételi 

szándékával kapcsolatban. 

13. Javaslat a Képviselő-testület 2022. I. félévi (2022. január-június) munkatervének 

elfogadására 
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14. A köztisztviselők 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 

célok meghatározása 

15. Javaslat Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai 

programjának módosítására 

16. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a Széchényi Terv Plusz 

keretében meghirdetett pályázatokon történő indulására. 

17. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

 

Tömöri Balázs polgármester: Kiküldtük a szokásos táblázatot, amiben két oldalon olvasható 

az előterjesztésben, hogy melyik ügy hogy áll. Ha van bárkinek valamilyen kérdése ezzel 

kapcsolatban, igyekszem megválaszolni. Szükséges-e esetleg bármelyiket bővebben kifejteni? 

Ha most nincs ilyen, akkor javaslom, hogy szavazzunk róla és folytassuk a 2. napirendi 

ponttal. 

Aki a Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek 

2020.október 20. napjáig született lejárt határidejű Kt. határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolóját elfogadja, az kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

96/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

polgármesternek a 2021. október 20. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2020.11.30.    

 

2. Döntés 0137/86 hrsz. ingatlan vételi ajánlatáról 

 

Tömöri Balázs polgármester: dr. Bokor József úr megkeresett minket levélben a Háziréti 

patak melletti, Süllő utcában kertművelési ágú ingatlana 1/1 tulajdonos, idős, máshol él, 

horgászni járt ide, de már nem tud ide járni, ezért felajánlja az önkormányzatnak megvételre. 
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Elküldtük a szokásos módon egy igazságügyi építészmérnöki ingatlanforgalmi szakértőhöz. 

Több szakértő véleményét kértük, hogy mennyi az ingatlannak a becsült piaci értéke. Kilenc 

és félmillió forintra becsülte ezt az 1.226 m2-es külterületi, kivett művelési ágú kert ingatlant. 

Ezzel kapcsolatban kérdezném a tisztelt képviselő társakat, hogy mit gondolnak erről az 

ajánlatról? Két bizottság biztosan tárgyalta, a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési 

Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság. Veletek kezdeném, hogy mi volt az álláspontotok, 

véleményetek? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Az ingatlannak se a fekvése, se az alakja, se a besorolása nem 

igazán teszik alkalmassá közösségi célra való használatát, az ára viszont ehhez képest nagyon 

borsos. Ilyen áron semmiképpen sem megfelelő. Az értékbecslést láttuk, de hogy az eladónak 

milyen elképzelései vannak anyagilag, arról hivatalosan nem kaptunk tájékoztatást. Nyilván, 

ha egy töredék áron lehetne megvásárolni, akkor lehetne rajta komolyabban elgondolkodni, de 

ezen az áron semmiképpen. 

Tömöri Balázs polgármester: Tudomásom szerint ennél magasabb árat – ennek írásos nyoma 

nincsen -, 10 millió forintot nevezett meg a tulajdonos.  

Pénzügyi Bizottság? 

Bubik Szabolcs képviselő: Nem jött olyan input, hogy annyira szükséges lenne, hogy erre 

költsünk tízmillió forintot, egy malomdűlői külterületi csíkra. 

Buzás István képviselő: De ha nem alkalmas közösségi célra, akkor háromért sem kell. 

Bubik Szabolcs képviselő: El lehet azon gondolkodni, hogy mint befektetés tényleg 1,5 millió 

vagy 3 millió forint, vagy annál többet ér, de szerintem ez most nem megfelelő. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Utólag vízelvezetést elvezetni, bevezetni azon keresztül a patakba 

stb. Nem azt mondom, hogy semmire sem lehetne használni, de így nem. 

Bubik Szabolcs képviselő: Nem illeszkedik egyik tervünkhöz sem, amihez önkormányzatként 

ott kellene nekünk egy külterületi telek. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e egyéb felvetés? A határozati-javaslatban két verzió van: 

megvesszük, nem vesszük meg. Ha nincs más javaslat, akkor, szavazzunk. Ki szavaz arra, 

hogy a 0137/86 hrsz. külterületi telket megvásároljuk? Ki tartózkodik? Ki az aki azt mondja, 

hogy ezt az ingatlant, most ne vásároljuk meg? 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

97/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Döntés 0137/86 hrsz. ingatlan vételi ajánlatáról 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem vásárolja 

meg a 2097 Pilisborosjenő, Süllő utca Pilisborosjenő, külterület 0137/86 helyrajzi számú 

külterületi 1.226 m2 nagyságú kivett művelési ágú kert ingatlant dr. Bokor József 

tulajdonostól. 
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Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

3. Javaslat 2022. évi Belső ellenőri terv elfogadására 

 

Tömöri Balázs polgármester: 2022-es évre a belső ellenőrzési munkák elvégzésének 

költségei a jövő évi költségvetés terhére biztosítottak. A korábbi ellenőrzések mind 

hasznosnak bizonyultak. Rámutattak olyan problémákra, amiket tudtunk orvosolni és 

változásokat indukált. A határozati javaslat az, hogy a mellékelt terveket, ami az 

önkormányzatra vonatkozó 2022-es évi belsőellenőrzési terv, illetve a német nemzetiségi 

önkormányzatra vonatkozó 2022-es évi belsőellenőrzési terv, ezeket elfogadjuk. A Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság tárgyalta. Van-e ezzel kapcsolatos észrevétel?  

Bubik Szabolcs képviselő: Egy észrevételt tettünk. Megállapodtunk, hogy jó lenne, hogy a 2. 

sort, ami a Művelődési Házhoz kapcsolódó feladat az előre kerülne az I. negyedévbe. Ez az a 

feladat lenne, amiben segítene a belső ellenőr. Ő húsz helyen belső ellenőr. Segítene azt 

felmérni, hogy mekkora tárgyi, személyi erőforrással működik átlagosan egy ekkora igényű 

művelődési ház. Ebben tudna összehasonlító dolgokat mondani, ami hasznos lenne a 

művelődési ház kiválasztás, erőforrás, tervezés, költségvetésben. 

Buzás István képviselő: Ezt megelőzi egy célmeghatározás meg feladatkör meghatározás, 

mert ezt a művelődési ház üzemeltetést is lehet többféle szinten végezni. Ha azt mondjuk, 

hogy heti két rendezvényt akarunk x m2-en és 28 klubot, az más, tehát ennek a definíciója 

megelőzi. 

Bozsódi Bori képviselő: Bennem az merült fel, hogy ezt az új művelődési ház vezetővel 

együtt, vagy nélküle érdemes-e csinálni. Lehet, hogy én megvárnám a pályázat végét a 

művelődési ház vezetői pozícióra. 

Buzás István képviselő: Tehát ebből a szempontból praktikusabb lenne, hogy a II. negyedévre 

kerüljön át.  

Bubik Szabolcs képviselő: Jó. 

Tömöri Balázs polgármester: Egyéb esetleg a Pénzügyi Bizottságnál? Akkor erről akár 

dönthetünk is, hogy figyelembe vegyük azt, amit javasoltatok, vagy maradjon az eredeti. 

Bubik Szabolcs képviselő: Szerintem ez így is elfogadható, ahogyan van és ha valamiért azt 

látjuk jónak, akkor ez egy rugalmas dolog, felcseréljük. Én igazából nem tudom azt, hogy 

milyen mélységig tud ebben az összehasonlításba adatot szolgáltatni? Nem látok rá, hogy ez a 

feladat Őt mire teszi alkalmassá. Lehet, hogy csak tényleg össze tudja hasonlítani húsz 

lépésben, hogy ilyen lélekszám, ekkora m2, művház, ennyi millió forint és akkor ebből látunk 

egy átlagot, és lehet, hogy itt véget ér a dolog, de lehet, hogy lehet neki célrendszert mondani. 

Szerintem ezt most hagyjuk így a II. negyedévre és döntsük el akkor, amikor itt a feladat és itt 

a művház vezető. 

A költségvetésnél mi abban gondolkodtunk, hogy azt január-februárban kell tervezni, tehát 

valamit be kell írni az idei költségvetésbe és jó lenne már egy valódi adattal megtámogatott 

értéket beírni, nemcsak egyszerűen a tavalyit. De szerintem mind a kettő jó lesz.  

Buzás István képviselő: De az a baj, hogy nagyon sok munka előzi meg, amiben jó lenne, ha 

már az új ember is segítene. 

Bubik Szabolcs képviselő: Maradjon így és majd kialakul. 
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Bozsódi Bori képviselő: A harmadik pont a „Nem pedagógus dolgozók bérbesorolásának 

ellenőrzése”, az óvoda dolgozókról van szó?  

Tömöri Balázs polgármester: Igen. 

Bozsódi Bori képviselő: Itt miért a „nem pedagógus” megnevezés?  

Bubik Szabolcs képviselő: Mert az előző évben megvolt a pedagógus besorolás és kiderült 

egy pár apró eltérés és ezt jól tudták korrigálni, hogy teljesen megfeleljen a besorolásoknak. 

Az idei évben pedig a nem pedagógusok jönnek. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e egyéb kérdés ehhez? Nincs. Akkor javaslom, hogy 

döntsünk erről a javaslatról. 

Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő két belsőellenőrzési tervet 

fogadjuk el és bízzuk meg erre a belső ellenőrt, az tegye fel a kezét.  

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

98/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat 2022. évi Belső ellenőri terv elfogadására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 

melléklete szerinti belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, felkéri továbbá a jegyzőt a belső 

ellenőrzési terv végrehajtására és a belső ellenőr részére a teljességi nyilatkozattal történő 

adatszolgáltatásra. 

 



7 
 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE 

 

 

Sor- 

szám 
Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja 

Ellenőri- 

zendő 

időszak 

Ell. 

napok 

száma 

Ellenőrzések típusa, 

módszere és ütemezés 

Díjazás (ezer 

Ft): 

Ellenőrzött 

szerv meg-

nevezése 

1 
Iktatási rendszer kialakítása és alkalmazás 

vizsgálata 
szabályosság 

ellenőrzés 

idején 
3 

rendszer, mintavételes 

I.n.év 
90 

Polgármesteri 

Hivatal 

2 

A napi működési területek feladatellátásának 

tárgyi és személyi feltételeinek biztosításának 

vizsgálata 

szabályosság 
ellenőrzés 

idején. 
5 

pénzügyi, tételes 

II.n.év 
130 

Művelődési 

Ház  

3 
Nem pedagógus dolgozók bérbesorolásának 

ellenőrzése 
szabályosság 

ellenőrzés 

idején. 
5 

rendszer, tételes 

II.n.év 
130 Óvoda 

4 
Ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések 

végrehajtásának utóellenőrzése 
szabályosság 

2021.I.1-

XII.31. 
4 

rendszer, mintavételes 

III.n.év 
110 Önkorm., PH. 

5 

Szervezeti integritás sértő események 

bejelentésének és panaszkezelési eljárások 

szabályozottságának ellenőrzése 

szabályozottsági 
ellenőrzés 

idején 
6 

szabályozottsági tételes 

IV.n.év  
150 

Önk. és ktg. 

vetési szervei 

 Tartalék napok száma   2  55  

  Belső ellenőrzés összesen:     24       

 

 

Székesfehérvár,2021.11.24. 

Gerlang Ferenc 

Belső ellenőr 
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PILISBOROSJENŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉRE 

 

Sor- 

szá

m 

Ellenőrzés tárgya 
Ellenőrzés 

célja 

Ellenőri- 

zendő 

időszak 

Ell. 

napok 

száma 

Ellenőrzések 

típusa, 

módszere és 

ütemezés 

Díjazás 

(ezer 

Ft): 

Ellenőrzött 

szerv meg-

nevezése 

1 

Banki bevételek és 

kiadások 

szabályosságának 

vizsgálata 

szabályo-

zottság és 

szabályosság 

2020.I.1-

XII.31. 
2 

pénzügyi, 

mintavételes 

III.n.év 

55 NNÖ és PH 

 
Tartalék napok 

száma 
  0    

  
Belső ellenőrzés 

összesen: 
    2       

 

 

 

Székesfehérvár,2021.11.24. 

Gerlang Ferenc 

Belső ellenőr 
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4. Javaslat fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Szeptember 15-én fogadtuk el ezt a rendeletet. Úgy fogadtuk el, 

hogy novemberig véleményezhessék a lakosok a rendeletet, de ezt már élesben tegyék, hogy a 

rendelet életbelépését párhuzamosan fakivágási láz ne előzze meg. A lakosság által érkezett 

javaslatok Antonovits Bence képviselő társunkon keresztül érkeztek. Hivatalosan a hivatalhoz 

nem érkeztek javaslatok. Antonovits Bence négy személytől kapott írásbeli visszajelzést és 

ezek alapján az előterjesztésben szereplő észrevételeket fogalmazta meg, illetve saját 

tapasztalatait is becsatolta.  

A papír alapú mellett digitális platformra is helyezné az engedélykérő űrlapot és így is 

minősüljön hivatalos kérelemnek a digitális űrlapon benyújtott kérelem. Kötelező elemként 

előírná a fénykép csatolását a kivágandó fákról. Hogy ha a tulajdonos invazív fafaj kivágását 

szeretné, akkor azt javasolja, hogy a fapótlási kötelezettséget az önkormányzat vállalja át és 

így ösztönöznék az invazív fafajoknak a lecserélését. Ennek a fedezetére a Környezetvédelmi 

alap, illetve fatelepítések vagy fakivágások pénzbeli megváltásából befolyt összeg szolgálna. 

Javasolja, hogy egyedi elbírálást is vezessünk be két esetben: 

a.) szociális helyzet alapján, amennyiben a kérelmező anyagi/egészségügyi okokból nem tudja 

a pótlást elvégezni, azt vállalja át az önkormányzat, 

b.) a telek faborítottsága alapján – egy olyan telek, aminek faborítottsága rendkívül nagy, 

amennyiben az egészséges/használható kert fenntartása a cél, biztosítsunk lehetőséget arra, 

hogy a kérelmezőt kisebb fapótlási kötelezettség terhelje. Ennek elbírálása minden 

alkalommal egyedileg történjen.  

Antonovits Bence képviselő úr ezeket gyűjtötte össze a rendelet kapcsán a módosításhoz. A 

rendeletet tárgyalta az FFT Bizottság. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen észrevétel vagy 

ezek az összegyűjtött változtatási javaslatok elfogadhatóak? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Tárgyaltuk bizottsági szinten és apróbb észrevételeink vannak. 

Előzetesen hozzá kell tennem, hogy nyilvánvalóan még nem teljes a rendelet, még van olyan 

része, ahol módosítani kell. Pl. tárgyalandó még az, hogy mit csináljon az az ember, aki 

építkezni akar, elindulna tavasszal az építkezés, de ahhoz ki kellene vágni fát, de a jelenlegi 

rendelet szerint van tilalmi időszakuk. Ezt valamilyen módon szabályozni kell. Most gyűjtjük 

össze az adatokat a rendelet következő módosításához. 

Három konkrét javaslatunk van. Az egyik, hogy a fénykép kerüljön ki a kötelező elemek 

közül, mert az megnehezíti. Nem minden embernek triviális a telefonos fényképezés, 

használati űrlap stb. Papír alapon, nyomtatott fényképpel ellátott kérelmet készíteni 

körülményes, nagyon megnehezítik a beadást. Úgy is valószínűleg lesz terepszemle és akkor 

az önkormányzat által delegált ember készít fotókat. 

Az invazív fajoknál kicsit bonyolult lenne ez a megfogalmazás. Az invazív fajoknál lejelentés 

van. Ha ki akar vágni valaki egy fát, akkor nyilván jelzi, de pótlási kötelezettséget nem írnánk 

elő. Ellenben úgy is lenne egy zöld programunk és annak részeként rendszeresen valahol 

telepítünk fákat. Tehát nem kellene ennyire szorosan összekötni, hogy ha kivágunk két 

bálványfát, akkor valahol másutt kell telepíteni két bálványfát. Ez kicsit körülményessé teszi a 

rendelet betartását. Ezt ilyen szinten nem kellene összekötni. Múltkor a fasortisztításnál 

kivágtunk vagy harmincat, tehát komoly fapótlási kötelezettséget jelentene, miközben 
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érdekünk az, hogy csak egy-két nagyon erős, vastag bálványfa fa - ami a tájképi jelentőségű -, 

maradjon, a többit ki kellene vágni, mert annál kevesebb bajt okoz. 

Valamilyen módon majd meg kell fogalmaznunk az előre pótlás intézményét. Ez azt jelenti, 

hogy valaki már tudja, hogy az a fa már öregszik, tudja, hogy 3-5 év múlva majd ki kell vágni 

és már akkor telepít fát. Normális esetben az ember úgy cseréli a fákat, hogy ha szeretne 

folyamatosan árnyékot a kertjébe, hogy elültetem, az elkezd növekedni, és amikor elég nagy, 

akkor kivágom a mellette lévő öreg, beteg fát. Jelenleg még ezt sem kezeljük, majd ezt is ki 

kell dolgozni. 

Tömöri Balázs polgármester: Ebben a módosításba akkor erre még nincs javaslat? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Nincs, de ezen is kell már gondolkodni. 

Tömöri Balázs polgármester: Antonovits Bence képviselő úr négy javaslatából kettőre azt 

mondta az FFT, hogy ezt most ilyen formán nem támogatja. Ne legyen kötelező a fénykép, jó 

ha csatolnak, de nem kötelező. Az invazív fafajt pedig nem kell pótolni. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Antonovits Bence képviselő úr is ott volt a Bizottsági ülésen és 

ezt közösen átbeszéltük. 

Buzás István képviselő: Az első észrevételem, hogy nekem ez a rész kicsit megfoghatatlan, 

hogy sok fa van a telkemen kivételkezelés. Ehhez valami ajánlás jó volna, vagy valamilyen 

viszonyszám, hogy mi számít sok fának. Elkerülendő azt, hogy túl sok ügyet kelljen elbírálni. 

Valamilyen iránymutatást az értelmezéshez kellene készíteni, hogy mi számít sok fának egy 

telken. Ez szerintem hasznos lehet, mert különben minden egyes kérelem kezdődhet ezzel, 

hogy bíráljuk el, mert szerintem sok a fa. A másik, hogy akkor az elbírálás az jegyzői 

hatáskörben lesz, nem pedig Képviselő-testületiben? 

Tömöri Balázs polgármester: Nem a Képviselő-testület bírálja el. Antonovits Bence 

képviselő úr és Jegyző úr által jogi formulába öntött módosítási javaslat úgy hangzik: 

„e) amennyiben a jegyző által felkért szakértő megállapítja, hogy az ingatlan faborítottsága 

olyan mértékű, mely akadályozza a kert rendeltetésszerű használhatóságát, a rendelet 5. és 6. 

§-a szerinti fapótlási kötelezést 50% mértékig csökkentheti.” 

Buzás István képviselő: Kérdésem, hogy ki a szakértő és ki fizeti? 

Tömöri Balázs polgármester: Gondolom teljesen más, ha egy bonszáj szakértőt kérünk fel, 

mint ha gyümölcsészt, vagy díszkertészt. 

dr. Horti István, jegyző: Az Ákr. előírja, hogy a hivatalnak amennyiben eldöntendő kérdésről 

van szó és szakértőt kell kérni az a hivatal pénzéből megy. Ez nem hárítható át az ügyfélre. 

Buzás István képviselő: Ha nincs irányelv erre vonatkozóan, hogy mi az, amit majd a 

szakértő vagy a hivatal el fog fogadni, akkor szélsőséges esetben minden egyes favágás 

szakértőt igényelhet, mert a tulajdonos nyilvánvalóan nem akar esetleg fát pótolni és 

mindegyikre azt mondja, hogy nekem sok a fa és akkor nekünk ki kell rendelnünk egy 

szakértőt. 

dr. Horti István, jegyző: Ebben igaza van. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Nem biztos, hogy ezt szabályozni kell, részben elő van írva, hogy 

hány m2-ként kell. 

Bubik Szabolcs képviselő: 150 m2-ként. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Az a minimum, annak a háromszorosa pedig a maximum. 

Bubik Szabolcs képviselő: 150 m2 egy nagy lombú fa, valami ilyesmi van a rendeletben. 
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Dömötörfy Zsolt képviselő: A Zöld Tanács is véleményez dolgokat. Nem feltétlen 

igazságügyi szakértőt kell nekünk 20 ezer forintos órabérbe felfogadni. 

Buzás István képviselő: Akkor hivatkozzunk erre, hogy mi az a minimum. 

Komló Tibor alpolgármester: Lehet, hogy gyorsabban akarnak az emberek erre reagálni. 

Buzás István képviselő: Ennek van egy adminisztrációja majd, hogy a szakértő is leírja, hogy 

van ez a fa és akkor… 

Bubik Szabolcs képviselő: Lehetne az a gordiuszi csomó átvágás, hogy a HÉSZ-ben rögzített 

minimum érték háromszorosánál jöhet egyáltalán be az egyedi igény. Vagy valami ilyesmit 

találni, mert ha már van egy leírásunk a minimumra, akkor onnan már könnyű lenne. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Én azt javaslom, hogy ezt a részt most hagyjuk, ne módosítsunk 

rajta, mert ezek gyakorlati jellegű módosítási javaslatok. De azonnal kezdjük el a további 

csiszolást, mert még van pontosítandó része. 

Bubik Szabolcs képviselő: Akkor most módosítsunk két dolgot. A kötelező fénykép kerüljön 

ki, az invazív fafajnál mentesüljön a direkt pótlás alól. Máris tudunk 2-3 olyan dolgot, amit 

pedig gondolkodjunk tovább. 

Tömöri Balázs polgármester: Az invazív faj definíciója? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Van egy lista róla. 

Buzás István képviselő: Egyébként mi attól félünk, hogy olyan kötelezettségünk keletkezik, 

hogy nekünk kellene ezer fát ültetni és nekünk erre nincs forrásunk vagy lehetőségünk? Ez az, 

ami ezt indukálja, hogy az invazív fajokkal kapcsolatos javaslatát vizsgáljuk? 

Bubik Szabolcs képviselő: Hogy ne legyen direkt kötelezettség, hogy 12 kivágás esetén 12 

darabot kell elültetni az önkormányzatnak és ezt így számon tartani. 

Tömöri Balázs polgármester: Antonovits Bence képviselő úr javaslata az, hogy kössük össze 

nagyon szorosan, hogy elvesztettünk ennyi lombfelületet, akkor ennyi lombfelületet 

ültessünk.  A Bizottság javaslata pedig nem köti ennyire, hanem azt mondja, hogy elveszítünk 

invazív fajok alkotta lombfelületet, viszont úgy is csinálunk faültetéseket, pótoljuk, de nem 

ugyan úgy, mintha invazív fafaj pótlási kötelezettségeként tettük volna. 

Én azt látom, hogy két pont teljesen rendben van. Azt, hogy digitális platformon is lehessen 

engedélyt kérni, ezt mindenki támogatta. A másik pedig, hogy a szociális helyzet alapján 

legyen egyedi elbírálásra lehetőség, ha anyagi/egészségügyi okokból nem tudja a fapótlást 

elvégezni, ezt átvállaljuk. Ez ügyben még nem volt visszajelzés. A többi felvetés viszont 

átcsúszhatna a rendelet következő módosításába. 

Bozsódi Bori képviselő: Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ez is jegyzői hatáskörben 

történik? Ír egy indoklást, hogy miért nem tudja elvégezni a fapótlást és eldönti, hogy ez 

indokolt-e? Nincs ehhez paraméter pl. szociális rendeletben meg van adva, hogy az egy főre 

jutó jövedelem nem éri el a x forintot, tehát ez egy kicsit lóg a levegőben. Nem tudom, hogy 

szükséges-e ezt konkretizálni? 

dr. Horti István, jegyző: Ez ügyben van egy javaslat.  

„d) amennyiben a tulajdonos igazolja, hogy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és, 

családjában az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő, valamint gyermekét, 

gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 

%-át, a rendelet 5. és 6. §-a szerinti fapótlására kötelezést mellőzi. Ez esetben a fa kivágása 
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után teljesítendő fapótlási kötelezettséget önkormányzat vállalja át, melynek fedezete a 

Környezetvédelmi alapból kerül teljesítésre” 

Tömöri Balázs polgármester: Továbbra is azt mondom, hogy két dolog van, ami precíz és 

szerintem megszavazható, mert egyetértés van. 

Komló Tibor alpolgármester: Én az invazívat is addig csiszolnám, hogy próbáljuk meg, mert 

éppen itt van az invazív fajoknak az irtása és, ez most ne járjon hirtelen pótlással. 

Amennyiben ez Buzás István képviselő urat nem zavarja. 

Buzás István képviselő: Én el tudom fogadni, csak én örülök azoknak a kötelezettségeknek, 

amikor bárki faültetést kell vállaljon. 

Komló Tibor alpolgármester: Ez az önkormányzatnak adná át a faültetési kötelezettséget, de 

fontosnak érzem tárgyalni, mert pont itt van az ideje, hogy mindenki a telkét rendbe tegye 

ezektől az invazív fajoktól. Ezért én fontosnak érzem - amennyiben ez nem gond -, mivel 

úgyis tovább gondoltjuk és módosíthatunk rajta bármilyen irányba. 

Buzás István képviselő: Én el tudom fogadni, hogy ne legyen ilyen kötelezettségük, én csak 

örülök az ilyen jellegű kötelezettségeknek. 

Tömöri Balázs polgármester: Így hangzik pontosan: 

„c) amennyiben megállapítja, hogy a tulajdonos invazív fafaj kivágását szeretné elvégezni, 

rendelet 5. és 6. §-a szerinti fapótlására kötelezést mellőzi. Ez esetben az invazív fa kivágása 

után teljesítendő fapótlási kötelezettséget önkormányzat vállalja át, melynek fedezete a 

Környezetvédelmi alapból kerül teljesítésre.” 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez új kötelezettség nálunk. 

dr. Horti István, jegyző: És nem kell azonnal, hanem összegyűjthetjük. 

Buzás István képviselő: Nem az volt a javaslat, hogy ne legyen kötelezettségünk? 

Bubik Szabolcs képviselő: De, csakhogy ne darab-darabra legyen, hogy ha kivágott 3 db 

bálványfát, akkor az önkormányzatnak rohanni kell 6 db diófát elültetni. Keletkezik 

kötelezettség. Van egy zöldalap a befizetett pénzekből és azokat erre fogjuk költeni. 

Tömöri Balázs polgármester: De ez nem lehetetlen olyan szempontból, hogy ami augusztus 

1-ig megtörtént fakivágás, az őszi faültetési szezonban annyi fát fogunk elültetni. Nem 

hangzik lehetetlennek. Nem rögtön kell ültetni, hanem az év során mikor az ültetés arra 

alkalmas ősszel vagy kora tavasszal. 

dr. Horti István, jegyző: Egyetértenék Buzás István képviselő úrral abban a vonatkozásban, 

hogy ez valóban egy picit visszaélésre ad lehetőséget, mert nagyon nehéz megfogalmazni jól, 

hogy mi az, amikor egy fa már annyira dús, hogy az zavarja a szomszédot. Van, aki úgy 

szereti, hogy mindenhol árnyék legyen és akkor az egyáltalán nem zavaró. Én ezt is tovább 

tenném gondolkodásra a következő ülésre. 

Antonovits Bence képviselő úrnak volt egy olyan javaslata is, hogy mi van azokkal a fákkal, 

amik a kerítés mellett vannak közvetlen és egyéb jogszabályok miatt a szomszéd jogokat is 

korlátozhatja. Ezért gondolom úgy, hogy ezen még dolgozni kell és én a 7-est nem 

támogatnám, 

Bubik Szabolcs képviselő: Akkor fogadjuk el azt, ami fix. 

Tömöri Balázs polgármester: Nézzük meg a 3. §-t 

dr. Horti István, jegyző: Úgy van eredetileg a fák védelméről szóló rendelet, hogy a 

fakivágási engedélyhez lehetőséget ad fénykép benyújtására. Erre Antonovits Bence 
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képviselő úr azt mondta, hogy ne lehetőség legyen, hanem kötelezettség. De én sem érzem 

feltétlenül szükségesnek, hogy kötelezettség legyen, mert az az ügymenet, hogy az ügyintéző 

kimegy, lefényképezi és csinál egy dokumentációt, majd készül egy jegyzőkönyv és a 

jegyzőkönyvből készül a határozat. 

Szeretném elmondani, hogy jelenleg öt kérelmet adtak be és mind az ötre kiment határozat. 

Jellemzően egy fát vagy maximum két fát kell kivágni. Eddig egyszerű kérelmek érkeztek be, 

pl. kiöregedett a szilvafám, 26 cm átmérőjű volt, szeretném kivágni. Erre azt mondjuk, hogy 

ültessen helyette két szilvafát. Jelenleg az látszik, hogy a rendszer jól működik. Az a veszély, 

ami előfordulhatott volna, hogy hirtelen mindenki kérelmet fog beadni, ez nem következett 

be, leszámítva azt az egy ezüstfenyő kérelmet, de az is egy külön elbírálási rendszerben 

megoldódott. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor maradt három pont, amit támogatunk. Az egyik, hogy 

digitális platformon is lehessen engedélykérő űrlapot hivatalosan kérelemként benyújtani, a 

másik pedig, hogy szociális helyzet alapján egyedi elbírálási lehetősége lehessen a jegyzőnek, 

ha anyagi/egészségügyi okok miatt nem tudja valaki a pótlást elvégezni, illetve az invazív faj 

is ahogyan az előterjesztésben szerepel. 

Aki egyetért azzal, hogy csak ezzel a három módosítással módosítsuk a 9/2021-es fák 

védelméről szóló rendeletet, a többit halasszuk későbbi módosításra, az tegye fel a kezét. 

5 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 5 igen és 1 tartózkodással 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a 

fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) számú rendeletének módosítását a jelen előterjesztés 1. 

számú mellékletében szereplő három pont vonatkozásában.  Ezek az alábbiak: 

Javasolja az engedélykérő űrlapot digitális platformra helyezni a papír alapú mellett. Ezzel 

egyúttal a rendelet szövegébe átvezetni, hogy az űrlapon benyújtott kérelem is hivatalos 

kérelemnek minősül. 

Javasolja, hogy amennyiben a tulajdonos invazív fafaj kivágását szeretné elvégezni, az 

invazív fa kivágása után teljesítendő fapótlási kötelezettséget vállalja át az önkormányzat. Így 

az elv, hogy az összes asszimilációs felület tartósan ne csökkenjen megvalósul, egyúttal 

ösztönözzük a fajcserét. A pótlás fedezetéül a fatelepítések pénzbeli megváltásából befolyt 

összeg, illetve a Környezetvédelmi alap szolgálna.  

A rendelet jelenleg hatályos változata nem ad lehetőséget egyedi elbírálásra. Javasolja, hogy 

egészítsük ki a rendeletet az egyedi elbírálás lehetőségével:  

Szociális helyzet alapján, amennyiben a kérelmező anyagi/egészségügyi okokból nem tudja a 

pótlást elvégezni, azt vállalja át az önkormányzat. 
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Felelős: dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2021. december 15. 

 

5. Javaslat HÉSZ módosítására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Főépítész úr készítette elő az előterjesztést. Összegyűjtötte 

azokat a Polgármesteri Hivatalba érkezett településrendezési igényeket, amik ebben az évben 

érkeztek. Egy ilyet már tárgyaltunk a június 30-i ülésen, de továbbiak érkeztek és ezzel 

kapcsolatosan szükséges a Képviselő-testületnek ezeket a javaslatokat értékelni és utána a 

Völgyzugoly Műhely Kft. meg tudjuk bízni, hogy a támogatottakat készítsék elő 

egyszerűsített eljárás keretében módosításra. A kiküldött előterjesztésben szerepel 6 

településrendezési igény. A Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést. Ezekkel kapcsolatban van-e kérdés?  

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ezek alapvetően térképes dolgok, így nehéz róluk beszélni. A 

Vincellér utca végén van egy olyan terület, ami ki lett sajátítva út célból, de soha nem lett 

belőle út. Emellett a terület mellett még van két kisebb terület. Az egyik az eredeti tulajdonos 

tulajdonában van, 161 m2, mellette van egy picike 183 m2-es önkormányzati tulajdon. A 

tulajdonosok azt kérték, hogy mivel nem lett út – hivatkoztak egy jogszabályra -, ezt kapják 

vissza és akkor ők csinálnak belőle egy építési telket. Beszéltünk az érintett tulajdonosokkal. 

Az első lépésben megbeszéltük, hogy mi kérnénk ajánlatot a tulajdonosoktól a 161 m2-ről, 

mert az két önkormányzati terület közé van ékelődve és megvásárlás után a három 

önkormányzati terület egyesítésével lesz egy nagyobb önkormányzati terület. A terület 

sorsával kapcsolatban a helyi lakosságot is megkérdeznénk. Mi ott valószínűleg utat nem 

szeretnénk, gyalogos átjárást viszont minden bizonnyal szeretnének, ami jelenleg is van. 

Megnéznénk, hogy közterületként, játszótérként lehet-e hasznosítani vagy sem, van-e erre 

igény vagy sem, és utána a későbbi igények döntenének a terület sorsáról. Ha a tulajdonosok 

nem adják el a 161 m2-t az egy másik szituáció. De az, hogy most a földterületet visszaadjuk, 

arra egyértelműen nem a javaslatunk. 

Buzás István képviselő: Erről a hat javaslatról külön fogunk szavazni? 

Bubik Szabolcs képviselő: Szerintem külön érdemes szavazni, mert függetlenek egymástól. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Itt most a HÉSZ módosításáról van szó, ezért itt arról kell 

dönteni, hogy módosítjuk-e vagy sem. 

Bubik Szabolcs képviselő: De az külön is él, mert ha hárman megszavazzuk, akkor is 

módosítni kell a HÉSZ-t. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Tehát, hogy ez a HÉSZ módosításba bekerüljön-e vagy sem. 

Ennek sokkal lassabb lesz az átfutási ideje, tehát ez a mostani HÉSZ módosításba nem fog 

bekerülni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Tehát az a javaslat, hogy a mostani HÉSZ módosításba ne kerüljön 

be, hanem kezdjünk el tárgyalni a tulajdonosokkal arról, hogy adják el az önkormányzatnak 

azt a területet. Szerintem erről szavazhatunk, hogy ezzel egyetértünk-e és úgy menjünk a 

következő javaslatra. 

Tömöri Balázs polgármester: Jegyző úr, ha ez a határozati javaslattól lényegesen eltér, akkor 

javaslom, hogy az ebben az előterjesztésben szereplő hat javaslat ügyében külön szavazzunk. 
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dr. Horti István jegyző: Rendben. 

Tömöri Balázs polgármester: Kérdésem, hogy van-e ezzel ellentétes vélemény, amit a 

Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság nevében Dömötörfy Zsolt előadott? 

Van-e más nézőpont, vélemény a Vincellér utcai 168/13-as ingatlannal kapcsolatban? 

Nincsen. 

Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, 

hogy az ingatlan tulajdonosaival tárgyaljon a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési 

Bizottság által javasolt vonalak mentén, az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

100/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat HÉSZ módosítás 1. pontjában szereplő Vincellér utca hrsz: 168/13 

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat HÉSZ módosítás 1. pontjában 

ismertetett 168/13 hrsz. számú Vincellér utca ügyében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

meghatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt, hogy a Fenntartható Fejlődés és 

Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint a 161 m2-es földterület megvásárlásáról 

tárgyaljon az ingatlan tulajdonosaival. 

 

Felelős: Polgármester, jegyző  

Határidő: 2022. május 31. 

 

Javaslat HÉSZ módosítás 2. pontjában szereplő Várvölgyi fasor hrsz: 092/1. 

Tömöri Balázs polgármester: Kérdezem Dömötörfy Zsolt képviselő urat, hogy a javaslat 2. 

pontjában szereplő Várvölgyi fasor hrsz: 092/1 ügyéről tárgyaltatok-e? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Igen. Itt arról van szó, hogy a legutóbbi szabályozásnál az út 

szélessége 18 méteresre lett kiszabályozva. A gyakorlatban ez nem látszik a területen, mert ott 

összevisszaság van. A javaslat az, hogy a település tervező a többi folyamatban lévő ügy 

részeként vizsgálja meg azt is, hogy kell-e oda 18 m széles út. 

Buzás István képviselő: Nem az van a javaslatban, hogy vizsgálja meg, hanem az, hogy 12 

méteres út legyen? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Az előterjesztésben az alábbi szöveg szerepel: Településtervező 

vizsgálja meg, hogy szükség van-e a 18 méter széles út szabályozásra.  

Tömöri Balázs polgármester: Az előtte lévő mondat valóban az, hogy: A település rendezési 

igényt benyújtó lakos szerint elég 12 m szélesre szabályozni az utat és járható burkolattal 

ellátni. 

Buzás István képviselő: Akkor most egy támogató szavazat az azt jelenti, hogy valaki ezt 

vizsgálja meg? Tehát tudomásul vesszük, hogy valaki azt mondja, hogy elég a 12 m, vagy 

arról döntünk, hogy ezt megvizsgáljuk-e egyáltalán? 
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Bubik Szabolcs képviselő: Amikor ezeket az utakat kiszélesítették el kellett küldeni 

mindenféle hatóságnak. 

Buzás István képviselő: Ha én jól tudom, akkor nem is ott van az út, ahol ki van szabályozva? 

Bubik Szabolcs képviselő: Szerintem ezt jó lenne azzal a kiegészítéssel tenni, hogy ha már 

ehhez hozzá nyúlunk és megvizsgálja, akkor alakuljon ki egy olyan szabályozás – mint a 

Tücsök utcánál is, hogy legyen egy Tücsök utca szabályozási terv és mindent tegyünk vissza, 

hogy az utca az ott legyen. Szerintem itt is lehetne, hogy a Várvölgyi fasor legyen úgy 

szabályozva, hogy az a tényleges utat jelezze és rendezzük a felmerülő telekügyeket. 

Tömöri Balázs polgármester: Én is ezt javaslom, hogy ezt is rendezzük egyúttal és, hogy 12 

méteres vagy 18 méteres útra, arról pedig a településrendező mondjon egy véleményt. 

Buzás István képviselő: És akkor arról fogunk dönteni, hogy ezt a véleményét támogatjuk-e? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Mikor majd a HÉSZ módosításról konkrétan döntünk. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez csak egy indítás, egy feladat megfogalmazás a tervezőnek, 

hogy ezen pontok mentén induljon el a HÉSZ felülvizsgálatával. 

Buzás István képviselő: Ha ott a tervező egyetért azzal, hogy legyen 12 méter elegendő és ezt 

fogjuk majd HÉSZ módosításként benyújtani, akkor mi lesz a maradék 6 méternek a sorsa? 

Bubik Szabolcs képviselő: Valójában ezt a kis szabályozást nem követte a telkek rendezése. A 

telkek jogi határa az nem korrelál a mostani 18-cal, sőt a 12-vel sem. 

Buzás István képviselő: Tehát ha 18 marad, akkor kisajátítani szükséges? 

Bubik Szabolcs képviselő: Még a 12-nél is szükséges valamennyit. Ezt hívnám én 

rendezésnek, hogy döntsük el, hogy 12 m. Ez egy szakmai döntés. Utána kerüljön 

kiszabályozásra ezek szerint a tényleges út, hogy ténylegesen 12 méter szélességben az 

önkormányzat tulajdonába kerüljön és ahol szükséges, ott a többi telekből sajátítsuk ki vagy 

vegyük meg. De most ez a 18 m-ről 12 m-re váltás nem érinti, mert nem történt meg az út 

kisajátítása és megvétele csak a HÉSZ-be be lett rajzolva, hogy később majd erről lehessen 

dönteni. 

Buzás István képviselő: És ha ezzel nem feltétlenül ért egyet minden tulajdonos, akkor újra 

felül kell vizsgálni a korábbi javaslatot, hogy legyen 18 m? 

Bubik Szabolcs képviselő: Igen. Ez a mezőgazdasági gépek miatt vetődött fel, de akkor még 

más célok is voltak pl. a majorság beépítése, stb.. Tehát volt ennek egy ilyen célja, hogy 

előkészítse a későbbi rendezési tervet. 

Tömöri Balázs polgármester: A különbözetre vonatkozóan pedig az 1. pontban az 

előterjesztő véleményénél írja Főépítész úr, hogy az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi törvény szerint:  

„A kiszolgáló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált közterületet az érintett 

tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani.” 

Ez most kiszolgáló útnak minősül-e azt pontosan nem tudom, de biztosan van valamilyen 

előírás, hogy ezt a 6 m széles sávot, ami feleslegessé vált, azt hogyan lehet értékesíteni, mit 

kell csinálni. 

Aki egyetért azzal, hogy a település tervezőt megbízzuk, hogy vizsgálja meg, hogy szükség 

van-e a 18 m széles útra és annak szabályozására, és egyben készítse elő a digitális térkép és a 

telekhatárok különböző voltának rendezését az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 
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Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tárgy: Javaslat HÉSZ módosítás 2. pontjában szereplő Várvölgyi fasor hrsz: 092/1. 

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat HÉSZ módosítás 2. pontjában 

ismertetett 092/1. hrsz. számú Várvölgyi fasor ügyében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

megbízza Jámbor László főépítészt, hogy vizsgálja meg, hogy szükség van-e a 18 m széles 

útra és annak szabályozására, és egyben készítse elő a digitális térkép és a telekhatárok 

különböző voltának rendezését. 

 

Felelős: Polgármester, Jámbor László főépítész 

Határidő: 2022. május 31. 

 

Javaslat HÉSZ módosítás 3. pontjában szereplő Nemzeti park határ módosítása.  

Tömöri Balázs polgármester: Kérdezem Dömötörfy Zsolt képviselő urat, hogy a javaslat 3. 

pontjában szereplő Nemzeti park határ módosítása ügyéről tárgyaltatok-e? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Igen. A kérelmezett módosítás egyszerű eljárás keretében nem 

végezhető el, mert az egyszerűsített eljárásnak vannak limitjei. Támogatjuk ennek a régóta 

húzódó telekhatár ügynek a rendezését, de ez egyszerűsített eljárásban nem végezhető el. 

Tömöri Balázs polgármester: Szerintem kimondhatjuk, hogy az ügy rendezését támogatjuk, 

de erre most nem adunk megbízást a Völgyzugoly Műhely Kft-nek, mert nem egyszerűsített 

eljárás. 

Buzás István képviselő: Miért nem lehet egyszerűsített eljárás keretében elvégezni? 

Bubik Szabolcs képviselő: Mert van egy olyan szabály, hogy mit módosíthatsz egyszerű 

eljárásba és mit kell teljes eljárásba. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Azt még amúgy is mérlegelnünk kell, mert ha véget ér a 

településfejlesztési koncepció, akkor annak lehetnek olyan következményei, hogy 

módosítanunk kell nagy eljárásban a HÉSZT. Szerintem nem érdemes két hónappal a nagy 

HÉSZ módosítás előtt kis részt módosítani. Most ezen végig megyünk, de valójában itt még 

vannak kérdőjelek. 

Tömöri Balázs polgármester: Az előterjesztő véleménye, hogy ezt most ne támogassuk. 

Miután a településfejlesztési terv elkészült, jóváhagytuk, utána lehet majd ezeket a 

módosításokat végrehajtani. Aki ezzel egyetért az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tárgy: Javaslat HÉSZ módosítás 3. pontjában szereplő Nemzeti park határ 

módosítása. 
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Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat HÉSZ módosítás 3. pontjában 

szereplő Nemzeti park határ módosítása ügyében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy mivel a 

kérelmezett módosítás egyszerű eljárás keretében nem végezhető el, a településfejlesztési terv 

elkészülte és jóváhagyása után lehet a kért határmódosítást végrehajtani. 

 

Felelős: Polgármester, Jámbor László főépítész 

Határidő: 2022. május 31. 

 

Javaslat HÉSZ módosítás 4. pontjában szereplő Általános mezőgazdasági (Má4) 

övezetben fekvő 024/1 és 024/2 hrsz-ú telek átsorolása beépítésre nem szánt 

különleges sportcélú övezetre. 

Tömöri Balázs polgármester: A javaslat 4. pontjában szereplő 024/1 és 024/2 hrsz. számú 

telek általános mezőgazdasági övezet besorolásból beépítésre nem szánt különleges sport célú 

övezetre kéri átsorolni az 1,7 hektár földrészt a tulajdonosa sport lovarda létesítése céljából. 

Buzás István képviselő: Erről egyszer már döntöttünk. 

Tömöri Balázs polgármester: Nem pont így, de szóba került már KT ülésen. 

Bubik Szabolcs képviselő: Egy elvi támogatással biztosítottuk azzal, hogy készítsen települési 

tanulmánytervet és annak a konkrétsága mellett tudunk nemcsak elvi támogatást adni, hanem 

ha azt elfogadjuk, akkor abból lesz TRSZ is. Az már kijelöli magát a beépítendő tervet. 

Buzás István képviselő: És most itt tartunk ebben a fázisban? 

Bubik Szabolcs képviselő: Itt most az övezeti átsorolás a kérdés. Nekem az is a kérdés, hogy a 

nevezési tanulmányi terv az hol illeszkedik ehhez a ponthoz? 

Tömöri Balázs polgármester: Mi a sorrend? Először nem a telepítési tanulmánytervet kellene 

megkapnunk és utána módosítani egyszerűsített eljárásban, ha a telepítési tanulmányterv 

olyan, amit tudunk támogatni? Tavaszra várható, hogy ez elkészül. 

Buzás István képviselő: Ezek szerint, akkor ennek a pontnak a tárgyalása nem aktuális? 

Bubik Szabolcs képviselő: Abban lehetne dönteni, hogy támogatjuk-e továbbra is, tartjuk 

magunkat az eredeti folyamathoz, hogy a telepítési tanulmányterv mentén támogatjuk és 

várjuk meg azt, hogy összeérjen ez a döntés, hogy lesz egy kis HÉSZ módosítás, hogy van-e 

értelme. Akkor rögtön látjuk, hogy ez összeér-e a kis HÉSZ-ig, mert megérkezik a telepítési 

tanulmányterv és tudjuk tárgyalni, vagy nem érkezik meg addig és majd később bemegy a 

nagy HÉSZ-be. Most szerintem csak arról kell dönteni, hogy ha belefér időben és megjön 

előbb a tanulmányterv, akkor támogatjuk tovább. 

Buzás István képviselő: Akkor esetleg a tulajdonost vagy a tervezőt érdemes sürgetni, hogy 

ha ezt gyorsan akarja, akkor szükség van a telepítési tanulmánytervre. 

Tömöri Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tulajdonost sürgessük meg és miután 

bemutatta a telepítési tanulmánytervet és az elfogadható, azután történjen meg a döntés. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Nekem a konkrét javaslatom az, hogy telepítésrendezési 

szerződést kell kötni az illetővel, ami szabályozza a területnek a besorolását. Szeretnénk látni 

vizuálisan a tervet, hogy fog kinézni és a Tücsök utca szabályozási vonala és a jelenlegi 

lakótelep közötti Ltp1-es terület. 
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Tömöri Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy településrendezési szerződéskötést 

írjunk elő az érintett telkek tulajdonosainak, aminek része ez a kérés, az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tárgy: Javaslat HÉSZ módosítás 4. pontjában szereplő Általános mezőgazdasági 

(Má4) övezetben fekvő 024/1 és 024/2 hrsz-ú telek átsorolása beépítésre nem szánt 

különleges sportcélú övezetre. 

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat HÉSZ módosítás 4. pontjában 

szereplő Általános mezőgazdasági (Má4) övezetben fekvő 024/1 és 024/2 hrsz-ú telek 

átsorolása beépítésre nem szánt különleges sportcélú övezetre ügyében a Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy az érintett telkek tulajdonosainak településrendezési szerződés megkötését írja 

elő. 

 

Felelős: Polgármester, Jámbor László főépítész 

Határidő: 2022. május 31. 

 

Javaslat HÉSZ módosítás 5. pontjában szereplő: Lazaréti saroktelkek oldalkert–

előkert mérete hrsz: 703 

Tömöri Balázs polgármester: Lazaréti saroktelkek oldalkert–előkert mérete, hrsz: 703. Itt az 

előkertek és az oldalkertek méretét javasolja támogatni Főépítész úr a kérelmező véleménye 

mentén. Kérdezem Dömötörfy Zsolt képviselő urat, hogy tárgyaltátok-e? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Igen. Azt gondoljuk, hogy jogos a felvetés, már régebben is volt 

róla szó, hogy Üröm és Pilisborosjenő között célszerű lenne egy véderdő-sávot létrehozni. Ott 

elvileg át lehetne menni Ürömre is, de ott sorompó van és sem az ott lakók, sem az ürömiek 

nem szeretnék, ha ott átjárhatóság lenne. Egy dologra kell figyelni amikor ezt a sávot 

létrehozzuk, hogy a kukásautó meg tudjon fordulni az utca végén. De ezt ki lehet alakítani. 

Egyébként azokon a helyeken, ahol a kukásautó nem szeretne közlekedni, mindenképpen jó 

lenne egy ilyen sáv és akkor már a dupla oldalkert probléma is megszűnne, mert akkor az 

erdősáv mentén már nem oldalkert lenne. Ez támogatható javaslat, de egy szakembernek 

konkrétan meg kell nézni, hogy hogyan. Az utak végét hogyan kell kiszélesíteni, mit kell vele 

csinálni ahhoz, hogy a kukásautó meg tudjon fordulni. Lehet, hogy nem lesz egy összefüggő 

erdősáv, de lesz valami. 

Tömöri Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy körültekintő körbejárás után véderdő-

sávként szabályozzuk ezt a területet és az FFT Bizottságnak a javaslatai mentén bízzuk meg a 

Völgyzugoly Műhely Kft.-t ennek a témának a körbejárásával az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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Tárgy: Javaslat HÉSZ módosítás 5. pontjában szereplő: Lazaréti saroktelkek 

oldalkert–előkert mérete hrsz: 703 

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat HÉSZ módosítás 5. pontjában 

szereplő: Lazaréti saroktelkek oldalkert–előkert mérete hrsz: 703 ügyében a Képviselő-

testület úgy dönt, hogy a területet véderdő-sávként szabályozza.  

 

Felelős: Polgármester, Jámbor László főépítész 

Határidő: 2022. május 31. 

 

Tömöri Balázs polgármester: Az Erdő és Fenyő utcák újra szabályozása. Itt egy félbe maradt 

szabályozást kellene befejezni a kérelmező szerint. Ezen a részen az önkormányzatnak is 

vannak tulajdonai, rendezetlen funkciójú épület bejegyzés is szerepel, illetve 

magánszemélynek a telke is. A 251/2 hrsz-ú és a 256/1,3,4,6 helyrajzi számokról van szó. 

Kérdezem Dömötörfy Zsolt képviselő urat, hogy ezzel kapcsolatban mit javasoltok? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Egyetértünk az előterjesztővel. Tárgyalni kell a tulajdonossal. Ha 

Liszt Ferenc elfogadja az SZT módosítását és megveszi az ingatlana kiegészítésére 

szabályozott területet, akkor a maradék területeket össze lehet vonni és akkor az út egy 

helyrajzi számon fog futni. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Aki támogatja az 

előterjesztési javaslatot, a tulajdonossal való tárgyalást és az ingatlanrész eladását, valamint a 

Fenyő utca eredeti szélességének megtartását az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Tárgy: Javaslat HÉSZ módosítás 6. pontjában szereplő Erdő és Fenyő utcák újra 

szabályozása 

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat HÉSZ módosítás 6. pontjában 

szereplő Erdő és Fenyő utcák újra szabályozása ügyében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a Fenyő utca szélessége maradjon 9-10 méter, amilyen most. Tárgyalni kell a tulajdonossal. 

Ha Liszt Ferenc elfogadja az SZT módosítását és megveszi az ingatlana kiegészítésére 

szabályozott területet, azt követően az utak telkeit egy telekbe lehet összevonni. 

 

Felelős: Polgármester, Jámbor László főépítész 

Határidő: 2022. május 31. 

 

6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól 

eltérő munkarendjének elrendelése 

Tömöri Balázs polgármester: A szabadságolási előírásoknak a munkáltatónak eleget kell 

tenni és a tárgy évben ki kell tudnunk adni a kollégáknak a szabadságait. Közigazgatási szünet 

előírása eléggé terhelt a hivatalban. Két nagyobb közigazgatási szünet van, egy télen egy 

pedig nyáron, illetve van egy „Közszolgálati tisztviselők napja” július 1-jén. Az 
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előterjesztésben szerepelnek a konkrét dátumok. A nyári szünet kapcsán választási lehetőség 

is van. A 2022-i évi igazgatási szünet nyári egységét egyik verzióban július 4-től július 15. 

napjáig terjedő 10 munkanapra, vagy pedig augusztus 8-tól augusztus 19. napjáig terjedő 

időszakra is javaslatot tesz az előterjesztő. A téli december 19-től december 30-ig van. Az 

első munkanap 2023. január 2-án lenne. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 

dr. Horti István jegyző: A korábbi években a nyári közigazgatási szünet az augusztusi 

időszakhoz közeli időszakban volt. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor jellemzően a falu is lényegesen kihaltabb, ezért ezt az 

időszakot én is támogatom. 

dr. Horti István jegyző: Sok igény volt a változtatásra, mert olcsóbb a nyaralás stb. A 

közigazgatási szünetnek az a lényege, hogy akkor kell kivenni a szabadságot és az augusztus 

20-a környéke pont a legdrágább időszak. De ha magasabb érdekeket nézünk, hogy 

egyezkedjen a bírósági szünettel, meg a megszokott renddel, akkor az az augusztusi időszak a 

javasolt. 

Tömöri Balázs polgármester: Ez nem a teljes szabadság, nem az van, hogy ha egyiket vagy 

másikat választjuk, akkor az ellenkezőt pártolókkal jól kiszúrunk, hanem nyilván egyszerűbb 

a szervezés, ha mindenki adott időszakban megy el.  

Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő időpontokból az augusztusi verziót 

figyelembevételével a Képviselő testület elfogadja az igazgatási szüneteket és a szokásostól 

eltérő munkarendet, az kérem tegye fel a kezét. 

5 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 5 igen, 1 tartózkodás 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szüneteinek és 

szokásostól eltérő munkarendjének elrendelése 

 

Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testülete a Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2022. évi 

igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő munkarendjének elrendelése ügyében a 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő időpontokból az augusztusi 

verzió figyelembevételével a Képviselő-testület elfogadja az igazgatási szüneteket és a 

szokásostól eltérő munkarendet. 

 

Felelős: dr. Horti István jegyző 

Határidő: azonnal 

 

7. Javaslat pályázat kiírására Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 

vezetésére 
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Tömöri Balázs polgármester: Fiala Krisztina megbízatása november 15. napjával megszűnt. 

Ideiglenesen Farkas-Lovag Melindát neveztük ki. Ideiglenes intézményvezetői megbízást 

kapott, addig, amíg az ebben a határozati javaslatban szereplő álláshirdetés pályázat le nem 

zárul és az új intézményvezető munkába nem áll. Az a javaslat, hogy ezt minél előbb írjuk ki. 

Csatolta a pályázati kiírás tervezetét, viszont a megküldöttekhez képest két módosítási 

javaslat van benne. Az egyik az, hogy 2022. évi betöltéstől számított 5 év szerepeljen benne. 

(Az megküldött tervezetben 2026. szerepel, ami csak 4 év.) A másik, hogy a jelentkezési 

határidő február 1. legyen. A megküldött tervezetben január 3., amit én javaslok január 31-re 

módosítani. Az indokom az, hogy a karácsonyi szünetben nem mindenki foglalkozik intenzív 

álláskereséssel.  

Még egy utolsó javaslat, hogy a legutolsó sorban a pályázati kiírás ne csak a település 

honalapján és közigállás.hu-n jelenjen meg, ahol törvényileg kötelező, hanem írjuk rá, hogy a 

közművelődési dolgozók által használt releváns honlapon is jelentessük meg, hogy szélesebb 

kőrben tudjuk terjeszteni. 

Akinek van véleménye, észrevétele ebben a témában az kérem, hogy most jelezze. 

Bozsódi Bori, képviselő: A Humán Bizottsággal tárgyaltuk és nekünk az a meglátásunk, hogy 

nem szükséges beleírni azt, hogy felsőfokú közművelődési végzettség és legalább 5 éves 

szakmai gyakorlat szükséges hozzá. Ha ezt nem muszáj feltételkén szerepeltetni, akkor ezt 

töröljük ki a konkrét kiírásból. Az elmúlt évben volt erre lehetőség, és hátha akkor többen 

adnák be a jelentkezésüket. Lehet attól még alkalmas valaki, hogy közben végzi el a képzést. 

dr. Horti István jegyző: Meg kell nézni és ha nem kötelező, akkor értelemszerűen kivesszük 

belőle. 

Tömöri Balázs polgármester: Úgy szerepeljen benne, hogy előnyt jelent, vagy egyáltalán ne 

szerepeljen benne? 

Bozsódi Bori, képviselő: Gondolom úgy is beleírja a pályázatba, ha van neki ilyen. 

Nekünk is az a véleményünk, hogy legyen hosszabb a pályázati idő, bár mi nem ennyivel 

hosszabbítottuk volna meg, de szerintem ez is elfogadható. 

Tömöri Balázs polgármester: Jó, akkor a január 31-et javasolnám. 

dr. Horti István jegyző: A próbaidővel kapcsolatban Ügyvéd úr jelezte, hogy nem biztos, 

hogy hat hónap kiköthető, hanem csak legfeljebb négy az MT szerint. Javaslom erre is, hogy 

ha a jogszabály nem tiltja, akkor hat hónap, ha pedig tiltja, akkor az MT szerinti legfeljebb 

négy hónap. 

Tömöri Balázs polgármester: A határozati javaslat hat pontból áll és ebből az elsőnek a fele 

az, hogy a mellékelt pályázati kiírást a javasolt módosításokkal jóváhagyja a Képviselő-

testület. A második részben jóváhagyja a Képviselő-testület, hogy Farkas-Lovag Melindát 

ideiglenesen megbízzuk az intézményvezetői feladatok végrehajtásával. A 2-es pontban 

felkéri a Humán Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat előzetesen vizsgálja át és a 

jelölteket előzetesen hallgassa meg, és tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a beérkezett 

jelentkezések alapján. A javaslatban Polgármester urat arra hatalmazza fel a Képviselő 

testület, hogy vontjuk be a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatóságát. Ez 

kötelező is és hasznos is, mert közművelődési szakemberek tudnak tanácsokat adni az eljárási 

folyamatának jogszerű és szakszerű megvalósításához. A Polgármestert és a Jegyzőt azzal is 

megbízza a Képviselő-testület, hogy gondoskodjon arról, hogy a köztes időszakban 

megfelelően működjön a könyvtár és a művelődési ház. És minden egyéb feladattal megbízza 

a Polgármestert ideértve a meghirdetés szervezését, a szerződéskötést. 
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Aki ezzel egyetért, hogy a határozati javaslatot a Humán Bizottság és dr. György Péter 

ügyvéd úr, illetve Jegyző úr módosításaival elfogadjuk a kérelmet, az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

102/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 

vezetésére 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. Jóváhagyja a mellékelt pályázati kiírást és annak alapján pályázatot ír ki 

Pilisborosjenő a Reichel József Községi Könyvtár és Művelődési Ház 

intézményvezetői beosztására, és ideiglenesen megbízza Farkas-Lovag Melindát az 

intézményvezetői feladatok ellátásával, a Képviselő-testület által kiírt pályázat 

lezártáig, az új intézményvezető munkába állásáig. 

 

2. Felkéri a Humán Bizottságot a beérkezett pályázatok előzetes átvizsgálására, jelöltek 

előzetes meghallgatására és javaslattétel elkészítésére a Képviselő-testület részére.  

 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye igénybe a Nemzeti Művelődési Intézet 

Pest Megyei Igazgatóságán dolgozó, felkészült közművelődési szakembere segítségét 

az esedékes közművelődési intézményvezetői pályázat eljárási folyamatának jogszerű 

és szakszerű megvalósításához. A szolgáltatás tartalmazza a tanácsadást, a beérkezett 

pályázatok szakmai véleményezését, a bizottsági ülésen való részvételt, valamint a 

bizottsági vélemény elkészítését.  

4. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a jelenlegi intézményvezetői 

megbízás lejárta és az új intézményvezető munkába lépese közötti időszakban 

gondoskodjon a könyvtár és művelődési ház megfelelő vezetéséről. 

 

5. Felkéri a Polgármestert, hogy a Humán Bizottság véleményt figyelembe véve a soron 

következő ülésre készítsen döntés-előkészítő előterjesztést. 

 

6. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, határozat végrehajtásához szükséges 

minden egyéb feladat elvégzésére. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

8. Javaslat Mesevölgy Óvoda 2022. évi munkatervének elfogadásra 
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Tömöri Balázs polgármester: Az óvodavezető Metzlerné Kútvölgyi Eszter megküldte 

számunkra a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda következő nevelési évi munkatervét. A 

mellékletben látható volt a 2021-2022-es évi munkaterve. Ezzel kapcsolatosan van egy 

határozati javaslat is. Az a kérdésem, hogy van-e a képviselőknek, a Humán Bizottságnak és a 

Pénzügyi Bizottságnak bármi kérdése a témával kapcsolatban? Antonovits Bence képviselő 

társunk írásban küldött nekem egy-két véleményt, amit sajátomként a végén megemlíteni. 

Bozsódi Bori képviselő: Nagyon részletes, átfogó munkatervről van szó. Az egyetlen, ami 

felmerült, az a nyári zárás időtartama. Ezzel kapcsolatban egyeztettünk az Óvodavezetővel, 

illetve utána jártunk annak, hogy más óvodákban ez mennyire hosszú szokott lenni és 

jellemzően 4-6 hét. Mi arra kérdeztünk rá, hogy ezen időszak alatt van-e ügyelet és azt a 

választ kaptuk, hogy igen, végig tartanak ügyeletet. 

Bubik Szabolcs képviselő: Mi is főleg ezt az egy pontot beszéltük át. Lehet egy alternatíva az 

ügyeletnek, hogy táboroztatást szervez az önkormányzat. Ez annyival jobb, hogy jelentősen 

kisebb költségű, mintha az óvodát tartom nyitva, mert annak van egy megfelelőségi 

követelménye. Ha 2 gyereket behoznak, 8 embernek ott kell lenni, Az előző évben is jól 

működött, hogy 5 hétig volt zárva és abból 2 hétig táboroztatással biztosította az 

önkormányzat. 

Bozsódi Bori képviselő: Ez a gyerekeknek is jobb, mint ha 2 gyerek 8 felnőttel lenne. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Az önkormányzat költségére vállalnánk? 

Bubik Szabolcs képviselő: Igen, mert az önkormányzat biztosítja a gyermekfelügyeletet. 

Buzás István képviselő: Az önkormányzatnak kötelező feladata megoldani a 

gyermekfelügyeletet. Ezt vagy az óvodában oldja meg, vagy az óvodán kívül. De az 

óvodapedagógusoknak is szabadságra kell menni. Ez egy normál hosszúságúnak számító 

szünet és szerintem ez a megoldás jó. Sokkal jobb, mint az, hogy küldjük át Budakalászra a 

gyerekeket, mert ilyen is felmerült. 

Komló Tibor alpolgármester: Az ügyeletet igénylők számától függően döntsük el azt, hogy az 

óvodai felügyeletet kérjük vagy egy tábort biztosítunk. Ha esetleg ez egy olyan év, hogy 

nagyon elég az embereknek a szabadsága, nagyon kevés marad nekik és sokan fogják kérni, 

akkor előfordulhat az, hogy sajnos az óvodai ügyeletet biztosítani kell, akár mint az 5 hétbe. 

Javaslom, hogy valamilyen igényfelmérés után döntsünk. 

Bubik Szabolcs képviselő: Szerintem egy alapmunkatervet rögzítsünk. 

Buzás István képviselő: Az óvodának van egy munkaterve, eszerint szeretne dolgozni. Ez a 

munkaterv egyébként jó. Az óvoda kooperatív az ügyelet megszervezésében. Biztosított 

minket az Óvodavezető, hogy segítik az ügyeleti kötelezettségünk teljesítését. 

Tömöri Balázs polgármester: Fontos, hogy ennek a fedezete az óvoda költségvetésében 

legyen. Ez nem önkormányzati költségvetésben szereplő tétel. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ezt rábízom a Gazdasági Osztályra, hogy a megfelelő helyre 

könyvelje. Ez nem egy új dolog, már az előző években is így volt. 

Buzás István képviselő: Ez miért lényeges kérdés? 

Tömöri Balázs polgármester: Ez fontos kérdés, mert ha a munkatervhez költségvetést 

rendelünk, akkor nem mindegy, hogy hova kerül. 

Bubik Szabolcs képviselő: A Hivatal tudja, hogy ezt a tételt hova kell könyvelni. 
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Tömöri Balázs polgármester: Én csak szeretném elkerülni, hogy nyáron derüljön ki, hogy 

nincs pénz semmilyen pedagógusra. Mindig legyen rá pénz. Előre legyen betervezve, hogy ha 

óvodapedagógust kell plusz bérért alkalmazni, akkor ez megoldható legyen. 

Bubik Szabolcs képviselő: Akkor a javaslat az, hogy nyáron az óvoda 5 hétig van zárva és 

ebből 2 hétre gyerekfelügyeletet szervezünk? 

Buzás István képviselő: Mi úgy értettük, hogy akkor majd megszervezzük az ügyeletet, 

amikor szükség van rá. 5 hét szünet van, ez szerepel a munkatervben. Annyi volt, hogy vajon 

hosszú-e az 5 hét. De mivel van megoldás az ügyeletre, ezért szerintem a javaslat így jó. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez azt jelenti, hogy az óvoda 5 hétig szervez és ebből 3 hét az 

teljes zárás és mindenki oldja meg? 

Buzás István képviselő: Az önkormányzatnak van kötelezettsége erre. Az óvoda segít abban, 

hogy ez meg legyen szervezve. Van egy munkaterv, ami az intézményvezető javaslata, ami 

szerintem teljesen megfelelő. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor az a legfontosabb feladat, hogy minél előbb mérjék fel 

az igényeket, hogy legyen idő megszervezni a nyári tevékenységet. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Erről beszéltünk a Pénzügyi Bizottsággal és ott kifejezetten arról 

volt szó, hogy 3 hétig zárva van és 3 hétig a szülők szabadsággal meg tudják oldani a 

gyerekeknek az ellátását. Minden családban legalább 3 hétig szabadságon vannak az emberek. 

Az 5 hét sok, az 5 hetet nem tudják lefedni. Nem tudnak 5 hét szabadságot kivenni, 3 hét 

szabadság és a maradék 2 hétre pedig ügyelet. 

Buzás István képviselő: Az ügyeletre az önkormányzat kötelezett egész évre kiterjed. Tehát 

mind az 5 hétben kötelező nekünk az ügyeletet megszervezni. Az, hogy ezt az óvodában 

tesszük vagy táborozással az más kérdés, de az óvodával közösen tervezzük megvalósítani. 

Ebben az 5 hétben az óvoda nem látja el ezt a tevékenységet, viszont segít az 

önkormányzatnak kötelezettségét betartani. Tehát segít az igényfelmérésben, a táborokba való 

beíratásban és adott esetben, ha túl sok a jelentkező, akkor a nyitva tartás megszervezésében. 

De a munkaterv csak arról szól, hogy 5 hét szünet. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Szerintem itt félreértés van, valamelyikünk téved. Lehet, hogy 

elméletben van egy kötelezettség, de a gyakorlatban az elmúlt húsz évben valószínűleg úgy 

működött, hogy volt egy 3 hetes zárás, amikor se ügyelet, se tábor nem volt. Szerintem ez így 

volt. 

Tömöri Balázs polgármester: Régen így lehetett, de most korona vírus miatt teljesen felborult 

a nyári szabadságolás és olyan igények is felmerültek, amik korábban nem. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Most akkor arról beszélünk, hogy 5 hétig zárva van az óvoda. 5 

hétig akkor az önkormányzat vállalni fogja a gyerekeknek az ellátását igény esetén. De az 5 

hét táboroztatást jelent. Amit javaslatot letettünk a Pénzügyi vezetővel egyeztetve - Ő vezette 

fel az egészet - az alapján, amit mi megállapítottunk, annak nincs….. 

Bozsódi Bori képviselő: Szerintem azért lehet, mert tavaly úgy alakult az ügyeletre 

jelentkezők száma, hogy 2 hétben jelentkeztek azok a gyerekek és nem voltak elegen ahhoz, 

hogy értelme legyen ügyeletet megszervezni, hanem olcsóbb és ésszerűbb volt az a megoldás, 

hogy csatlakozzanak egy táborhoz. Ha jól tudom csak 2-3 gyerek jelentkezett összesen. Lehet, 

hogy ha 1-1 gyerek jelentkezik 4 táborra, akkor az a megoldás az ésszerűbb, de ha egyszerre 

jelentkezik 15 gyerek 1 hétre, akkor viszont ügyeletet érdemes tartani. 

Bubik Szabolcs képviselő: Tehát ti biztosak vagytok abban, hogy nekünk arra az 5 hétre 

biztosan valamit meg kell szervezni, ha van rá igény. 
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Buzás István képviselő: Biztos, hogy ez a munkaterv ezzel az 5 hét szünettel, ezzel a 

javaslattal jó így, és lehet azt tisztázni, hogy van-e kötelezettségünk az ügyeletre vagy sem. 

Azt, hogy mennyi gyerek fog jelentkezni azt majd látjuk. 

Bubik Szabolcs képviselő: Innentől már az Óvodavezető dolga. Most csak döntsük el, hogy ez 

jó-e így. 

Tömöri Balázs polgármester: Az a kérdésem, hogy a határozat javaslattól milyen módon 

térjünk el. A 4.1. pontban szereplő nyári zárás várható ideje legfeljebb 3 egybefüggő hét 

legyen, a további 2 hétben az óvoda ügyeletet köteles biztosítani. Ezt hogyan módosítsuk? 

Buzás István képviselő: Az Óvodavezető munkatervét miért írjuk át 3+2-re? 

Bubik Szabolcs képviselő: Nem akarjuk átírni, csak ez volt az eredeti terv a bizottsági 

munkák előtt. Ez volt a kiinduló. Ezt most elfelejthetjük és mondhatjuk azt, hogy elfogadjuk a 

munkatervet és az abban szereplő szünet rendet és ügyeleti rendet. 

Bozsódi Bori képviselő: Ebben a munkatervben nem szerepel az ügyelet. Mi utána 

kérdeztünk, hogy ez alatt az óvoda biztosítja-e az ügyeletet, és azt a választ kaptuk, hogy igen, 

de ezt a munkatervben nem láttam. 

Bubik Szabolcs képviselő: Javaslom, hogy akkor a munkatervet fogadjuk el ezzel a 

kiegészítéssel. 

Bozsódi Bori képviselő: Igen, én is ezt javaslom. 

Tömöri Balázs polgármester: Konkrétan az szerepel benne, hogy a nyári zárás várható ideje 

2022. július 18-tól, augusztus 19-ig. 

Bubik Szabolcs képviselő: Javaslom, hogy akkor a munkatervet fogadjuk el azzal a 

kiegészítéssel, hogy kerüljön bele egy mondat, miszerint az óvoda az önkormányzattal 

közösen ügyeleti rendet alakít ki az igényeknek megfelelően. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Próbálom értelmezni a határozati javaslatot. Itt az van, hogy a 4.1. 

pontban szereplő nyári zárás ideje legfeljebb három egybefüggő hét legyen. A további két 

hétben az óvoda ügyletet köteles biztosítani. Ezt a további két hétben az óvoda ügyletet 

köteles biztosítani megállapítást kivesszük innen, meg az első felét is. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez a határozat javaslat nem egyezik a munkatervvel. A 

munkatervben 5 hét van, és csak ennyi van a munkatervben. 

Komló Tibor alpolgármester: Megadták, hogy mettől meddig vennék ki a szünetet, azon belül 

ők döntik el, hogy mikor akarják a három hetet és mikor biztosítják a két hét felügyeletet. Így 

passzol hozzá. Ez valóban az elmúlt évek gyakorlatára alapul, hogy három hétig tényleg nem 

volt egyáltalán igény az óvodára. Általában július közepétől augusztus eleje közötti időszakra 

volt igény. 

Tömöri Balázs polgármester: Lehetséges, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy a nyári zárás 

várható ideje az ami eredetileg a 4.1. pontban szerepel, amely alatt az óvoda igényfelmérés 

után az önkormányzattal együttműködve nyári ügyeletet, vagy táboroztatást biztosít. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Nekem megfelel, de akkor szó szerint így szerepeljen benne. 

dr. György Péter ügyvéd: Annyit tudjatok még hozzá, hogy a Köznevelési törvény 

módosításakor bekerült a fenntartás mellett a működtetés kifejezés. A fenntartás az kötelező 

feladat, a működtetés is, de az lélekszámhoz kötött. Úgy emlékszem, hogy háromezer fő, ezt 

megugrottuk. Tehát az a konjuktív feltétel van, hogy ha mindkettő megvan, akkor van 

intézményünk, tehát óvodát kell fenntartani és működtetni. Ezzel a kitétellel a működtetésnek 

meg fog felelni, mert ahol nem lesz megoldható az ügyelet ott az önkormányzat, az egyébként 
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mind a két kötelező feladatát, tehát a fenntartást és a működtetést, bármelyiket veszi, meg 

fogja oldani más eszközzel. A táboroztatáson túl egyébként lehetne más település, társulás, 

egyházi közös. 

Tömöri Balázs polgármester: Aki ezzel egyetért az kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

103/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Mesevölgy Óvoda 2022. évi munkatervének elfogadásra 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisborosjenő 

Mesevölgy Óvoda 2022 évi nevelési év munkatervét jelen előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja azzal, hogy a 4.1. pontban szerepelő nyári zárás ideje alatt az óvoda igényfelmérés 

után az önkormányzattal együttműködve nyári ügyeletet, vagy táboroztatást biztosít. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9. Javaslat Polgármester 2021. évi szabadságolása tervének módosítására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Képviselő-testületi határozatban kell erről is rendelkezni. 

Módosításra került, sőt még a határozati javaslaton is módosítanék, mert december 6-ra már 

bejött több fontos megbeszélés, ezért akkor biztos nem fogok tudni elmenni. 

Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a kiküldöttek alapján módosítsuk a 

szabadságolási ütemtervet, az kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

104/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Polgármester szabadságolása tervének módosítására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  
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1) hogy Tömöri Balázs polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá:  

A már kivett napok száma: 

2021. április 16. napja,  

2021. június 03., valamint 28-29. napjai 

2021. július 02., 05., 08-09, valamint 23. napjai 

2021. augusztus 09-19. napjai 

2021. október 25-31 napjai 

2021. november 17-24 napjai 

A szabadságolási ütemterv szerint az év hátralevő részében még tervezett 

szabadságok: 

2021. december 13-31. napjai 

2) Jelen határozat elfogadásával a 75/2021. (IX.15.) KT határozatot hatályon kívül 

helyezi. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2021. december. 31. 

 

10. Döntés rangsorcsere ügyében Pilisborosjenő belterület 522 helyrajzi számú 

ingatlan esetében 

 

Tömöri Balázs polgármester: dr. Széky Virág ügyvéd Horváth Gábor és Vidák Szilvia 

ügyében megkereste az önkormányzatot és a 522 hrsz.-szel kapcsolatban, kérelmet nyújtott 

be. Az ingatlant terheli az önkormányzat javára egy 3.302.192,- Ft-os keretbiztosítéki 

jelzárok. Így vették meg ezt az ingatlant és az adásvételi szerződés megkötésekor kaptak egy 

nyilatkozatot melyben Küller János polgármester a jelzálogjog törlésének feltételeit fejti ki. 

Ez kiküldésre került az előterjesztésben. Az önkormányzat viszont ennek a nyilatkozatnak az 

ellenére másképp nyilatkozott. Csak magasabb összegű hozzájárulás megfizetése esetén 

hajlandó kiadni a törlési engedélyt a jelzálogra vonatkozóan. Az ő álláspontjuk az, hogy ez 

nem tisztességes, nem is jogszerű és a jóhiszeműség és tisztesség követelményeit is sérti. 

Ahhoz, hogy a családok otthonteremtési kedvezményéhez igényelhető államilag támogatott 

lakáshitelt, a zöld otthon lakáshitelt, valamint az ÁFA-visszatérítést igénybe tudjanak venni 

ahhoz tehermentes ingatlanra van szükség, ezért kérik, hogy ranghely cseréhez járuljunk 

hozzá. A Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet. Van-e 

valami, amit a határozati javaslat ismertetése előtt hozzátennétek? Képviselő urak mi az 

álláspontotok, véleményetek a témában? Illetve Ügyvéd úrhoz kérésem, hogy egy jogi 

összefoglalót mondjon az ügyről. 

dr. György Péter ügyvéd: A Lazaréti telkek vonatkozásában a 2019-es októberi választásokat 

követően viszonylag hamar ún. moratóriumot fogadott el a Testület. Ez a 2019. november 20-

i Testületi Ülésen került rögzítésre, vagyis addig az időszakig, amíg új konstrukció 

kidolgozásra nem kerül, nem kötött az önkormányzat meg új típusú településrendezési 

szerződéseket. Kizárólag egyetlen egy fajta szerződéstípus az ami megkötésre kerül, az olyan 

tulajdonosok akik az önkormányzat számítását elfogadva kifizetik a közművesítésnek a 

telekre eső költségét. Az ő esetükben a kifizetést követően a jelzálogjog törlési engedély 

kiadásra kerül.  
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A tisztesség kedvéért meg kell említeni, hogy a 2019. november 20-i moratóriumról szóló 

döntést követően még az év decemberében egyetlen egy telekingatlan vonatkozásában 

érkezett egy rangsorcserére vonatkozó megkeresés, akik rendelkeztek korábbi Testület által 

erre vonatkozó jóváhagyással, így 2019. december 12. vagy 14. napján tartott Testületi Ülésen 

– nem emlékszem fejből - döntés született, azon 1 darab Lazaréti telek vonatkozásában a 

rangsorcseréhez történő hozzájárulással. 

A jelen kérelem tárgyában valóban hosszabb ideje folyik kommunikáció a kérelmezetteket 

képviselő ügyvédi iroda, illetve részben Jegyző úron, részben pedig telefonon rajtam 

keresztül. Bekértük a tulajdonosoktól a náluk is rendelkezésre álló iratokat és azt lehetett 

megállapítani, hogy ugyan azok az iratok állnak rendelkezésre. Az adott 522-es helyrajzi 

szám 2019 nyarán Küller János Testülete alatt rendelkezik egy ajánlattal az akkori TRSZ 

tartalmának megfelelő összegekkel. Ebben a körben lett felkérve az ügyvédi iroda, hogy 

nyújtsák be az arra vonatkozó iratokat, hogy ez az önkormányzati döntésajánlat hogyan, 

milyen módon került az ő részükről elfogadásra. Ilyen tartalmú okiratot tudomásom szerint 

nem tudtak rendelkezésre bocsátani. Ez, nevezzük úgy, hogy az első kör, ez a jelzálogjog 

törlésére vonatkozott és arra való tekintettel az ajánlatnak az elfogadása kellő határidőn belül 

nem nyert bizonyítást, így törlés nem került kiadásra. A kérelmezők új levele alapján úgy 

értékelem, hogy nem is ebbe az irányba kívántak tovább mozdulni. Ez azért szükséges, hogy 

ennek van egy előzménye, ahogyan Ügyvédnő levele is tartalmazza, most hadd ne térjek ki a 

benne foglalt jelzőkre, ezt nem teljesen tudom értelmezni. 

Ebben a második körös kérelemben már rangsorcserére vonatkozó kérelem fekszik előttünk. 

Mind az OTP mind pedig a Magyar Államnak az önkormányzatot megelőző jelzálogjog 

bejegyzése, illetve elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére vonatkozó kérelme van 

különböző egyéb szempontokkal megtámogatva a kérelem tárgyává téve.  

Tehát jelenleg az a kérelem fekszik a Testült előtt, hogy a Lazaréti telkek vonatkozásában 

még továbbra sem feloldott moratórium mellett a Testület vagy akként dönt, hogy hozzájárul 

ehhez a rangsorcseréhez vagy követve az eddigi gyakorlatot, ezt nem teszi meg, nem fogadja 

el. Még egyszer mondom, az egyedüli fennálló rendezés jelenleg az olyan jellegű TRSZ-k 

megkötése, amelyek a honlapon is fenn vannak. Ha valaki kifizeti a teljes tartozást, akkor 

szabaddá válik az ingatlan.  

Annyit még tudni kell, hogy ebben a körben, vagyis a Lazaréti ingatlanok közművesítési 

kötelezettségére vonatkozó biztosítéki körben az önkormányzat javára keretbiztosítéki 

jelzálogjogként került bejegyzésre ez a jelzálogjog. Miután biztosítéki formát képvisel, ebből 

kifolyólag egyfajta anyagi értékű jogot is megtestesít az önkormányzat javára. Ez az az érték 

vagy ellenérték, amivel kikényszeríthető, hogy a tulajdonostársak tegyenek eleget majd a 

közművesítési kötelezettségek vállalásának, fizetésének. Hogy ez most pénzügyi vagy 

bármilyen más revelációban történik az ebből a szempontból másodlagos kérdés. 

Ennyit gondoltam összefoglalóan mondani. 

Tömöri Balázs polgármester: Köszönjük Ügyvéd úrnak. Kérdezem Dömötörfy Zsolt 

képviselő urat, hogy mit tárgyaltak erről a pontról? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: A levél nem tartalmaz arra vonatkozóan egyértelműen állításokat, 

hogy most ők elfogadják-e az aktuálisan az önkormányzat által kikalkulált közművesítési 

költséget, amivel egyébként tudnának szerződést is kötni, és ha szerződést kötnénk, akkor 

lekerül a jelzálog. Ilyen precedensünk már van. Az, hogy csak úgy adjunk egy rangsorcserét, 

azt nem tudjuk támogatni. Egy lehetőséget látunk - ez van tömören megfogalmazva a 

jegyzőkönyvben -, hogy ha sikerül megállapodni és elismernék a 8 millió forintos 

közművesítési kötelezettséget, mint befizetendő és erről szerződést tudnánk kötni. 



30 
 

Valamennyit befizetnének és akkor már kezünkben van egy szerződés, de nyilván a teljes 

összeg kifizetéséig nem kerülne sor a jelzálogjog törlésére. De akkor már mérlegelhető a 

rangsorcsere. Most nem, de ha elfogadja a közművesítési költséget, akkor ebbe az irányba 

fussunk még egy kört. 

dr. György Péter ügyvéd: Én úgy gondolom, hogy amit az előterjesztő jogi képviselője ír az 

alapján 4 és félmillió forint erejéig el van fogadva. Itt a vitatott kivétel a kettő közötti 

különbözet. Ha arra gondolsz, hogy e tekintetben nyilatkoztassuk meg őket, egyrészt, hogy az 

elismerés fenn áll-e? Elfogadja-e a 8 millió forintot? Ezen belül azt mondom, hogy 4 és 

félmillióig mi történik és mi van a maradék 3 és fél millióval? És engem ebben a körben 

érdekelne, hogy mennyi fog elénk kerülni. Nem indifferens, hogy 3 millió OTP és 2 millió 

Magyar Állam – mondtam két nagyon sarkos butaságot -, vagy 76 millió forint OTP és 15 

millió Magyar Állam mögé elidegenítési és terhelési tilalom mellett, hogyan lépünk be. Tehát 

ha a kérelmezőktől kapunk valamilyen tradicionális információt mind az elismerésre, mind 

egy ütemezésre, akkor ez nem feltétlenül elutasítandó. De ebből a halmazból jelenleg én nem 

tudnám jó szívvel meghozni azt a döntést, amit az ügyvédnő kér. 

Bubik Szabolcs képviselő: Én még azt tenném hozzá, hogy az egészet nem egyéni döntésként 

kell látni, hanem van 180 telek és abban egy csomó érintett. Tehát amit itt döntünk az már 

precedens értékű. Azt az ajtót a rangsorcserére vonatkozóan azért zártunk be, hogy ne legyen 

az, hogy kvázi behajthatatlanná válik a mi jelzálogunk és követelésünk, mert magunk elé 

beengedünk egy bankot. Tehát egy tényleg nagyon jó ajánlatnak kell lennie ahhoz, hogy 

érdemes legyen ezt az ajtót kinyitni. 

Ha jól értettem az akkori helyzetet, ha mi jelentkezünk a mi másodikhelyes ügyünkkel, hogy 

mi borítjuk, akkor neki borul a hitele is, tehát neki se lesz érdeke. Ezért hiába csak második 

helyen vagyunk rangsorba, hogy mi borítsuk az ő hitelét, mert akkor automatikusan borul az 

előtte lévő lakáshitele is ami biztos, hogy zavarokat okoz bármelyik családnak a 

működésében. Tehát azért nem vagyunk teljesen kiszolgáltatottak, hogy semmiképpen nem 

tudjuk behajtani, de az egy kellemetlen kör, amikor ahhoz, hogy mi hozzájussunk a maradék 3 

és félmillió forintunkhoz, ezért vállaljuk, hogy beborítunk egy hitelt. 

dr. György Péter ügyvéd: Annyit azért tudni kell, hogy mivel ez egy vagyoni értékű jog és ez 

az önkormányzatnak egy vagyon, tehát ezt elértékteleníteni, kiüresíteni nincs joga a 

Testületnek. Erre a közpénzekkel való gazdálkodás körében elég sok jogszabály köti. Azt 

gondolom, hogy ebben tovább kell tárgyalni, hogy milyen megoldásra lehet jutni. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor az írásban kiküldött határozati javaslat helyett a javaslat 

az, hogy a kérelmező ügyvédjével a polgármester, jegyző és dr. György Péter ügyvéd úr 

tárgyaljon, hogy megismerhetők legyenek azok a kétséges pontok, amiket az FFT Bizottság itt 

felsorolt.  

Buzás István képviselő: Tehát nincs ranghelycsere addig, amíg nincs megállapodás a teljes 

összeg elvállalásáról és nem tisztázott a követelés mértéke ami elénk kerül a rangsorba. 

dr. György Péter ügyvéd: Szerintem az lenne egy járható út, hogy az FFT Bizottsággal 

egyeztetett időpontban eljönnének akár a tulajdonosok, akár az ügyvédnő. Talán az lenne a 

leghatékonyabb. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Az eredetileg lekommunikált koncepció terv rendelkezett erről. 

Idézem: „Erre a rangátsorolásra akkor van lehetőség, ha a telek tulajdonosa felkérésünkre 

közvetítési költségre 5.000,- Ft/ m2 összeget megfizet utólagos elszámolási kötelezettség terhe 

mellett. Tulajdonos ez esetben kötelezettséget vállal a különbözet megtérítésére legkésőbb a 

szerződéskötést követő két éven belül.” Tehát ezt egyszer már leírtuk, hogy erre van lehetőség 

és mi a módja. 
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Tömöri Balázs polgármester: Javaslatom a határozati javaslatra az, hogy a ranghelycseréhez 

nem járulunk hozzá addig, ameddig ezek a feltételek, amiket Dömötörfy Zsolt képviselő úr 

előbb említett nem ismertek, hogy mi a 8 millió forintos összeghez való viszonyulásuk, illetve 

nem ismerik el ezt tartozáskén. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Én nem bonyolítanám ennyire. Ebben a formában ahogyan 

kérték, nem támogatjuk, ellenben megbízzuk a Településfejlesztési Bizottságot, hogy 

tárgyaljon velük, hogy egy kölcsönösen elfogadható kompromisszumú megállapodást 

dolgozzon ki. 

Tömöri Balázs polgármester: Aki ezzel egyetért az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

105/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Döntés rangsorcsere ügyében Pilisborosjenő belterület 522 helyrajzi számú 

ingatlan esetében 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Döntés rangsorcsere ügyében 

Pilisborosjenő belterület 522 helyrajzi számú ingatlan esetében úgy dönt, hogy a rangsorcserét 

nem fogadja el. Felkéri a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságot, hogy 

tárgyaljon a kérelmező ügyvédjével és egy kölcsönösen elfogadható kompromisszumú 

megállapodást dolgozzon ki.  

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

11. Javaslat Törvényességi észrevétel ügyében 

 

Tömöri Balázs polgármester: Itt Jegyző úrnak is kérem a segítségét, aki ebben az ügyben már 

jelentős idő és energia befektetést eszközölt. dr. Tarnai Richárd Kormánymegbízottól kaptunk 

egy észrevételt a Képviselő-testület 13/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletével 

kapcsolatosan, ami a helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szól. Ennek a fizetési 

kötelezettséget megállapító előírásai Kormánymegbízott úr szerint nem felelnek meg a 

jogszabályoknak, ezért kéri, hogy 60 napon belül ezt változtassuk meg. Mi kértünk egy 

határidő módosítást az üléseknek a dátuma és az egyéb leterheltségek miatt, amit meg is 

kaptunk, de ez a határidő is a következő héten lejár. Ezért a mostani alkalommal Képviselő-

testületi döntésre van a témában szükség. Felkérem Jegyző urat, hogy mondja el az 

álláspontját ezzel kapcsolatosan. 

dr. Horti István jegyző: A Kúria megállapította, hogy a település a közút használatáért díjat 

szed. A Kúria azt mondja, hogy erre lehetősége csak a kormánynak van, vagy törvényi 



32 
 

felhatalmazás alapján van lehetőség. Ilyen például az autópálya díj. Az önkormányzatnak 

nincs ilyen joga. Kormánybiztos úr ezt levezetve felszólította az önkormányzatot - és az 

összes többi pestmegyei települést is, akinek van ilyen behajtási engedélyes rendelete -, hogy 

szüntesse meg ezt a gyakorlatot. Mi ezt teljes mértékben nem fogadnánk el, hanem azt 

mondanánk, hogy mi a nem közlekedési célú használatért szedünk díjat. Nem azért szedünk 

díjat, hogy mondjuk egy 3,5 t táblával kijelölt úton valaki átmegy - mert akinek nincs 3,5 

tonnát meghaladó autója, mondjuk egy személyautó, azért mi nem kérünk díjat -, nem a közút 

használatáért szedünk díjat, hanem az ettől eltérő, ún. nem közlekedési célú használatért. 

Értem ezalatt azt, hogy ha pl. valaki építkezik és odaáll egy 40 tonnás autó, az nem azért jön, 

hogy áthaladjon az úton, hanem, hogy bemenjen a házhoz és lepakoljon, akkor azért mi 

jogosan szedhetünk nem közlekedési célú úthasználati díjat. A Kormánymegbízott úr ezt 

nyilván nem így értelmezi, mert mind a 198 pestmegyei településnek kiment egy ilyen levél. 

Úgy gondoljuk, hogy jogszerűen szedünk díjtat. Egyébként, aki karácsonyfa gömböket árul, 

attól is szedünk díjat, mert eltérő használat. Ehhez kérünk a Képviselő-testülettől 

felhatalmazást, hogy a Kormányhivatalnak egy ilyen tartalmú válaszlevél kerüljön elküldésre. 

Erre nagy valószínűséggel olyan tartalmú választ fogunk kapni, hogy ennek megfelelően 

pontosítsuk a behajtási rendeletünkben, hogy mit értünk mi ezalatt. 

Bubik Szabolcs képviselő: Vagyis, ha mi most ezt a felhívást elfogadnánk, akkor az összes 

behajtási díjat meg kell szüntetni? 

dr. Horti István jegyző: Igen. Hozzá tenném még, hogy ha ezzel nemért egyet a 

Kormányhivatal, akkor a Kúriához fordulhatunk, és Kúria mondja ki majd, hogy ez az 

önkormányzati rendelet helyes volt-e vagy sem. Én javaslom megpróbálni, mert ez egyrészt 

pénzkiesés lenne, másrészt pedig nem tartom jogszerűnek, hogy bárki-bárhová bemenjen a mi 

utunkon, amit mi tartunk fenn sok pénzt ráköltve. 

Komló Tibor alpolgármester: Ezzel kapcsolatban egy észrevételem van. Melyik az 

egyszerűbb és biztosabb megoldás, ha rendeletet módosítunk vagy megpróbáljuk a Jegyző úr 

által javasoltat. Ha rendeletet módosítunk, akkor azt mondjuk, hogy mivel testületi 

határozatok alapján kerültek kihelyezésre ezek a táblák, ezek a táblák validat, helyén vannak 

és élnek, illetve a rendeletben le van szabályozva a belterületi utaknak a 7,5 tonnás határa, 

ezért aki ettől nagyobb, vagy eltérő járművel jön, be az regisztrációs díjat fizet. Tehát hozunk 

egy új rendeletet, ami biztos, hogy megállja a helyét, vagy megpróbáljuk a Jegyző úr által 

javasoltat, vagy megpróbáljuk és közben kidolgozunk egy új rendeletet. 

Bubik Szabolcs képviselő: A mostani vészforgatókönyv szerint regisztrációs díjat lehet 

szedni, mert adót nem emelhetünk? 

Buzás István képviselő: Átnevezzük az úthasználatot regisztrációs díjnak. 

Komló Tibor alpolgármester: Regisztrációs díjat kell fizetni Budapest összes kerületében, 

hogy ha valaki egy ingyenes parkolási engedélyt vált ki, autónként. Az az érdekes, hogy a 

regisztrációs díj az első autóra ötezer forint, a másodikra már ötvenötezer. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Mert az már valószínűleg útterhelési díj. Útterhelési díjnak is 

nevezhetnénk, hiszen valóban előfordult már, hogy a nagyautó besüllyesztette az utat. 

dr. György Péter ügyvéd: Más önkormányzatoknál ez a közút rendeltetésszerű használatától 

eltérő igénybevételnek minősül és ipari mennyiségű felsorolások vannak benne, lakókocsi 

tárolástól kezdve az árusításon át. Én végig futnám Jegyző úr javaslatát. 

Bubik Szabolcs képviselő: Javaslom, hogy fogadjuk el Jegyző úr javaslatát és akkor kiderül, 

hogy erre mit reagálnak és akkor lehet, hogy módosítani kell a rendeletet. 
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Dömötörfy Zsolt képviselő: Szerintem ezzel párhuzamosan az Ügyvéd úr által felvetett 

irányba is el lehetne indulni. 

dr. Horti István jegyző: Ezek jelenleg is benne vannak a rendeletünkbe. 

Tömöri Balázs polgármester: A forgatókönyv nem lehet az, hogy semmilyen módon nem 

engedjük be őket, tehát nem kell fizetni, de nem is lehet behajtani? Ez népszerűtlen lenne az 

tény, ezért a két eredeti megoldást javaslom elfogadni. 

Aki egyetért a határozati javaslattal, hogy a Pest megyei Kormányhivatalnak a Jegyző úr által 

felvezetett elvek mentén válaszoljunk, az kérem, tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

106/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Törvényességi észrevétel ügyében 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) A Pest megyei Kormányhivatal PE/030/01235-1/2021. számú törvényességi felhívását 

megtárgyalta és a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet. 

2) Elfogadja dr. Horti István jegyző – jelen előterjesztés mellékleteként olvasható - 

törvényességi felhívásra készített választervezet és egyben felhatalmazza annak 

aláírására. 

3) Felkéri a Polgármestert, hogy Mötv. 134. § (1) bekezdés második mondatában 

meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve – a törvényességi felhívásra 

készített válaszlevél megküldésével – tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatalt a 

Képviselő-testület álláspontjáról. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 

 

12. Javaslat Pilisborosjenő Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz.) ingatlan vételi 

szándékával kapcsolatban 

 

Tömöri Balázs polgármester: A tájházzal szembeni volt Celladam házról van szó. Az örökösi 

megbízott megkeresett minket azzal, hogy felkínálja nekünk a Fő utca 24. szám alatti 

ingatlant piaci értéken. 2022 évben bármikor sor kerülhet erre. Ha a vételi szándékunk fenn 

áll, akkor erről értékbecslést kell beszerezni. Ugyanebben a levélben azzal is megkerestek 

bennünket, hogy a tulajdonukban van Pilisborosjenő elején lévő, háromszög alakú építési 

terület, ami egy külterületi intézményi terület, hrsz. száma 02/1., területe 1.6848 ha., ebből 

építési területet szeretnék belterületté átminősíttetni. Felső részén saját részükre családi házat 

építenének, összesen hármat. Az ingatlan többi részét értékesítenék. Állításuk szerint 
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értékesítés kényszerében vannak, mert jelenleg az ingatlanon több száz millió forintos 

tartozás, jelzálog van. Jelezték, hogy az ingatlan átminősítését kérik belterületté, cserébe a Fő 

u. 24. szám alatti volt Celladam ház vételárából jelentősebb engedményt tudnának nyújtani az 

önkormányzatnak. Ez ügyben kellene döntést hozni, erre a kérésre visszajelezni. Az 

előterjesztés végén Jegyző úr idézte a Pestmegyei Kormányhivatalnak 2018-ban megírt 

határozata alapján fogalmazott szöveget, amiben az szerepel, hogy Pilisborosjenő Község 

belterületén az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján akkor 574 db beépítetlen ingatlan volt 

található, mely összesen megközelítően 86 hektár nagyságú még fel nem használt területet 

feltételez, ezért belterületi fejlesztést nem engedélyez, nem járulnak hozzá. 

A Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Mi volt az álláspontotok, 

véleményetek? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ezt a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Véleményünk, hogy ez így 

ajánlatként ködös, „jelentősebb árengedmény”, erre így nem lehet szavazni. Ahogyan Jegyző 

úr is idézte, a programunkban az szerepel, hogy nem szeretnénk belterületbe bevonni. A 

Településfejlesztési Bizottságban alapvetően egy elég elutasító hozzáállás volt. A Pénzügyi 

Bizottság annyit finomított, hogy az ingatlan maga, mint a Fő utca 24., annak lehet egy ára, 

vizsgáljuk meg, hogy az mennyi és akkor tudunk dönteni, hogy akarjuk-e ezt megvásárolni. A 

másik ajánlat, pedig nem értelmezhető, ködös. 

Buzás István képviselő: Ha a jelentős árengedményt forintosítják, akkor újra visszajön ez a 

kérdés és akkor fogunk róla újra dönteni? Szeretnék megspórolni egy újabb kört, mert én úgy 

gondolom, hogy ha ingyen adnák a Fő utca 24-et és cserében másfél hektár belterületet kell 

csinálni, én ezt nem támogatnám. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez az első olyan terület, amin nincsenek megkötött TRSZ-ek, 

teljesen tisztalap. Arról beszéltünk, hogy ha van egy ilyen tiszta lap, akkor egyáltalán hogyan 

állnánk hozzá egy ilyhez, mi lenne az alapvetés? Ha az alapgondolat az, hogy van egy 

területem, ami külterület, meg van egy jog, ami az önkormányzaté, akkor az alapvetés az, 

hogy ez kb. ugyan azt éri. Egyik sem ér a másik nélkül semmit. Nem onnan kiindulni, hogy 

10 %, meg 15 %, hanem, hogy a minimum kiindulási pont a fifty-fifty, mert legalább annyit 

tesz hozzá a jogokkal az önkormányzat, mint amennyit a terület ér. Az valami egészen más, 

mint ami a mostani TRSZ-ek mentén való. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Nagyon fontos az, hogy az egy intézményi terület, nagyon nagy 

m2-t lehet építeni, többek között lakáscélú részekkel is. Tehát, hogy ha ő most oda akar 

költözni családi házba és egyébként intézmény is, akkor abban senki nem tudja 

megakadályozni. 

Had javasoljam azt, hogy ezzel most nem töltsünk több időd. Ez egy értelmezhetetlen ködös 

ajánlat. Kérjünk egy árat a Fő utca 24-re és gondolkodunk majd utána rajta és bizottsági 

szinten szívesen felvesszük velük a kapcsolatot. Lehet, hogy bizottsági szinten azt mondjuk 

nekik, hogy köszönjük szépen, de ez nem is hasonlít arra amit mi szeretnénk. Abban 

egyetértünk, hogy nem tudunk, valószínűleg nem is engednek belterületeket, nem is 

szeretnénk belterületbe vonni területeket. Ez egy intézményi terület, amire lehet építeni. Ha 

elengedjük és azt mondjuk, hogy nem dolgozunk együtt vele, akkor valaki, valamikor fog oda 

valamit építeni. 

dr. György Péter ügyvéd: Nekem van még egy nulladik gondom ezzel, akivel tárgyalunk, az 

alanyi oldallal. Kaptunk egy felajánlásra vonatkozó levelet - minden tiszteletem a Hölgyé -, 

örökösi megbízott aláírással. Számomra azért sem értelmezhető perpillanat, mert kik az 

örökösök? Itt van egy évek óta húzódó örökösödési per. Én nem tudom ebből a levélből 

eldönteni és jó szívvel azt mondani, hogy aki ezt a felajánlást tette, hogy vele KT szinten 
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bármit lehet. Kérdéses, hogy elfogadhatjuk-e egyáltalán a beérkező ajánlatot. Dokumentálni 

kellene legalább azt, hogy van hagyaték átadó, per van folyamatban, ítélet van, I. fok, II. fok. 

Kivel állunk „szemben”, ki van a másik oldalon, aki ezt az ajánlatot felénk megfogalmazta? 

Mert ha ott nem is egységes netán, akkor ne kezdjünk bele. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Én továbbra is azt javaslom, hogy most engedjük ezt el. 

Határozzunk most arról, hogy kérünk egy árat, megnézzük, hogy mennyi lenne, akarjuk-e 

vagy sem. Ezzel meg a Bizottság foglalkozik, megkeresi őket. Ne húzzuk ezzel a KT-t. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor a kiküldött határozati javaslat szöveg olyan területen 

módosul, hogy kérjük az ajánlatot konkrét számokkal pontosítani. Utána tudunk a 

Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságon keresztül újra tárgyalni. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Hogyan fogalmaznád meg? 

dr. Horti István jegyző: Abban igaza van Ügyvéd úrnak, hogy igazából, aki megmutatta az 

nem jogosult rá. Én azért fogalmaztam úgy az elején, hogy így el kell, hogy utasítsa a 

Képviselő-testület, mert olyantól jött az ajánlat, aki erre nem jogosult. Én sem tudom 

értelmezni, hogy mi azt, hogy örökösi megbízott. Másrészt szerintem is jó Dömötörfy Zsolt 

képviselő úr felvetése, hogy a Bizottság tárgyaljon arról, hogy konkrétan milyen árra gondolt. 

Tömöri Balázs polgármester: Tehát az elsődleges kérésükre pozitívan reagálunk, mert 

érdekel, fejtse ki. Azt nem mondanám, hogy nem élünk a vételi lehetőséggel, mert ez alapján 

az 146 hrsz.-ú ingatlant teszem fel, meghirdetik valahol. 

dr. György Péter ügyvéd: Én ezt nem értékelném így, hogy akár ezzel azt mondanám, hogy 

bármi érdekel. Információ hiányban szenved a KT. Kapjuk meg a szükséges információkat, 

hogy egyáltalán tárgyaljunk-e róla. 

Tömöri Balázs polgármester: Én csak annyit mondok, hogy azt ne mondjuk ki, hogy nem 

kívánunk élni vele, hanem információk után tudunk dönteni. 

Aki ezzel egyetért tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

107/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenő Fő u. 24. szám alatti (146 hrsz.) ingatlan vételi 

szándékával kapcsolatban 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 

Polgármester és a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságot, hogy ellenőrizze 

le, hogy örökösi megbízott milyen jogcímen tárgyal és kérjen ár ajánlatott a Fő u. 24. szám 

alatti ingatlanra. Ezen információk birtokában tudunk a javaslatról érdemben dönteni. 

 

Felelős: Polgármester és FFT Bizottság 

Határidő: 2022. május 31. 
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13. Javaslat a Képviselő-testület 2022. I. félévi (2022. január-június) munkatervének 

elfogadására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Munkaterv alapján dolgozunk, amit a Képviselő-testületnek 

kell elfogadni. Kiküldtük a javaslatot a jövő évi I. félévi munkatervre, ami az előterjesztés 

mellékletét képezte. Ezek változtathatók, bővíthetők és csökkenthetők, ha valami aktualitását 

veszti, vagy előrébb kell hozni, de mégis csak valamit el kell fogadni. Minél közelebbi az ülés 

időpontja, annál több konkrétumot tudunk, de vannak törvényi előírások pl. költségvetést 

tárgyalni kell. Ezt a javaslatot minden bizottság tárgyalta. Ez a munkaterv bővíthető, nem 

csak ennyi lesz a feladat, ebben biztos vagyok. Van-e ehhez valakinek konkrét javaslata, 

észrevétele? 

Aki egyetért azzal, hogy a melléklet alapján elfogadjuk a jövő év I. félévi munkatervet az 

tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

108/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2022. I. félévi (2022. január-június) 

munkatervének elfogadására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-

testület 2022. első félévi munkatervét az előterjesztés melléklete alapján, a következő szerint 

jóváhagyja. 

 

Munkaterv: 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

 

14. A köztisztviselők 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 

célok meghatározása 

 

Tömöri Balázs polgármester: Ez Jegyző úr előterjesztése. 

dr. Horti István jegyző: A Kttv. a köztisztviselőkről szóló törvény 2013-tól előírja, hogy 

képviselő-testületnek kell meghatározni azokat a főbb teljesítmény célokat, amiket elvár a 

saját hivatalától. Azt próbáltuk összeszedni, hogy mik ezek a célok. Jellemzően a minél jobb 

kiszolgálás, minél jobb működés és minél lakosság barátabb hivatal elérése. 
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Tömöri Balázs polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk ezt a célmeghatározást az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

109/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: A köztisztviselők 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 

célok meghatározása 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

hivatalában a köztisztviselőkkel szemben 2021. évre támasztandó teljesítmény-

követelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 

 

I. Az Önkormányzat gazdasági programja alapján meghatározott célok: 

1. A Község fejlesztési céljainak elérése érdekében a pályázatok útján az Önkormányzat 

által elérhető lehetőségek maximális kihasználása, a pályázati kiírások folyamatos 

figyelemmel kísérése, az aktuális pályázatok mielőbbi előkészítése és benyújtása, 

valamint a nyertes pályázat lebonyolítása. 

2. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a fejlesztési koncepcióban szereplő 

feladatok időarányos teljesítése. 

 

II. Aktuális kiemelt célok: 

1. A Pilisvörösvári építéshatósági hivatal ügyiratigényének, adatszolgáltatásának 

teljesítése. 

2. A Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülések színvonalas szakmai igazgatási és jogi 

előkészítése, a lebonyolítás feltételeinek biztosítása. A Képviselő-testület üléstervében 

szereplő napirendek határidőben történő előkészítése. A megalkotott rendeletek 

érvényesülésének figyelemmel kísérése, a hozott határozatok időbeni végrehajtása. 

3. A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó dokumentumok 

elkészítése. 

4. A kiemelt beruházások lebonyolításában való közreműködés, pályázatok pénzügyi 

lebonyolítása. 

5. Önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás javítása, a vagyonnyilvántartás 

folyamatos gondozása. 

6. Adórevízió folytatása, kivetések aktualizálása, új adóbevallások feldolgozása. 

7. Adó méltányossági kérelmek feldolgozása. 

8. Kintlévőségek további csökkentése. 
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9. A polgármester feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati és államigazgatási 

ügyek előkészítése. 

10. A bürokráciamentes ügyfélbarát ügyintézés érdekében az I. fokú ügyintézés 

színvonalának és a hatósági ügyintézés ügyfeleket szolgáló jellegének javítása a 

lakossági panaszok csökkentése útján. 

11. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat 

gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a 

gazdálkodás szabályszerűségét, célszerűségi, hatékonysági és takarékossági 

szempontok figyelembevétele alapján. 

12. A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony 

hasznosítására. Az ehhez vonatkozó szerződések önkormányzati érdekből történő 

módosításának, megszüntetésének kezdeményezésére. A jogszabályok által 

megkövetelt nyilvántartások vezetése, szükséges időközönként történő aktualizálása, a 

vagyonértékelés, értékbecslés, elvégzése. 

13. Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok csökkentése. A 

behajtások hatékonyságának növelése, különös tekintettel az adóhátralékokra. 

14. Kiemelt figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok 

nyilvánosságával kapcsolatos előírások betartására. Biztosítani kell a közérdekű 

adatok és az azokban történt változások folyamatos közzétételét. 

15. A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében erősödjön a szolgáltató jelleg és fokozottan 

érvényesüljön a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az ügyintézési határidő 

pontos betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, felvilágosítása, az ügyintézés 

törvényességi színvonalának emelése, a lehetőségekhez képest az eljárások 

egyszerűsítése. Kiemelendő továbbá, hogy javítani kell a szervezeti egységek közötti 

kommunikációt az ügyfelek tehermentesítése céljából. 

16. Központi Címregiszter folyamatos feltöltése, a lakcímek, tartózkodási helyek tételes 

felülvizsgálata, egyeztetése. 

17. Papírmentes hivatal kialakításának lehetősége, a környezetvédelem és a bürokrácia 

mentes ügyintézés jegyében. Szükséges megvizsgálni, a jogszabályi követelmények 

figyelembevétele mellett hol nyílik lehetőség a papírmentes hivatali ügyintézés 

gyakorlatára. 

18. Irattári rendszer áttekintése, iratkezelési szabályzat, irattári rend kialakítása. 

Irattározás, selejtezhető iratok előkészítése. 

19. Rendeletek, utasítások, szabályzatok deregulációjának előkészítése. 

20. Új hivatalos Honlap ügyfélbarát üzemeltetése. 

21. Testületi munkát támogató rendszer kialakítása, gyakorlatban történő bevezetése. 

 

III. Egyéb célok: 

1. Az önkormányzati intézmények működési feltételeinek folyamatos figyelemmel 

kísérése, szakmai munkájuk segítése, gazdaságos működtetés elősegítése. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító intézményi vagyon 

állagának megóvására, felújítására. 
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Felelős: Tömöri Balázs polgármester, dr. Horti István jegyző  

Határidő: folyamatos, 2022. év folyamán 

 

15. Javaslat Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai 

programjának módosítására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Az idei évben lett egy új intézményünk a Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat. Eddig egy külön céget bíztunk meg azzal, hogy ezeket a feladatokat 

ellássa, a Talponmaradni Kft. Idén létrehoztuk az új szervezetet Klinger Magdolna 

vezetésével. Szerintem nagyszerű munkát végeznek. A kiküldött anyagban lehetett olvasni a 

szakmai programot és a javasolt módosításokat. A javaslatot a Humán Bizottság tárgyalta. 

Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen észrevétel, javaslat? 

Bozsódi Bori képviselő: Nagyon szép szakmai programot olvashattunk. Amit kiemelnék, 

hogy az ügyfélfogadási időt a munkaidő átszervezésével meghosszabbították. Ez szerintem 

említésre méltó pontja. Nagyon sok jó konkrét elem szerepel a tervek között, ami szintén 

nagyon hasznos. Szerintünk egy olyan pont van, amit javítani kellene. A 26. old. 6. pont 

utolsó bekezdésében a személyi feltételeknél van egy olyan mondat, hogy az anyagi 

támogatások a Képviselő-testület Humán Bizottságán keresztül igényelhetők. Ezt ki kellene 

javítani, mert nem így történik. Ennyi az észrevétel. 

Tömöri Balázs polgármester: Tehát a Hivatalon keresztül igényelhetők. Van-e egyéb 

észrevétel ehhez a színvonalas szakmai programhoz kapcsolódóan? Akkor javaslom, hogy 

ezzel a javasolt módosítással szavazzunk arról, hogy elfogadjuk a szakmai programot, 

esetmódosításokat. A Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának Szakmai 

programján jelen előterjesztés melléklete szerint átvezetett módosításokat elfogadja úgy, hogy 

a Humán Bizottságét is még hozzáteszi. 

Aki ezzel egyetért, tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

110/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Polgármesteri Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának 

szakmai programjának módosítására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 

Hivatal Család és Gyermekjóléti Szolgálatának Szakmai programján jelen előterjesztés 

melléklete szerint átvezetett módosításokat elfogadja azzal, hogy a 26. old. 6. pont utolsó 

bekezdésében az anyagi támogatások igénylésére vonatkozó részt kéri helyesbíteni.  

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 
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Határidő: 2021. november 30. 

 

16. Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a Széchényi Terv Plusz 

keretében meghirdetett pályázatokon történő indulására 

 

Tömöri Balázs polgármester: A Széchenyi Terv Plusz támogatási rendszer keretében több új 

támogatás is megjelent. Az ezen való indulás Képviselő-testületi támogatást igényel, mivel az 

előkészítés forrásokat igényel, amelyek nem feltétlenül voltak betervezve a költségvetésbe 

ilyen mértékben. A tervezés-előkészítés díja, pályázatírás költsége, tervek, műszaki tervek 

készítése, ez adja ki azokat az összegeket, amit az előkészítésre kell költeni. A javaslatunk, 

hogy az alábbi pályázatokon induljunk: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. 

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése. Amit óvodabővítésre 

használnánk ki. Ebbe minden óvodai fejlesztést belevennénk, amire eddig pályáztunk, az alvó 

galériát, az udvari WC-t és a játszóudvar fejlesztést is. 

Élhető települések. Itt az a javaslatunk, hogy elsősorban csak és kizárólag a felszíni 

vízelvezetéssel kapcsolatos támogatási igényre jelentkezzünk. Tehát a kék infrastruktúra 

fejlesztése. Több pályázatot is be lehetne adni az Élhető településeken belül, ilyen a 

kerékpárút fejlesztés, a közösségi telek fejlesztése, faluház fejlesztés, de az összplafon nem 

lépheti túl a 300 millió forint költséget. Ezért a javaslatom az, hogy jogszabályi 

kötelezettségünk az Ezüstfenyő úttal kapcsolatosan olyan mértékű költségvetési igénnyel 

rendelkezik, hogy erre lenne a legcélszerűbb, most forrást teremteni. Az Ezüstfenyő út 

vízelvezetésének a megteremtése lehet, hogy önmagában is eléri ezt a 300 milliós keretet. De 

a Tücsök utcával kapcsolatban is van ilyen feladatunk, ott is vannak konkrét vízmegtartási és 

vízelvezetési tervek. A terület specifikus pestmegyei dokumentumok alapján ebben ugyan 

olyan jó eséllyel tudnánk pályázni, mint az óvodabővítésben. Mind a két kategóriában 

Pilisborosjenő erősen támogatott település lehet. Ehhez kapcsolódó mai hír, hogy a Temető 

utcával kapcsolatos használatbavételi engedélyt megkaptuk. Tehát a 2015-ös konszolidációs 

pályázat előírásait teljesítettük, itt maradt az 51 millió forint, nem kell visszafizetni. Az 

Ezüstfenyő út vízelvezetésére pedig a héten megkaptuk a vízjogi engedélyt, ezzel az is egy 

nagyot lépett előre. 

A javaslatban van egy mellékelt táblázat, amiben próbáltuk összefoglalni, hogy mi merült fel 

az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kapcsán. Három épület az, ami úgy 

tűnik, hogy belefér ebbe a pályázati keretösszegbe, amit maximum egy település igényelhet. 

A Fő utca 59. szám alatti szolgálati lakásokat, szociális bérlakásokat tartalmazó ház, a Fő utca 

1. szám, ami az iskola épületének energetikai korszerűsítése, valamint a Hivatalnak az 

energetikai korszerűsítése férne bele. Ha jut idő a tervezésére, ennek az előkészítésére, akkor 

nemcsak ezen a pályázaton tudnánk ezt most beadni, hanem januárban megjelenik a Magyar 

falu programban az önkormányzati ingatlanok fejlesztése tárgyban is egy kiírás, ahol ugyan 

nem 250 millió forintig, hanem alacsonyabb maximális elnyerhető összegig, de ugyan ezeket 

a kész terveket be lehetne nyújtani. 

Buzás István képviselő: Ehhez kérdésem, hogy mi az, amit meg szeretnénk energetikai 

korszerűsítés címszó alatt tervezni? Egy dryvit, vagy egy fűtéscsere, hogy áll össze ez a 

dolog, mert a tervezési költség igen magasnak tűnik. 

Tömöri Balázs polgármester: Alpolgármester úr ezt konkrétan tudja, mert többször bejárta a 

tervezővel. Mind a három épületnél más. 
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Komló Tibor alpolgármester: A szolgálati lakásoknál ott dryvit, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró 

csere, födém felülvizsgálat, szigetelése. Ez, ha jól emlékszem három és félmillió körüli 

összeg. A Hivatalban fűtésrendszer korszerűsítés van, itt egy 80-as évekbeli gázkazán üzemel, 

illetve ez a rendszer még nyílt tágulási tartályos, a padláson van egy nyílt tágulási tartály. Ez 

egy rendkívül elavult fűtési rendszer, aminek az összege, ha jól emlékszem 1,5 millió forint. 

A harmadik az iskola, ahol szintén fűtéskorszerűsítés kell, mert ott is rendkívül elavult 

gázkazánok vannak. Ott négy kazán van, amiből kettő már alapból nem működik, jelen 

pillanatban kettővel biztosítják a fűtést. Ha bármelyik meghibásodna, akkor jelen pillanatban 

elég nehéz lenne stabil fűtést, meleg vizet biztosítani. 

Buzás István képviselő: Ezekre adtak többen ajánlatot és ezek a legjobb díjak? 

Komló Tibor alpolgármester: Igen. Kályhától kezdve mindent figyelembe kell venni. Olyan 

épületre nem adhatunk be pályázatot, ami valamikor összedől, mer jött egy nagy szél. Itt 

minden egyes lépést meg kell fizetni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Arra gondoltunk még, pénzüggyel is beszéltünk, hogy hogyan 

lehetne ezt lefaragni, hogy ne ilyen magas összeg legyen, főleg egy még meg nem nyert 

pályázatra előre elkölteni. Megkérdeznénk Gödör Istvánt, hogy lehet-e ennél koncepcióbb 

tervet készíteni, ami már elég a pályázat beadásához, és ha már megnyertük akkor egyrészt, 

legalább már forráson belül vagyunk – tehát nem biztosan kidobott pénz – másrészt meg még 

mindig lehetne manőverezni, hogy valójában milyen tervre van szükség, mert a legtöbb 

gépészeti beavatkozáshoz nem kell ilyen részletességű terv. Ezeknek egy jó részét egyeztetett 

menetek mentén csinálják, nem pedig egy ilyen nagyon részletes terv mentén. 

Buzás István képviselő: Az ajánlatokban alkalmazott technológiákat szokták felülvizsgálni 

vagy tervezővel megnézetni. Különböző módokon lehet ugyan azt a célt elérni. Az ajánlat 

adók elmondják, hogy hogyan korszerűsítenék a fűtést és milyen rendszerű hőszigetelést, 

mennyiért tennének fel és utána azt kellene megnézetni egy tervezővel. 

Tömöri Balázs polgármester: A pályázatíróval való konzultáció azért lényeges – és ez még 

előttünk van -, mert a pályázatban különböző pontokat lehet különböző alapon elnyerni egy 

objektív pontrendszer alapján és a meglévő kiviteli tervek nagyon sok pontot érnek. A 

meglévő kiviteli terv alapján lehet nagyon pontosan „belőni” a költségeket. Ha van egy 

kiviteli terv, akkor kevésbé valószínű, hogy elszáll a projekt és az árak miatt nem lehet 

megvalósítani. Ez volt a logika benne, hogy így kalkuláltunk. Ebben a témában nem biztos, 

hogy Boros Jenő az első körös támogatandók között van, de a pályázatíróval ezt pontosítani 

kell. 

Buzás István képviselő: Akkor viszont lehet, hogy ezt a kiviteli tervet lehet helyettesíteni két 

korszerűsítésre vonatkozó komplex ajánlattal, ami tartalmazza a technológiákat, tehát kiviteli 

terv szintű ajánlatok bekérésével, amit tervezővel, gépészszakértővel korrigáltatni lehet. Nem 

megkérünk egy tervezőt, hanem kérünk be ajánlatokat, amik technológia leírást is 

tartalmaznak, amik akár a kiviteli tervvel egyenértékűek lehetnek pályázati szempontból. 

Tömöri Balázs polgármester: Kérdezem Dömötörfy Zsolt képviselő urat, hogy ti beszéltetek 

róla? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Szerintem is ennek jobban utána kellene járni. Én is beszéltem 

olyan tervezővel, aki ebben a témában járatos és azt mondta, hogy nem így szokták csinálni, 

hogy egy részletes kiviteli tervet készítenek. Még olyan kérdés is felmerült, mikor 

Alpolgármester úrral konzultáltunk, hogy még az sincs alaposan kitalálva, hogy ott hány 

fűtési kört kellene kialakítani. Vajon indokolt-e, hogy minden lakás külön körön legyen, mert 

várhatóan a szigetelés után már olyan alacsony lesz a gázköltség… Nagyon sok pénzt fizetünk 

ki csak a kiviteli tervre, amit valószínűleg nem is tudunk használni. Mert konkrétan, amikor 
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beépítenek valamilyen technológiát a fűtésre, annak is vannak előírásai. Ott van egy fűtés, van 

egy csőrendszer, hogy ha külön körre kell rakni minden lakást, akkor teljesen új csőrendszer 

kell, ha nem kell csak korszerűsíteni, akkor teljesen más a tervezési munkaigény. Értem, hogy 

most nagy sietségben vagyunk és jött ez az ajánlat, de valójában ez egy kapkodás, amiből 

lehet, hogy többmilliós forintos kárát fogjuk látni. Egész konkrétan az a veszély áll fenn, hogy 

több millió forintért terveket készíttetünk, ami aztán bekerül a fiókba és utána senki többet 

nem veszi elő. Ezt pénzügyi bizottsági szinten nem tudjuk támogatni. 

Buzás István képviselő: Kizárt, hogy ezek a tervek ne kerüljenek felhasználásra, mert a 

fűtéskorszerűsítés valamikor aktuális lesz. 

Bubik Szabolcs képviselő: Szerintem Zsolt úgy gondolja, hogy ha nem szánunk rá elég időt, 

hogy átgondoljuk, hogy igazából mit akarunk, hanem csak gyorsan megterveztetjük a pályázat 

miatt, akkor lehet, hogy olyan tervet kapunk, amit nem is akarunk majd olyan formában 

elkészíteni és még sok pénzt ráköltünk. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: A szolgálati lakásnál konkrétan ilyen kérések is vannak. A 

Hivatalnál nincsenek ilyen kérdések, mert ez egy egyszerűbb történet. Az iskolánál pl. kérés 

az, hogy a KLIK is finanszírozhatná. 

Tömöri Balázs polgármester: Ez az új suli. Az iskolánál azért van erről szó, mert az épület a 

mi vagyon elemünk, együttműködnénk az Érdi Tankerületi Központtal ebben. Az Ő érdekük 

az, hogy a rezsit ők fizetik, de a felújítást követő vagyonnövekmény az a miénk, tehát 

értékesebb lesz tőle az ingatlan. Én nem gondolom, hogy nem tudjuk felhasználni ezeket a 

terveket, mert pont erre a témára, az energetikai korszerűsítésre évente több pályázat jelenik 

meg. December elejétől január végéig lehet beadni a TOP_Plusz–t, januárba jelenik meg a 

magyar folk program önkormányzati ingatlanok fejlesztése és májusban jelenik meg a 

TOP_Plusz kiírásnak a második köre. Ez az a három, amit most tudunk, de ennél csak több 

fog megjelenni.  

Én úgy látok lehetőséget, hogy azt mondjuk a költségcsökkentésre, hogy nem mind a hármat 

adjuk most be, hanem amennyi elkészül, mert még nincs megbízás a tervezésre – azért 

döntünk most róla – és amint megbíztuk, akkor még el kell, hogy készüljön a műszaki terv. A 

műszaki tervet be kell építeni a pályázatba és úgy beadni. Tehát ha nem rendeljük meg, vagy 

nem készül el…. 

Buzás István képviselő: Amit a régi iskola épületében pályáztunk korszerűsítésre és a 

vízszigetelésnél bekértünk két vállalkozótól ajánlatot abban megjelölték a technológiát, 

tökéletes műszaki tartalmat produkáltak és árat is hozzá. Ez elegendő volt és a tervezésért 

külön nem kellett fizetni. 

Tömöri Balázs polgármester: Ez azért van, mert a Magyar falu program végtelenül egyszerű 

hazai pénzkiosztás, ez pedig a TOP_Plusz pályázat, ami egy uniós pályázat. 

Komló Tibor alpolgármester: Egy nagyon-nagyon komoly energetikai számítást kell mögé 

rakni a megtérülési rátáról. Pl. ez az épület be van dryvitozva 5 cm-es dryvittal. Itt nagyon 

nehéz azt energetikailag igazolni, hogy ha vastagabb dryvitot rakunk mennyivel lesz kevesebb 

a fűtés. Tehát, ha nincs a megtérülésnek ideje, beláthatatlan időn belül térül meg az a plusz 

dryvit, akkor azt nem támogatják. Itt az a nagy baj, hogy minden mögé egy energetikai 

számítás kell. Nagyon jó lenne, ha mindenki elolvasná ezt a pályázatot, hogy pontosan mit 

kér. Tényleg az utolsó mozgássérült WC-től kezdve minden olyan szinten van benne 

felvezetve, leírva. Ez egy magas szintű pályázat és egy magas szintű tervezést is igényel. 

Nagyon szívesen kiadjuk azt, hogy mit kértünk be, milyen szempontrendszert raktunk belőle 

össze, hogy miért kellenek ezek a komoly tervek. De addig nehéz dönteni róla, amíg a 

pályázatot nem mindenki olvassa el, hanem egy-egy részt kicsíp belőle. 
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Tömöri Balázs polgármester: Annyira nem valószínű, hogy jó egy ilyen árajánlat, mert 

kiköti, hogy energetikai tervezőmérnök kell, hogy adja, az ő pecsétjével kell, hogy érkezzen a 

felmérés. Mennyi széndioxid kibocsátás lesz, mennyi energia felhasználás stb. 

Bubik Szabolcs képviselő: Mikorra kell beadni, hogy esélyünk legyen? 

Tömöri Balázs polgármester: Két opció van. Az egyik, hogy beadjuk első körben – én ezért 

kardoskodom, hogy a választások előtt mindenképpen adjunk be most egy pályázatot legalább 

egy épületre, hogy legyen esély a támogatásra. Májusban is megjelenik második körben. 

Várhatóan nem lesz felhasználva a teljes forrás, amit erre szántak. Ez előzetes információ, de 

egyáltalán nem biztos. 

Bubik Szabolcs képviselő: Arról nincs szó, hogy december 10-ig be kell adni? 

Tömöri Balázs polgármester: Január végéig kell beadni. Megrendelhetjük kevesebb épületre 

is, akkor csökkentjük a tervezési költséget és ugyan úgy adunk esélyt arra, hogy aki támogatni 

akarja, az meg tudja tenni. Mindenképpen futunk egy kört a pályázatíróval, hogy egy tervező 

által adott ajánlat az jó-e. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Valóban kellenek ilyen számítások, ez teljesen igaz, de a 

tervezésekben ez a nehézség. Itt felületek vannak, van hővezetési együtthatók stb. ez 

kiszámítható viszonylag könnyen m2-ek alapján. Nem ettől lesz 3,5 millió forint egy terv, 

hanem attól, hogy egyesével meg kell rajzolni minden csővezetéket a falon, hogy honnan 

hova megy, milyen vastag lesz, hogyan kerüli ki egyik a másikat, hogyan keresztezi az áram 

és a fűtéscső egymást a falban. Ez az, amit nem szoktak figyelembe venni. Ehhez jön még, 

hogy pl. a szolgálati lakásoknál nem tudjuk pontosan definiálni, hogy mit akarunk. Az 

önkormányzatnál relatíve jól tudjuk, és az is elég világos, hogy az iskolában mi a feladat. 

Buzás István képviselő: Megértettem, hogy ez nem egy olyan pályázat, hogy amit mi 

elképzelünk és logikusnak vagy elegendőnk tartunk az elfogadható. Összességében azt 

gondolom, hogy igazából ezek a legjobb költéseink. Semmiképpen ne maradjunk le 

pályázatról azért, mert nem terveztettük meg megfelelően. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ezt kell körbejárni, és elnézést, hogy ez nem sikerült.  

Tömöri Balázs polgármester: Egy másik önkormányzatnak ugyan ilyen pályázatokat készít 

elő és egy nap 3-4 önkormányzatnál ül. Most minden önkormányzat ezekre próbál pályázni, 

mert kb. mindenki így van vele, hogy választások előtt vagyunk és fontos, hogy ez bemenjen. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Neki is voltak felvetései. Lehet, hogy a szolgálati lakásnál ezt el 

lehet engedni és lehet, hogy a Magyar falu 30 milliós keretét célszerű megcélozni és azt 

mondjuk, hogy itt majd nem lesz külön vezeték minden lakásban, hanem lesz egy 30 millió 

forintos, Magyar falu programban megpályázható korszerűsítés. 

dr. Horti István jegyző: Más uniós pályázatokban úgy van, hogy ezek a költségek 

elszámolhatóak. Itt nem elszámolhatóak, mert akkor ez igazából csak egy megelőlegezés és 

ha nyerünk egy forintba sem kerül? 

Komló Tibor alpolgármester: Itt is elszámolható. 

Tömöri Balázs polgármester: Ezt elfelejtettem mondani, lehet, hogy ez számított volna. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Mi az a szükséges minimum, amivel már lehet pályázni? A 

számításnak nyilván benne kell lenni, de az, hogy hol mennek a csövek a falban? 

Bubik Szabolcs képviselő: Igazából annyi a szempont, hogy ne engedjük szabadjára a 

tervezőket, mert akkor ők meg fogják tervezni a fullt 7 millióért és nekünk lehet, hogy 3 

millióért elég lett volna a terv, mert kipipáljuk vele azt, ami szükséges. 



44 
 

Komló Tibor alpolgármester: Rendkívül fontos akkor azt is minél hamarabb eldönteni, hogy 

abból a házból mit szeretnénk csinálni, mert társasház pályázat rendszeresen van 

önkormányzatok részére. De ameddig nincsen minden külön körön, addig társasházként nem 

pályázhatunk rá. Nem ez lenne az első pályázat, amit be tudunk rá adni, de akkor el kell 

dönteni, hogy szét akarjuk szedni a fűtést, vagy nem. Mert így, ebben a formában 

társasházként nem pályázható. 

dr. György Péter ügyvéd: Ezt műszaki szempontból mondod a fűtési rendszer miatt? 

Komló Tibor alpolgármester: Igen. Nem lehet elosztani csak légköbméter alapján 

megsaccolni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség arra, hogy ebből az legyen, 

aminek használják. 

dr. György Péter ügyvéd: Jogilag társasházasítani lehetne már addig is. 

Komló Tibor alpolgármester: Arról majd külön beszéljünk, hogy adunk-e annak esélyt ebbe a 

pályázatba és a 3,5 millióból mi az amit valósnak láttok? Egy koncepció tervig mi az az 

összegszerűség? 

Bubik Szabolcs képviselő: Szerintem azt várjuk meg, hogy Dömötörfy Zsolt képviselő úr 

tudjon beszélni Gödör Istvánnal. Ezt a kört fussuk meg, hogy Ő lát-e pályázatírói 

szempontból olyan lehetőséget, hogy lehet vágni a tervezésnél és még mindig megkapjuk a 

pontokat. Ha lát, akkor éljünk ezzel. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Nekem az a javaslatom, hogy úgy is lesz még egy rendkívüli KT 

ülés, addigra ezt a kört le lehet futni. Most zöld utat adnánk az Élhető település, a 

vízelvezetéses pályázatnak. Úgy tudom, hogy az a terv készen van, azzal tudunk pályázni. És 

az A. pontban említett 6,85 millió forintot lebegtessük még egy hétig, járjuk körbe azt a 

lehetőséget, hogy ebből mennyit lehet lefaragni. 

Tömöri Balázs polgármester: Jó. Ennek az előterjesztésnek egy másik része, hogy 

megkeresett minket az ENERIN ESCO ENERGETIKA Kft. egy kérelemmel, hogy 

szeretnének pályázni a villamos energia megtakarítás elérése céljából. Ezt amennyiben 

nyernek, elfelezik az önkormányzattal fele-fele költségek és gazdasági kockázatok teljes 

vállalásával. Azt kérik, hogy hozzunk erről Képviselő-testületi döntést. A mellékletben 

szerepel a levelük, amelyben megkerestek minket és egy megállapodás-tervezet. Ezzel 

kapcsolatban van-e valamilyen észrevétel? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Beszéltem velük. Ők voltak azok, akik a közvilágítást csinálták. 

Ez egy teljesen külön történet. Valahogy a széndioxidkvótával kapcsolatban van valamilyen 

pályázati lehetőség. Ők ezt egy kvázi talált pénznek tekintik amennyiben nyernek. 

Huszonvalahány önkormányzattal együtt pályáznak, annyiszor pályáznak, ahány 

önkormányzattal van együttműködésük. Amennyiben nyernek az önkormányzatnak a felét 

felajánlották. 

dr. György Péter ügyvéd: A megállapodásban nem teljesen ez van. Lényegében az van benne, 

hogy az a közvilágítás fejlesztés, amit csináltak, annak az energia megtakarítását kvótának 

tekintik. Ezt auditáltatják és ugyan úgy, mint az autógyáraknak a kibocsátási kvótái, ugyan 

úgy ezek a kvóták ezzel a megállapodással, tehát a korábbi, ha jól emlékszem 2016-ban kötött 

közvilágítási megállapodásra húzzák most azt rá, hogy az egyben egy energia megtakarítási 

szolgáltatás is volt az ő részükről. Azt mondja ki a megállapodás, hogy őket illeti meg ez a 

kvóta és minden költségét, amit auditálnak az az övéké, és ha ezt a kvótát ők értékesíteni 

tudják, akkor következik be, hogy rá 30 napon belül kifizetnek minket. Ennek a biztosítéki 

részét én nem látom, hogy honnan tudom én meg, hogy eladta, főleg úgy, ha összeszed 38 
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önkormányzati kvótát. Erre jó lenne rákérdezni. A 2019. február 22-i szerződést meg kellene 

nézni, hogy az nehogy tiltson valamit.  

Bubik Szabolcs képviselő: Két kérdés merült fel. Az egyik, hogy meg kell nézni, hogy nem 

ütközik-e az alapszerződéssel, a másik, hogy megtudni tőlük, hogy mi honnan fogjuk tudni 

azt, hogy ők eladták a kvótát. 

Tömöri Balázs polgármester: Mit jelent pontosan az, hogy eladnak egy ilyen kvótát? 

Buzás István képviselő: Valaki ad nekünk pénzt, hogy helyettünk a levegőbe kibocsáthassa. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Van erre egy kormányrendelet. 

Bubik Szabolcs képviselő: Végre valaki valahol megtakarít és azt arra használja fel, hogy 

valaki más meg többet bocsásson ki. 

Buzás István képviselő: És ennek a bevételnek a fele az, ami hozzánk jön, a másik fele egy 

vállalkozásé, aki kiépítette ezt. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: A kiépítésnek a lényegi eleme az, hogy a megtakarítást 

finanszírozza. 

Buzás István képviselő: Ez egy plusz bevétel nekik azáltal, hogy megtakarítás keletkezett. 

Milyen jó, adjuk el valakinek, aki ezáltal széndioxidot bocsáthat ki. 

dr. György Péter ügyvéd: Amit mi nem bocsátunk ki, mert beruháztunk és van egy ilyenünk, 

akkor inverz vagy áttételes módon hozzájárulunk ahhoz, hogy majd valaki mégis kibocsássa 

ugyan ezt a mennyiséget. Fogalmam sincs arról, hogy ennek mi a nagyságrendje, mert ha 

beszélünk 200 millió forintról és annak az 50 %-a, akkor lehet, de ha ezer forintról… 

Buzás István képviselő: Ha ezáltal keletkezett bevételből újabb széndioxid megtakarításokat 

csinálunk, akkor ez már valahogyan kiegyensúlyozza. Én nem adnám el. Ha eladnám, akkor 

újabb széndioxid megtakarításokra fordítanám az ebből befolyó összeget 

Tömöri Balázs polgármester: Pl. lehetne pályázati terveztetésre. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Társítási alapunkba helyezzük be. 

Bubik Szabolcs képviselő: Szerintem az egy jó döntés, hogy menjünk bele, de döntsük el 

előre, hogy az ebből befolyó összeget széndioxid csökkentő projektekre használjuk fel. 

Buzás István képviselő: Ha ezáltal megvalósul egy széndioxid megtakarítás, hogy mi eladtuk 

és ezzel egy újabbat csináltunk, akkor szerintem ez egy OK dolog. 

Tömöri Balázs polgármester: A kiküldött határozati javaslat 1. pontjában van tételesen három 

TOP Plusz pályázat, amiből a b. és a c. mehet. Az a. pontban lévőt a következő Testületi 

ülésen újra tárgyaljuk és addig informálódunk a tervezés kapcsán. 

Bozsódi Bori képviselő: A TOP Plusz táblázatnak az utolsó sora a focipálya fejlesztésről szól.  

Bubik Szabolcs képviselő: Azt mondtuk, hogy rendeljük meg 2022-es költségvetésben. 

Bozsódi Bori képviselő: Igen, de ott az van az ajánlatban, hogy van egy engedélyezési terv, 

ami kétmillió forint és egy kiviteli, ami szintén kétmillió forint. Az ez évi költségvetésben 

egymillió forintot már beterveztünk a tervezésre és ehhez kellene még egymillió forintot 

hozzátenni, hogy az engedélyezési tervig eljussunk. Én azt javasolnám, hogy a másik felét 

csak akkor, hogy ha a konkrét pályázaton nyerünk. 

Bubik Szabolcs képviselő: Jó, de annyi, hogy úgy is már december van, inkább a januári 

számlázással, mert akkor az egész kétmillió forint a 2022-es költségvetésbe kerül, mert az idei 

évben ezeket már kilőttük. 
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Bozsódi Bori képviselő: Ennek nincs akadálya. 

Tömöri Balázs polgármester: Zajlik közben egy kerékpárút tervezés előkészítés is, amit most 

úgy tűnik, hogy feleslegesen csináltunk, de ezt nem lehetett tudni, hogy az illető településeken 

belül nem lehet több pályázatot beadni és nem lehet csak 300 millió plafonig. 

Bubik Szabolcs képviselő: Az a javaslat, hogy rendeljük meg a 2022-es költségvetéssel a 

továbbtervezést, mert biztosan lesz kerékpárúti pályázat, mert ez egy felkapott téma volt. 

Folytassuk, ami elindult és 2022-ben fizessük ki amit kell. 

Tömöri Balázs polgármester: Igen, ez a 2. határozati javaslati pontban szerepel. 

A 4.pontban az ENERIN ESCO ENERGETIKA Kft. ügyében az a javaslat, hogy egészüljön 

ki azzal, hogy a kapcsolatból befolyt bevételt a Környezetvédelmi alapba, vagy kibocsátás 

csökkentést eredményező önkormányzati beruházásba fordítsuk. 

Bubik Szabolcs képviselő: A szerződésben pedig kérünk valami biztosítékot, hogy honnan 

látjuk, hogy a mi kvótánk mennyi volt és, hogy eladták-e. Valahogyan ezt fogalmazzuk bele. 

dr. Horti István jegyző: Volt egy harmadik is, hogy vizsgáljuk meg, hogy nem ütközik-e az 

alapszerződéssel. 

Tömöri Balázs polgármester: Van még ehhez valami? 

Aki ezzel egyetért, hogy a határozati javaslatot így fogadjuk el az tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

111/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a Széchényi Terv Plusz 

keretében meghirdetett pályázatokon történő indulására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett 

határozati javaslatot az alábbi módosításokkal elfogadja:  

a.) A határozati javaslat 1.pontjában szereplő TOP Plusz pályázatok közül a b. és c. pontban 

szereplő pályázatok benyújtását támogatja.  Az a. pontban szereplő pályázathoz további 

információra van szükség a tervezés kapcsán, ezért a következő Testületi ülésen újra 

kívánja tárgyalja. 

b.) A határozati javaslat 4.pontban szereplő ENERIN ESCO ENERGETIKA Kft. ügyében 

meg kell győződni arról, hogy a benyújtott szerződés nem ütközik-e az alapszerződéssel. 

Amennyiben a szerződést nem ütközik az alapszerződéssel, ki kell egészíteni azzal, hogy 

az Önkormányzatnak mennyi a kvótája és, hogy hogyan értesül annak eladásáról. 

Rögzíteni kell továbbá, hogy az eladásból befolyt bevételt a Környezetvédelmi alapba, 

vagy kibocsátás csökkentést eredményező önkormányzati beruházásba fordítjuk. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2020.11.30.    
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17. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Tömöri Balázs polgármester: A javaslat az, hogy az Önkormányzat csökkenti az adóterheket 

azáltal, hogy a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.17.) rendelet 14. § (1) d) pontját úgy 

módosítja, hogy:  

„d) közútnak nem minősülő, de az ingatlan-nyilvántartásban „út jelleggel” nyilvántartott 

magántulajdonban lévő ingatlan (pl. kivett út, kivett magánút, kivett saját használatú út) 

amennyiben azt a tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosultja legalább a 

gyalogosforgalom és a kerékpáros közlekedés előtt megnyitotta” 

mentes a telekadó alól. 

Ha ezt így elfogadja a Képviselő-testület, akkor a környező településekhez jobban fog 

passzolni az adórendeletünk, arányosabb lesz a közteherviselés és csökken az érintett 

tulajdonosok adóterhe. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Kiegészítésként elmondom, hogy az egész onnan indult, hogy 

jelenleg a közforgalom céljára megnyitott magánutak adómentesek plusz, ha csak nincs 

valamilyen különleges akadály, hogy megközelíthetetlen, akkor még le is takarítjuk. Ehhez 

képest a közforgalom elől elzárt utakat – amik jellemzően azért nem úgy vannak elzárva, 

hogy ott egy egér sem tud átmenni, hanem átjárható csak az autóforgalom van gátolva – a 

tulajdonos építi ki a burkolatot, tartja fenn stb. és még adózik is utána. Ezzel a módosítással 

egy kicsivel igazságosabb lesz. Egyébként gyalogosan, biciklivel, babakocsival, turisták 

számára átjárható magánutak, amiknek egyébként a fenntartását vállalja teljes körűen a 

tulajdonos, akkor adómentességet tudnak élvezni. Az előterjesztésben megfogalmazott 

határozati javaslat kiegészülne azzal, hogy „ha a fenntartását teljes körűen és egészében 

vállalja”. A mondat végére kerüljön, így, ebben a formában. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e egyéb észrevétel ez ügyben? 

Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Fejlődés és 

Településfejlesztési Bizottság által megfogalmazott kiegészítéssel fogadjuk el a határozati 

javaslatot az kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

112/2021. (XI.30.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
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Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a 

helyi adókról szóló 22/2017. (XI.17.) számú rendeletének módosítását azzal, hogy az 

előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat egészüljön „ha a fenntartását teljes körűen 

és egész évben vállalja” szöveggel. (Ebben a formában kerüljön a mondat végére). 

 

Határidő: 2021. december 15. 

Felelős: dr. Horti István jegyző 

 

 

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így Polgármester Úr Képviselő-testületi ülést 

1955 perckor bezárta 

 

k.m.f. 

 

Tömöri Balázs        dr. Horti István 

 polgármester                  jegyző 

 

 

Komlós Tibor 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


