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Amely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2022.01.26-án, 1700 órakor 

megtartott rendes üléséről 

 

Jelenlévő képviselők száma: 7 fő, Tömöri Balázs polgármester, Antonovits Bence, Komlós 

Tibor, dr. György Péter ügyvéd, Dömötörfy Zsolt, Bubik Szabolcs, Bozsódi Bori, valamint dr. 

Horti István jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Szomora Csilla 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Komlós Tibor 

 

Tömöri Balázs polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, képviselőket, lakosság 

részéről a résztvevőket a soron következő Képviselő-testületi ülésünkön 2022. január 26-i 

ülésen. A kiküldött napirendi pont javaslathoz képest mindenképpen szeretném ha 

változtatnánk. 

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

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

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

7 igen szavazattal elfogadva 

Jegyzőkönyvbe foglalt határozat 

A Képviselő-testület hitelesítőként Komlós Tibor alpolgármestert, 

jegyzőkönyvvezetőként Szomora Csillát fogadta el. 

 

Tömöri Balázs polgármester: A napirendi pontokra térve egy sürgősségi előterjesztést 

szeretnék majd benyújtani, amit az ülés végére tennék. Mivel a jelenlévők két napirendi 

pontban is érintettek, illetve két napirendi pont javaslat zárt ülésen tárgyalandó, a javaslatom 

az, hogy az eredetileg kiküldött napirendi pont sorrendet úgy változtattuk meg, hogy a 15. 

napirendi pontot tárgyaljuk először a Javaslat önállóan nem hasznosítható önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló 51/2021-es KT határozat módosításáról szóló 

döntés. Utána pedig a 14. pontot tárgyaljuk kettes napirendi pontként, amiben szintén itt van 

az érintett cég képviselői, Javaslat Solymár 3783/4 hrsz. alatt tervezett acélszerkezet gyártó 

üzem vagyonkezelői kérelmének elbírálására. A többi meghagynám a tervezett sorrendben. 

Az utolsónak pedig sürgősségi előterjesztéssel, a Javaslat a 2097 csoportegyesület kérelmének 

elbírálására. Pályázat miatt szükséges döntést hozni, a pályázat beadási határideje közeleg és 

ezért sürgősséggel és nem a következő ülésen tárgyalnánk. 

Aki egyetért azzal, hogy az eredetileg kiküldött napirendi pontokat az általam javasolt 

sorrendben tárgyaljuk, tehát első napirendi pontként a 15-öst, másodikként a 14-est, a többi 

marad úgy ahogyan volt és pluszban hozzá jön egy új napirendi pont, a 2097 csoportegyesület 

kérelmének elbírálására az kérem tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 
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Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

1/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított napirendi pontokat 

elfogadja. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. január 26. 

 

ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK 

1. Javaslat Solymár 3783/4 hrsz alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem 

vagyonkezelői kérelemének elbírálására  

2. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta 

történt jelentősebb eseményekről  

3. Javaslat Pilisborosjenői USC kisbusz vásárlásának támogatására  

4. Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására  

5. Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének 

elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására  

6. Javaslat tanácsnok lemondásának elfogadására és új tanácsnok kinevezésére  

7. Javaslat pályázat kiírására Mesevölgy óvoda vezetésére  

8. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából 

megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára 

9. Javaslat Polgármester szabadságolása tervének elfogadása  

10. Javaslat Polgármester illetményének a tanácsnok és a képviselők tiszteletdíjának 

módosítására  

11. Javaslat un. „régi iskola tanítói lakás” helyi védettségének elfogadására és a 

településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 

módosítására  

12. Javaslat a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 

bérleti szerződés módosítására  
13. Javaslat hozzájárulás megadásához Dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxisjog 

megszerzéséhez  

14. Tájékoztató tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a 

Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról  

15. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat 2097 Csoport Egyesület kérelmének elbírálására  

 

ZÁRT ÜLÉS 

16. Javaslat az 575 hrsz. és 638. hrsz-ú ingatlanok ügyében hozott határozat 

felülvizsgálati kérelmének elbírálására  
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17. Javaslat önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

elidegenítéséről szóló 51/2021. (VI.23.) KT határozat módosítására 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

Tömöri Balázs polgármester: A zárt üléssel kezdenénk. Arra kérném a jelenlévőket, hogy a 

15. napirendi ponttal kapcsolatban azok maradjanak bent, akik érintettek, a képviselő-testületi 

tagok és Poteczkiné Csuhai Mária, akinek az ügyét fogjuk tárgyalni. A Laterex cég 

képviselőit megkérném, hogy kint a folyosón várakozzanak. 

 

Tömöri Balázs polgármester: A következő napirendi pont az nyílt ülés. 

 

1. Javaslat Solymár 3783/4 hrsz. alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem 

vagyonkezelői kérelmének elbírálására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Az elmúlt időszakban talán novemberben kereste meg egész 

pontosan Juhász Norbert és Szijjártó Bence úr a két cégnek a képviseletében közműszakági 

főmérnökként az Önkormányzatot, hogy a Határréti patakba tisztított kommunális 

szennyvizet, illetve csapadék vizet szeretnének bejuttatni és ehhez vagyonkezelői, 

mederkezelői hozzájárulásunkat kérik. A solymári helyrajzi számon egy ipari létesítmény 

fejlesztése zajlik, gazdasági kereskedelmi szolgáltató, gksz. övezetben. Ennek a pályázati 

pénzből megvalósuló fejlesztésnek a határideje tavasz végén van, ezért szükséges, hogy minél 

előbb tárgyaljuk a kérelmet. De azért a november óta eltelt időben többen, több körben nem 

tudtunk a témában információkat gyűjteni. Szíjjártó úr is a kollégáival kétszer is volt bent 

fogadóórán, illetve a külsőtelepülés részen az érintett pilisborosjenői területen, a Téglagyári 

úton egy lakossági fórum beszélgetés is megvalósult, amiben Keresztes Gábornak és 

Antonovits Bence képviselő társamnak van jelentős érdeme, akik a Külső-településrészek 

Bizottsága tagjai. Ez egy nagyon hasznos fórum volt. Át is adom a szót Antonovits Bence 

képviselő társamnak, kérlek foglald össze, hogy hogyan látod ezt az ügyet. 

Antonovits Bence képviselő: Több körben tárgyaltunk a cég képviselőivel az 

Önkormányzaton belül személyesen, illetve hosszas levelezés előzte meg ezt a mai 

előterjesztést. Minden kérdésünkre rövid időn belül kaptunk választ és ezt szeretném 

megköszönni, hogy nagyon együttműködőek voltak az egész folyamat során. Mindenféle 

bekért anyagot rövid úton megküldtek és ezt a lakossági fórumot is nagyon rugalmasan meg 

tudtuk szervezni, ahol, ha jól emlékszem tíz külső településrészi közvetlen érintett lakos is 

helyben volt, ahol feltehették kérdéseiket, beszélhettek az aggályaikról. A mai napon 

tartottunk hivatalos Külső-településrészek Bizottsága ülést, ahol újra sorra vettük az eddig 

megbeszélteket. Szeretném kiemelni, hogy most kizárólag a víz bebocsátásáról beszélünk. 

Azzal most nem tudunk mit kezdeni, hogy ez az üzem épült és ebben a pillanatban azzal sem 

tudunk mit kezdeni, hogy 2001-ben egy mezőgazdasági területet átminősített Solymár. Az 

előterjesztés második részében szerepel, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni, de a cég mostani 

kérelme az kizárólag egy vagyonkezelői hozzájárulás, ami csak arról szól, hogy a tisztított 

kommunális szennyvizet – ipari szennyvíz nincs -, illetve a csapadék víz szikkasztójának a 

túlfolyóját beköthessék a patakba és ezáltal napi 7 m3-rel számolt vízbebocsátási mennyiség 

érkezzen a Határréti patakba. Átbeszélve az összes megkapott információt, illetve a lakossági 

aggályokat, támogatjuk a vagyonkezelői hozzájárulást megadását, de csak feltételekkel. A 
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három felsorolt feltételen túl még további négy pontot javasolnánk, illetve egy ötödiket 

megfontolásra. 

Kérdezem Dömötörfy Zsolt képviselő urat, hogy a Külső-településrésziek Bizottsága 

álláspontját elmondod-e vagy mondjam azokat is? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Mondjad te. 

Antonovits Bence képviselő: A Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottsággal 

szintén tárgyaltuk, ahol még néhány kérdés felmerült. 

Az első javaslat az volt - aminek a jogi lehetőségeiben nem tudtunk még teljesen napirendre 

térni -, hogy legyen lehetőség arra, hogy a szennyvíz bebocsátási pont, vagy maga a műtárgy 

az Önkormányzat kezébe kerüljön, vagy valamilyen módon legyen fizikai hozzáférésünk, 

hogy határérték átlépés esetén lezárhassuk a bebocsátást. Ezt nem tudjuk, hogy 

üzembiztonsági, illetve jogi szempontból kivitelezhető-e? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Mi vagyunk a kezelői a pataknak és ha ott létesül egy műtárgy – 

most nem csak egy csővezetékre gondolok, hanem egy komolyabb műtárgyra, aminek van 

egy zárszerkezete - az a mi területünkön áll, tehát ennek a műtárgynak a tulajdona az 

Önkormányzaté lenne, de nyilván Önöknek jó lenne ezt használni. Nekünk a Fenntartható 

Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságnak a legfontosabb az, hogy megakadályozzuk a 

patak szennyezését. Tudom, hogy a technológia tiszta és tudom, hogy ez csak extrém esetben 

fordulhat elő, de ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy megtörténik. Arra gondoltunk, hogy ilyen 

esetben le lehessen zárni azt a kifolyót és Önök pedig vállalják, hogy amíg helyre nem áll a 

normális vízminőség az alatt az idő alatt szippantják azt a 7 m3-t. Az pont egy autónyi 

szennyvíz naponta. Ez nem kis költség, de talán vállalható egy pár napra. Szeretnénk 

biztosítani azt, hogy a pataknak ne mi legyünk a szennyezői, vagyis hogy a mi 

engedélyünkkel történik a szennyezés. Ha Önök vállalják ezt – és reméljük, hogy erre sosem 

lesz szükség -, akkor e mentén tudnánk tovább haladni. 

Tömöri Balázs polgármester: Egy nehézségnek tűnik, hogy ez a műtárgy a solymári oldalon 

van. 

Bubik Szabolcs képviselő: De maga a patakmeder az Pilisborosjenő. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor kérem, hogy 3 percben válaszoljon. 

Szijjártó Bence: Megpróbálok mindegyik kérdésre válaszolni. Az egyik a tulajdonjogi 

átruházás. Tudomásom szerint ma Magyarországon úgy van a vízi közműveknek a törvényi 

szabályozása, hogy közterületen lévő vízi közművet az Önkormányzat tulajdonába kell adni 

vagy ha az állam üzemelteti, akkor az államnak. Mivel ez telekhatáron belül van, így ezt a 

részét nem tudom megmondani, szerintem nem tartozik ebbe a kategóriába. Fejből nem 

tudom megmondani, hogy milyen jogi lehetőség van ilyen esetben.  

A bevezetés kapcsán, hogy ha esetleg szennyeződés fordulna elő, akkor le lehessen állítani, 

azt nyilván műszakilag meg lehet oldani, ez csak tervezés kérdése. Az egyik probléma ezzel 

kapcsolatban az, hogy ha van egy vizsgálat és van egy szennyezett bebocsátás, a kettő között 

eltelt idő az legalább egy hét. Tehát ezzel nem biztos, hogy megoldja azt a problémát, amit Ön 

szeretne. Olyan módon megoldható, hogy a szivattyúnak a lekapcsolásával megszűnik a 

bebocsátás és nem tud kimenni víz, mert beemeli gyakorlatilag egy csőrendszerbe és úgy 

folyik ki. Tehát a vízkormányzás ilyen értelemben megvalósítható. Illetve amit még mondott, 

hogy amíg a rendszer helyre nem áll, addig a szippantós kocsival hordani. Erre azért nincs 

szükség, mert ennek van egy puffer tere, tehát valamennyi idő van benne, két-három napi 

betározás amúgy is szükséges a tisztítás szempontjából. Tehát van egy bizonyos idő, amíg 

lehet a helyreállításokat, karbantartásokat végezni. Egyébként önellenőrzésre kötelezett lesz 
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ez a szennyvíztisztító, tehát rendszeres vizsgálatokat kell végezni, amit a hatóság is megkap. 

Nem tudom, hogy ennek fényében van-e ennek létjogosultsága vagy szükséges-e? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Azzal a kiegészítéssel, hogy ha szennyeződés lép fel, akkor 

lezárhatnánk a befolyást. Várnánk akkor egy hetet arra, hogy a laboratórium elvégezze a 

méréseket. 

Szijjártó Bence: Nyilván ha szemmel látható, vagy fizikailag érzékelhető szennyezés van, 

akkor természetesen ez az üzemeltetés része, hogy akkor le kell állítani. Ha van egy 

laboratóriumi vizsgálat által igazolt szennyezés, akkor azt a hatóság kivizsgálja minden egyes 

esetben és ha az nem szüntetődik meg, akkor pedig büntet, elég vaskosan. Tehát ennek van 

következménye, nem lehet csak úgy bebocsátási határértéket átlépni. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: A műtárgy az már a patakmederben van. 

Szijjártó Bence: Nem. Nem, az telekhatáron belül van, gyakorlatilag el van süllyesztve a föld 

alá, az ki sem látszik. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Magát azt már műtárgynak nevezik, ha van egy beton bucka, 

benne egy zárszerkezettel. 

Bubik Szabolcs képviselő: Egy extra műtárgyat létre lehetne hozni, ami már a patakmederben 

van. A cső végére rá lehetne tenni, ami már a meder. 

Szijjártó Bence: Ez egy gravitációs történet, jelenleg nincs lehetőség, de ki lehet dolgozni 

valamit. Az Önök kérésére annyi változtatás történt a tervhez képest, hogy a kivezetés az a 

régi kivezetés csatornán keresztül történjen. Az már úgy fog a megvalósítási tervekben 

szerepelni, hogy azon keresztül van kivezetve. Meg kell vizsgálni, biztosan lehet rá megoldást 

találni, csak nem tudom, hogy ennek van-e értelme. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Én fontosnak tartanám. Ennek van egy üzenete is a lakosság 

számára, mert elég érzékeny a lakosság és mi, mint Önkormányzat is érzékenyek vagyunk az 

ökológiára és a természetvédelemre. Sokkal megnyugtatóbb egy olyan állapot, amikor elvileg 

lehetőségünk van egy szennyezést megszüntetni, mint azt mondani, hogy majd a kibocsátó 

kikapcsolja a szivattyút. A kettő között számomra lényegesen nagy különbség van. A 

beruházásban nem olyan nagy összeg egy ilyen zárszerkezet. 

Szijjártó Bence: Megvizsgáljuk és arra a pontjára a rendszernek, ahova be lehet tenni, oda 

betesszük. 

Búzás István képviselő: Lehetőség szerint a patak felé. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez egy kicsit necces, mert ha jól értem, akkor az a változás 

valósult meg, hogy nem direktbe megy a patakba, hanem az oldalkifolyóba megy bele és 

onnan folyik bele a patakba. 

Szijjártó Bence: Igen. Eredetileg nem így lett volna, de ez volt a kérés. A telekhatáron belül 

lehetne esetleg. 

Bubik Szabolcs képviselő: Akkor ugyan ott vagyunk, mintha kikapcsolnák a szivattyút. 

Igazából ez a ki rendelkezik az ár fölött kérdés. Van egy jóhiszeműség, hogy nyilván senki 

nem akarja szennyezni és biztos kikapcsolják, ha szólunk vagy van egy ilyen biztonsági 

rendszer. 

Szijjártó Bence: Meg van egy ilyen jogszabályi rendszer, amit Magyarországon mindenhol 

alkalmaznak és elfogadnak. Ez egy elég szigorú feltételekhez kötött üzemeltetést igényel. Ez 

egy komoly berendezés, komoly jogszabályi feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy ezt mi 

működtethessük. Ezeket a vizsgálatokat a hatóság rendszeresen ellenőrzi. 
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Tömöri Balázs polgármester: Akkor kérném, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy 

bármilyen műszaki megoldás ebben a kérésben lehetséges-e. Kérném, hogy Antonovits Bence 

képviselő úr folytassa a Bizottság észrevételeit, mert ez még csak az első észrevétel volt. 

Antonovits Bence képviselő: A lakossági legnagyobb aggály az nem a szennyvíz bebocsátás 

és szennyvíz minőség, hanem elsősorban a zaj és a munkavégzéssel járó zavaró tevékenység. 

Erre a Bizottság javasolta, hogy kerüljön be az engedély megadásának feltételeként az, hogy a 

teleknek a lakóterület felé eső kerítésének két sarkába egy zajmérő állomást tegyenek fel, 

aminek az értékeihez direkt hozzáférést kap az Önkormányzat és egyúttal fogadják el, hogy az 

ott mért érték az, ami az 5 méterre lévő lakóterületen is valószínűleg mérhető érték. Keresztes 

Gábor úr kérése, hogy mi is írjunk elő szúrópróbaszerű zajmérési lehetőséget ugyan azon az 

elven, mint ahogyan a szúrópróba szerű évi, maximum négy vízminőség vizsgálat lehetőségét 

is megkérjük. A zajmérésre is történje beírva egy ilyen pont. Ez volt a második módosító 

javaslata a Bizottságnak. 

A harmadik javaslat, hogy kérjük azt a vállalást, hogy a lakóövezet felé eső védősávot több 

szintű növényzettel telepítsék be. Én úgy tudom, hogy ez egy egyébként is előírt dolog és 

ezzel talán nincs probléma. Ha jól tudom készül a kertészeti terv. 

Felmerült egy olyan negyedik pont, amit az FFT-vel is beszéltünk, hogy legyen benne egy 

olyan lehetőség – de erre érkezett közben több módosítási javaslat is -, hogy a vállalási pontok 

megszegése az járjon az engedély azonnali egyoldalú visszavonásának lehetőségével, illetve 

ködbérrel. 

Tömöri Balázs polgármester: A ködbért azt nem tudom, hogy lehetséges-e? Jegyző úr, mi az 

első meglátása, pl. zajszínt túllépésért lehet-e kötbérezni? 

dr. Horti István jegyző: Elsőre azt mondom, hogy nem, de a hatóságnak van lehetősége. Ha 

egy akkreditált méréssel bizonyítottan túllépi a zajszintet valaki, azt tudja kötelezni és akár 

meg is tudja bírságolni. Elsőre nem érzem ezt, de ennek utána kell nézni.  

Antonovits Bence képviselő: Itt nem a zajszintre gondoltunk. Az FFT Bizottság kifejezetten 

arra, hogy ha a víz a szennyvíz határérték feletti terheléssel kerül be a patakba. Arra 

gondolunk, hogy jó, hogy visszavonjuk a hozzájárulást, de igazából az Önkormányzat 

kezében akkor sincs eszköz. Visszavontuk az engedélyt, de attól még ki van építve. Azonnali 

végrehajtható eszköz nincs a kezében az Önkormányzatnak. 

dr. György Péter ügyvéd: Én úgy gondolom, hogy két külön okirat születhet majd ennek a 

végén. Van egy tulajdonosi hozzájárulás, ami feltételekhez kötötten ezt megengedi. Ezek a 

feltételekhez kötöttségek valamilyen megállapodásba kell, hogy belefoglalásra kerüljenek. 

Ezek már szankcionálhatók szerződésileg, hogy ha ott történik valamilyen 

kötelezettségvállalás szegés, akkor annak mi a következménye, tehát itt lehet utána kibontani, 

hogy milyen eseményekre vonatkozik. Azzal együtt, hogy alapvetően nem abban vagyunk 

érdekeltek, hogy pénzügyi gazdagodásunk legyen ködbér formájában, hanem sokkal inkább 

abban, hogy a megbeszélés alatt álló engedélyezés és abban a kérelmezők által vállalt 

feltételek, azok folyamatosan teljesüljenek és a patakba olyan tisztított víz kerüljön, ami a 

környezetnek még akár pozitív hozadéka is lehet. 

Tömöri Balázs polgármester: Elhangzott egy javaslat, hogy úgy módosítsuk, hogy felkéri 

Jegyző urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy bekerüljön a feltételrendszerbe, ami 

a vagyonkezelői/ mederkezelői hozzájárulásról szóló KT döntés. Ez így jó-e? 

Szijjártó Bence: Két dolog van szerintem. Az egyik, hogy a zajjal kapcsolatos kérdés nem 

érinti ezt a vagyonkezelői nyilatkozatot. Én azt gondolom, hogy azt külön asztalon kell 

kezelni, mert ez a vízügyi hatósághoz fog bemenni. Ez nekik kell, mint egy vagyonkezelőnek 
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a hozzájárulása ahhoz, hogy a Magyar Állami Vízügyi Igazgatóság tulajdonában lévő patakot 

használjuk ilyen szempontból. Ez az egyik része. Szerintem azt nem lehet feltételként ebbe a 

témakörben megszabni. A ködbérezés és a mindenféle egyéb, ahogyan mondtam az előbb az a 

hatóságnak a dolga. Én nem gondolom, hogy van lehetőség kétszer ugyanarra a büntetésre 

ködbért vagy bármilyen egyéb javadalmakat beszedni. Tehát, ha egyszer a hatóság minket 

megbüntet azért, mert túlterheltük a patakot, akkor azért ki fogja szabni a bírságot. 

dr. György Péter ügyvéd: Itt a különbség. Az egyik bírság a másik pedig egy szerződésben 

vállalt kötbér, egy büntetés arra, hogy mi feltételekhez kötötten fogjuk kiadni ezt a 

hozzájárulást. Ezeket a feltételeket próbáljuk most összerakni. Ennek jelenleg van két ága. Az 

egyik a fizikai gátja annak, hogy ha gond van a patakkal – és higgyék el, hogy az ott lakók 

pillanatok alatt fogják jelezni, hogy ha gond van -, akkor abban a pillanatban ott lépni kell. Ha 

a fizikai gát irányába tudunk menni - erről beszéltünk a Bizottságban -, akkor lehet, hogy ez a 

pénzügyi kötelem ez nem szükséges. Ha viszont az a forgatókönyv van, hogy bármilyen okból 

műszakilag, vagy a meglévő nyomvonalba való bekötés miatt, vagy bármilyen egyéb okból ez 

nem lehetséges, akkor valahogy azok a feltételek, aminek tudatában a Testület hozzájárul az 

engedély kiadásához az egy kötelezettség az Önök részéről. Ha ez nincsen szankcionálva, 

akkor ezt berakhatjuk a fiókba. Még egyszer mondom, ha környezeti ártalomról van szó, az 

egy teljesen más kérdés, az egy bírság, ahhoz nekünk semmi közünk. A legkevésbé vagyunk 

érdekeltek abban, de történhet olyan jellegű vízkibocsátás a patakba, ami nem feltétlenül 

jelenti a környezetkárosítást, tehát bírsággal nem feltétlenül jár, de mondjuk a lakók részéről 

bűz kritika jelenik meg, amit kezelni kell. Ez nem fog tudni úgy maradni. Nem véletlenül 

vettek részt Önök is azon a találkozón, hogy meghallgassák, hogy ott mik a pro-kontra érvek. 

Nem 100 %-os kidolgozottságról van most ebben szó, nekem jogászként van egy ilyen 

heppem, hogy ha előírok egy kötelezettséget, de nem rakok hozzá szankciót az olyan, mintha 

elő sem írtam volna, mert akkor megszeghetem. Tehát próbálom ezt ebben a körben is 

érvényesíteni, ez erre irányul. 

A harmadik, amit megemlített az a zajterhelés. Az valóban igaz, hogy ehhez a hatósági 

engedélyhez, a tulajdonosi hozzájáruláshoz nem kötődik, de igényként merült fel, a külső 

településrész működéséhez kötődik és ha ott a lakóknak ez igényként felmerült, akkor ezt 

nekünk figyelembe kell venni és bármennyire nem tűnik összefüggőnek ez egy összefüggő 

tárgyalásnak a része a zajterheltség. 

Szijjártó Bence: Összefüggésben erről volt szó a lakossági fórumon is, csak bennem azok a 

műszaki kérdések felmerültek, hogy nyilván, ha kirakunk oda bármilyen műszereket, akkor az 

már nem lesz akkreditált mérés, az már nem lesz jó igazából bármilyen szankcióra. 

dr. György Péter ügyvéd: Ezt kellene kitalálni. 

Szijjártó Bence: Igen, ezt ki kell találni viszont ez nem érinti ezt a témakört. 

Tömöri Balázs polgármester: Kollégája szeretne hozzászólni?  

Juhász Norbert: Igen. Az építési engedélyben a környezetvédelmi hatóságnak külön kitétele 

volt, hogy a használatbavételi engedélyhez előírták a zajmérést is, illetve hatástanulmányt kell 

csináltassunk amúgy is mert figyelembe vették az építési engedélynél, hogy 100 méteren belül 

lakóövezet van. Tehát a hatóság amúgy is zajmérésre kötelezett, kötelezhet minket. Itt az a 

kérdés, a rendeletekben le van írva, hogy milyen zajvédelmi előírások vonatkoznak erre a 

területre, hogy azt egzaktul meg kellene határozni, hogy minek kell megfelelni. A 

kormányrendeletben leírtaknak meg kell, hogy feleljünk. Ezt mindenképpen tisztázni 

szükséges, hogy kinek mi a zaj. 

Bubik Szabolcs képviselő: Bennem az merült fel, hogy az a kettő fixen van telepítve, ha 

évente 4x arról mérünk ez nem váltja ki egyik a másikat?  
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Antonovits Bence képviselő: Ott az akkreditáltság kérdése. Ha van egy házi mérőállomás és 

ahhoz van az Önkormányzatnak közvetlen hozzáférése, akkor mi is látjuk folyamatosan. Pl. 

ha azt látjuk, hogy délután 15 órakor folyamatosan átlépi, ezzel egyenlőre semmit nem tudunk 

kezdeni, de hogy ha délután 15 órakor odamegy egy akkreditált mérő és azt mondja, hogy 

tényleg átlépi a szintet, akkor ez már egy akkreditált jegyzőkönyves mérés és innentől 

bizonyított, hogy megtörténik a határérték átlépés. Én azt gondolom, hogy mi most itt egy 

szerződést fogunk kötni és egy feltételrendszert fogunk adni, azzal együtt, hogy műszakilag 

az egész vízjogi vagy a vagyonkezelői hozzájárulás az műszakilag nem tartozik magához az 

egyezséghez, hogy mi milyen feltételek mellett szeretnénk a hozzájárulásunkat adni. Azt 

gondolom, hogy helye lehet ennek a pontnak és mindenképpen ezt ki kell dolgozni. Mi 

délután azzal töltöttük az időt, hogy megnézzük, hogy egyáltalán léteznek-e ilyen eszközök, 

ha léteznek, akkor ennek reális-e az ára, hogyan lehet telepíteni, van-e kívülre telepíthető 

megoldása és úgy láttuk, hogy ez létezik és tud működni. 

Még egy pontot vetnék fel, amit kérdésként fogalmaztunk meg mind a két bizottság által. Mit 

gondol a Képviselő-testület arról a kérdésről, hogy most azért épül ki ez a házi 

szennyvíztisztító, mert nincs lehetőség a hálózatra csatlakozni. Mit gondol a Képviselő-

testület arról, hogy mi legyen akkor, hogy ha ez létrejön, tehát kiépül a gerincvezeték? Nem 

tudom, hogy ebben a pillanatban van-e jogi kötelezettség rácsatlakozni? 

Komlós Tibor alpolgármester: Igen. Ahol közműves szennyvízhálózat elérhető ott rá kell 

kötni. 

Antonovits Bence képviselő: Akkor ez nem is kérdés. 

Még egy javaslata volt Ügyvéd úrnak, hogy ez az öt év nem túl hosszú-e. Arról beszélgettünk, 

hogy milyen eszközeink vannak, hogy ha valamiért nem működik ez az együttműködés, mert 

folyamatosan határérték átlépések vannak – ami reméljük, hogy nem lesz? Van-e lehetőség, 

illetve a cég irányába is kérdés, hogy mindenképpen erre az ötéves engedélyre van szükség, 

vagy van olyan lehetőség, hogy próbaidős engedély, vagy rövidebb idő? Van-e értelme erről 

beszélni? 

Szijjártó Bence: Feltételezem, hogy azért került elő az öt év, mert, hogy a vízügyi hatóság is 

annyi időre szokta ezeket az engedélyeket megadni. Természetesen az hozzátartozik, hogy az 

engedély erre az időtartamra csak ezekkel a műszaki feltételekkel és paraméterekkel érvényes, 

tehát ha bármi változik, akkor az egy új engedélyezési eljárást igényel. Akkor nyilván az az 

engedély már nem lesz érvényben. 

Tömöri Balázs polgármester: Itt felmerült jó pár kérés, de remélem, azt érzékelik, hogy 

alapvetően van bennünk egy pozitív gondolat, hogy támogatjuk a vagyonkezelőt csak vannak 

feltételek, amik a korábbi rossz tapasztalatokból adódnak. Pont egy éve volt, hogy lilává 

változott a Borosjenői patak vize és ezt mindenki nehezményezte. A katasztrófavédelem 

vizsgálódott az ügyben. Voltak korábban rossz tapasztalatok, illetve vannak lakossági 

aggályok. Az, hogy több szankció is lehetne ugyanarra a hibára, vagy károkozásra, arra én is 

azt gondolom – de nem jogvégzettként -, hogy ha erről van egy megállapodás, hogy mi 

történik akkor, ha mégis megtörténik, akkor szerintem ez lehetséges, mert nem ugyan az lesz 

a jogcím. Most arról beszélünk, hogy legyen-e ilyen kérésünk Önök felé. Elhangzott négy 

dolog. Az utolsóval kapcsolatban Önök még nem reagáltak. 

Antonovits Bence képviselő: Az volt a negyedik pont, hogy a pontok megszegése az engedély 

azonnali egyoldalú visszavonásának lehetőségét adja meg. Ezzel kapcsolatban Ügyvéd úrral 

beszélgettünk a ködbér lehetőségéről. 
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Dömötörfy Zsolt képviselő: Ez túl erős lenne. Nem az a cél, hogy ellehetetlenítsük a cégnek a 

működését, hanem az, hogy tisztított víz folyjék a patakba. Nekem az a legfontosabb, hogy 

fizikailag le tudjuk azonnal zárni, hogy ha szennyezés történik. 

Bubik Szabolcs képviselő: Mi két műszaki megoldásra kérnénk választ. Az egyik a fizikai zár, 

a másik pedig a hangmérés, ami nem kell, hogy akkreditált legyen, de legyen nyomon 

követhető. Ez közös érdekünk, mert mi sem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy hetente 

tárgyalunk ott lakókkal, hogy nagy a zaj. Ez a két műszaki megoldás, amit ki kellene találni az 

ügyben. 

Antonovits Bence képviselő: Igazából ez a két aggály van. Szerintem a kisebb aggály a zaj. 

Nyilván a nulladik ponton azzal kezdődik, hogy meg kellene mérni nyugalmi állapotban a zajt 

a lakóterületen, mert ott a 10-es út, meg ott van egy csomó másik ipari tevékenység.  

Tömöri Balázs polgármester: Ezt én nem tudom, hogy jogilag hogyan lehetséges. Az is egy 

nehézség, hogy a cégnek a működése az egy gksz. övezetben zajlik, a lakók pedig egy 

lakóövezetben laknak. Nem tudom, hogy mit kell mérniük pontosan. 

Bubik Szabolcs képviselő: Rögzíteni kellene, hogy mi az a határérték, amit be kell tartani. 

dr. Horti István jegyző: Azt látnám megoldásnak, hogy különválasztjuk a két ügyet. Az egyik 

ügy, hogy van egy vagyonkezelői kérelem, ahhoz én azt gondolom, hogy amiket 

megfogalmaztunk az előterjesztésben és itt is elhangzott az beleférhet. A másik, amik 

felmerültek a zajjal, a ködbérrel kapcsolatban azt én csak úgy tudom értelmezni, hogy ha mi 

kötünk egy külön megállapodást, mert a ködbér az egy szerződésbiztosítási mellékkötelem és 

abban az esetben lehet érvényesíteni a ködbért - ami jellemzően pénzbeni megváltás -, hogy 

ha valaki nem teljesíti a szerződést, vagy nem szerződésszerűen teljesíti. Ez a két lehetőség 

van. Én különválasztanám.  

Azt mondja a Képviselő-testület, hogy megadja a vagyonkezelői hozzájárulást, hogy ha a 

vízzel kapcsolatos feltételeket teljesíti és egyben kéri, hogy kössünk egy külön megállapodást, 

amiben ki lehet térni a zajra, a ködbérre és sok egyébre. A vízügyi hatóságnak az kell, hogy 

van-e vagyonkezelői engedély vagy sem. Őt nem érdekli a zaj, a ködbér, de minket igen. Én 

úgy látnám biztosítottnak, hogy az engedély megadjuk, de kössünk egy megállapodást amiben 

lehet rögzíteni, hogy hová tegyük a zajmérőt, milyen típusút, milyen zajhatárértéket kell 

betartani, mert teljesen eltérő egy lakóövezeti és egy ipari, ki mikor tud oda bemenni, ki tartja 

fenn stb.. Ez egy elég összetett dolog, de nyilván nem megoldhatatlan. Én ezt javasolnám, ha 

a cégnek is megfelel. 

Szijjártó Bence: Két dolog van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy ezt a kötelezettséget 

nekem a cég nevében nincs jogom vállalni, ezt nekem is meg kell beszélnem. A másik, hogy 

nekünk ez a vagyonkezelői hozzájárulás ahhoz kell, hogy ezt a projektet mi le tudjuk zárni. 

Nekünk tavaszra már mindenféle engedélyekkel meg kell, hogy legyünk. A vízügyi hatósági 

eljárások három hónap időt vesznek igénybe, ebből látszik, hogy nincs sok idő. Mi november 

óta hajtjuk ezt az ügyet, ha még tovább húzódik a vagyonkezelői hozzájárulás, tehát még 

egyéb feltételekhez kötjük, akkor nem tudom, hogy mikor fog realizálódni, mi meg ki fogunk 

futni a határidőből és egy projekt finanszírozási, elszámolási anomália fog keletkezni. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Én a gyakorlatban találkoztam ehhez hasonló esettel. Ez úgy 

nézett ki, hogy egy intézményi terület határos volt lakott területtel. Az intézmény elkezdett 

működni és a fűtése és a nyári légkondicionálása egy külső nagy berendezés volt, pont azon 

az oldalon amelyik irányba határos volt a lakott területtel. Teljesen megállt a lakóknak a 

reklamációja. Az volt a megoldás és a megállapodás arról szólhat, hogy azokat a 

határértékeket, amiket a lakóterületen be kell tartani azt az Önök cége betartja. Addig 
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építették a falakat, szigeteltek, amíg sikerült a zajt csökkenteni. Nem az volt a megoldás, hogy 

vitatkoztak, pereskedtek, hanem a cég megoldotta, hogy ne legyen a zaj határérték feletti. 

Szijjártó Bence: Mi is azért vagyunk itt, hogy ezeket a problémákat feltárjuk, válaszokat 

adjunk. Lehet, hogy annyit tudnék és mindenki számára eleget tenni és a határidőre is talán 

választ is ad, hogy az a megoldás is mindenki számára jó tudna lenni, hogy az Önkormányzat 

a vagyonkezelői hozzájárulást egy évre adja ki azzal a feltétellel, hogy addigra kidolgozza 

ezeket a feltételeket. Akkor nincs megakasztva az ügymenet és egy év alatt ezeket a 

kérdéseket ki lehet dolgozni, hogy az mindenkinek megfelelő legyen. 

Tömöri Balázs polgármester: A határozati javaslatban három másik pont szerepel, nem 

tudom, hogy volt-e lehetőségük a honlapon elolvasni? 

A vagyonkezelői/mederkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek mellett megadja: 

a. A jelenlegi hozzájárulás kizárólag erre az üzemre, a kérelembe foglalt tevékenységre 

és legfeljebb öt évre érvényes. 

b. A havi rendszerességgel előírt akkreditált méréseket a bebocsátási pont felett és alatt is 

elvégzi, az Önkormányzatnak folyamatosan - a laboreredmények kézhezvételétől 

számított 3 napon belül - a laborjegyzőkönyveket megküldi. 

c. Szúrópróbaszerű mintavétel lehetőségét és ennek fedezetét biztosítja - évente 

legfeljebb négy alkalommal - az Önkormányzat által felkért akkreditált szakértők részére. 

Ez a három javaslat feltételként szerepel a hozzájáruláshoz. Ha ezeket még nem olvasták, 

hallották, akkor ezzel kapcsolatban van valami olyan szempont amire nem gondoltunk, vagy 

valamilyen észrevétel? 

Szijjártó Bence: Nincs. 

Tömöri Balázs polgármester: Most van az eredeti határozati javaslat alapján az 1. pontban 

három feltétel és felmerült még négy és érkezett áthidaló javaslat, hogy adjunk mondjuk egy 

évre hozzájárulást, azzal, hogy egy év után ezt vagy visszavonjuk, vagy meghosszabbítjuk 

amennyiben sikerül kidolgozni ezt a külön megállapodást. 

Antonovits Bence képviselő: Próbaidőről beszéltünk a bizottsági ülésen is. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ha próbaidővel engedélyezzük és mondjuk zaj lesz, akkor egész 

nyáron hallgathatják majd a zajt. 

Antonovits Bence képviselő: Ez a zaj dolog teljesen független a bebocsátástól. Azt értsétek 

meg, hogy ha mi ma azt mondjuk, hogy nem adjuk meg a hozzájárulást, akkor ők szippantós 

autóval elviszik, még rosszabb lesz a kapcsolatunk, beledobtunk egy kavicsot a cipőjükbe. 

Nem akasztottuk meg az egészet, mert ugyan úgy el fog indulni ősszel a termelés és ugyan 

ezek a zajkonfliktusok elő fognak jönni csak akkor már nem vagyunk egy beszélgető partneri 

kapcsolatban, mert, mi azt mondtuk, hogy hordjátok a 7 m3-es szennyvizet naponta szippantós 

kocsival, ahova tudjátok. Én azt gondolom - és e mögött az áll, hogy az elmúlt három hónap 

alatt sokat foglalkoztunk a témával -, hogy környezetvédelmi szempontból a tisztított 

kommunális szennyvíz ebbe a maximum 7 m3-es mennyiségbe annyira minimális kockázat, 

hogy ez bevállalható. Mi most erről beszélgetünk leginkább. 

Bubik Szabolcs képviselő: Az a kérdés, hogy adható-e vízügyi engedély feltételekkel, hogy 

abban definiáljuk, hogy az alábbi témákban egy éven belül külön megállapodást kötnek a 

felek? 

Bubik Szabolcs képviselő: Ha egy év múlva kiderül, hogy nem megfelelő a kapcsolat és nem 

sikerül ezt létrehozni…. 

dr. György Péter ügyvéd: Ha ezt egy évre adjuk ki, akkor az egy évre lesz érvényes. 
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Bubik Szabolcs képviselő: Egy év múlva nekünk nem kell megindokolni, hogy miért nem 

adjuk meg újra? 

dr. György Péter ügyvéd: Nem, hanem ugyan abban a proceszbe leszünk, mint most, hogy ki 

kell adtunk egy engedélyt. A zajt tegyük félre ebben az esetben. Adtunk egy egyéves 

engedélyt arra, hogy nézzük meg. Én azt gondolom, hogy ahogyan elmondja Antonovits 

Bence képviselő úr, ez környezetvédelmi szempontból egy vállalható kockázat, sőt vannak 

ennek pozitív hozadékai is a patak vízhozama tekintetében. Ezt meg kell fontolni, hogy 

mentjen-e így a dolog és akkor idén ősszel le kell ülni és ki kell dolgozni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Nekem az a javaslatom, hogy adjuk meg ezt az engedélyt, de 

tegyük bele a fizikai zár kialakítást – ez egy hozzátartozó műszaki paraméter -, mert ez 

szorosan kapcsolódik a vízjogi engedélyhez. Emellett írjunk egy külön levelet ezen engedély 

mentén, hogy legyen írásban nyoma, hogy mi az a hat pont, amit szeretnénk ebben a külön 

megállapodásban, és rögzítsük, hogy akkor tudjuk ezt egy év után megadni hosszabb időre, 

amennyiben ezen időszak alatt meg tudunk egyezni. Valahogyan így dokumentálnám, hogy 

most mi történik és mi várható még ebben az évben, tehát, hogy valamiben meg kell 

egyeznünk egy év alatt. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Sokat tárgyaltuk ezt és én szeretném, hogy ha valameddig már 

eljutottunk, akkor most nem lépnénk vissza, mert számomra az, hogy legyen egy próbaidő az 

most azt jelenti, hogy megbízunk abban, hogy úgy is tiszta lesz a víz és nem lesz zaj és akkor 

majd egy év múlva gondolkodunk. De akkor ezt elég lett volna megcsinálni egy hónappal 

ezelőtt és akkor nem beszéltünk volna róla többet. Ha már ennyit beszéltünk, akkor nézzük 

meg a zárszerkezetet és azt, hogy konkrétumok nélkül tudomásul veszi a cég azt a 

kötelezettséget, hogy amennyiben a zajterhelést nem tudja ajtózárással és a belső épületnek a 

megfelelő üzemeltetésével biztosítani, akkor zajvédő fallal fogja biztosítani. Egy ilyen 

garanciát adhat egy cég. Úgy is az a végső megoldás, mert ha nem tudják megoldani az 

ajtónak a szigetelésével, meg muszáj kinyitni az ajtót nyáron, mert nem jó a légkondi és nagy 

lesz a zaj, akkor úgy is zajvédő falat kell építeni. Nem kell egy évet várnunk ahhoz, hogy ezt 

belássuk, mert különben nem fogunk tudni együtt élni. Azt nem mondjuk meg, hogy hány 

méter magas legyen, meg miből legyen, de azt igen, hogy ezt tessék vállalni, mert itt emberek 

élnek a kerítés túloldalán és a lakóterületre vonatkozó határértékeket kell betartani akkor is, 

hogy ha gksz. övezeten belül, a kerítés túloldalán Önöknél jóval magasabb a határérték. 

Szijjártó Bence: Igen, de itt most megint azt tudom mondani, amit az előbb, hogy ez a 

kérdéskör nem érinti a hozzájárulást és nekünk, most ez a legfontosabb ebben a témakörben, 

mert ha ez nem lesz meg, akkor nem fogjuk tudni lezárni az egész procedúrát ergó egy csomó 

probléma fog felmerülni. Akkor inkább azt fogja majd mondani a cég, amit Antonovits Bence 

képviselő úr mondott, hogy szippantós kocsi és akkor meg van oldva a probléma. Most én 

nyilván nem tudom megmondani, hogy milyen költségekkel jár, amit Ön mond, meg senki 

sem tudja ezt pillanatnyilag megmondani, de akkor ez a másik verzió, mert ezt a dolgot záros 

határidőn belül le kell zárni. Ha most megint feltételekhez kötjük, ráadásul olyanhoz, ami nem 

érinti ezt a vagyonkezelői hozzájárulást, akkor sose lesz ebből vagyonkezelői hozzájárulás és 

mi nem tudjuk lezárni ezt a dolgot. 

Antonovits Bence képviselő: Az a gondolat kavarog bennem, hogy akarunk-e egy év múlva 

újra ezzel a témával foglalkozni, vagy pedig most le tudjuk-e zárni úgy, hogy beletesszük 

azokat a biztosítékokat, amivel nyugodtan szavazunk és adjuk meg hosszabb távra ismerve 

azt, hogy mennyi feladatunk van. Nem tudom, hogy ez az egyéves feltétel olyan nagy 

biztosítékot jelent-e? Itt van ez a három pont, ami szerintem a vizet eléggé rendezi – ami 

alapból szerepelt a határozati javaslatba, hogy kérjük a mintavételeket, kérjük az eredményét, 
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kérünk szúrópróbaszerű lehetőséget. Én nem tudom, hogy most ezzel a tervezéssel a zárható 

rendszer megoldható-e, de ezt szerintem akár az ülés után is meg tudjuk beszélni. 

Bubik Szabolcs képviselő: És akkor a hangot leszedni róla? 

Antonovits Bence képviselő: Nem tudom, hogy le kell-e. Az én fejemben az van, hogy ha mi 

most csinálunk egy megállapodást és be akarjuk védeni magunkat és két aggályunk van a 

hang és minőségalatti szennyvízbebocsátás, akkor bármelyiknek a nem teljesítése az akár 

miért ne járhatna ennek a felbontásával, ami indokolatlanná teszi a rövid határidőt, mert nem 

az egy év fog minket megvédeni, hanem az, hogy biztosan be lesznek tartva a határértékek. 

Bubik Szabolcs képviselő: Mi van akkor, ha az engedély egy évre szól, de mielőtt ezt 

megadjuk, kötünk egy megállapodást. 30 napon belül megszületik egy megállapodás vagy két 

hónapon belül, tehát nem kitoljuk egy évre és majd októberben összeszedjük újból az infókat, 

amiket már elfelejtettünk. Ha ez úgy is két külön dokumentum – nekem ez egy bizalmi próba 

is, hogy összejön-e úgy, hogy most nincs ez a nyomás rajta, hogy nem adtuk ki az engedélyt, 

haladhat az ügy, sikerül-e megállapodni. Ha nem sikerül és az derül ki, hogy – bocsánat, de a 

legrosszabb verzió – addig volt nagyon készséges a cég, amíg ki nem adtuk a dokumentumot 

és utána semmi nem történik, akkor egy évig van egy engedély, de azzal nincs előrébb a cég, 

hogy egy év múlva nincs mit csinálni. A cégnek az nem megoldás, egy év múlva mit csinál a 

szennyvízzel? 

Tömöri Balázs polgármester: Szerintem is ez jónak tűnik, mert a pályázati megvalósítást 

lehetővé teszi, a pályázati forrásaik nem vesznek el, meg tud valósulni a dolog. A tényleges 

termelés korábbi információk alapján valójában szeptemberben indulna, vagyis ha december 

31-ig szól egy hozzájárulás, akkor a lakossági zajterhelés az szeptemberben kezdődne, ha ez 

továbbra is így van, ahogy korábban mondták. Én az eredeti határozati javaslatot úgy 

módosítanám, hogy az a. pontban: A jelenlegi hozzájárulás kizárólag erre az üzemre, a 

kérelembe foglalt tevékenységre egy évre érvényes. A b. és a c. pont ugyan úgy maradna. A d. 

pontba venném, amit Dömötörfy Zsolt képviselő úr javasolt és megtervezhetőnek gondolja, 

hogy fizikai zárat biztosítanak az Önkormányzatnak. Valahova az a. pontba kellene betenni 

azt, de lehet, hogy be se kell ide tenni feltételnek csak tudják jól, mert most jegyzőkönyvbe 

kerül, hogy az egy év utáni hosszabbításnak a feltétele az lesz a Képviselő-testület részéről, 

hogy a zajjal kapcsolatos dolgokat is vállalnak és betartanak. Én ezt javasolnám. 

Szijjártó Bence: Csak annyit szeretnék, talán az Ön kérésére is megnyugtató választ adni, 

hogy jelen pillanatban az áramkapacitása az épületnek úgy néz ki, hogy maximum egy gép 

tud menni, nagyon minimális, gyakorlatilag háztartási energia lekötéssel rendelkezik. Jövőre 

lesz valamikor, amikor az ELMÜ ezt föl tudja bővíteni, tehát addig nem is fog tudni úgy 

működni az üzem, ahogy kell. Ilyen szempontból ez az egy évet csak javítja. 

Tömöri Balázs polgármester: Alkalmas-e az, hogy az 1. pontban ezt a négy pontot fogadnánk 

el. Van még a kertészeti terv is, hogy többszintű növénysávval választják el Pilisborosjenő 

mentén az ipari és a lakossági tevékenységet, tehát ez esetleg a kertészeti tervvel megoldható. 

Az a kérdés - ami Jegyző úr javaslata -, hogy külön megállapodás szóljon minden egyébről, 

ami nem érinti a vagyonkezelői hozzájárulást, illetve volt egy másik javaslat, hogy ezt most 

ne foglaljuk határozatba csak tudják a jegyzőkönyvből? Tehát legyen határozatba foglalva a 

külön megállapodás a zaj és egyéb működéssel kapcsolatos dolgokról vagy ne? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: A zajnál az a probléma, hogy két lehetőség van: a. verzió, hogy 

vagy most rögzítjük, hogy igen, van ott egy lakott területi határérték és a cég vállalja, hogy ezt 

betartja, vagy a b. verzió a pereskedés, ami évekig tart, borzasztó költséges. Én azt szeretném, 

hogy igen, mi olyan partnerek vagyunk, hogy tudjuk, hogy itt lesz egy zajvédelmi határérték, 
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tudjuk, hogy be kell tartani és meg fogunk tenni minden tőlünk telhetőt, hogy ezt betartsuk. 

Ha ezt nem írjuk le, akkor mit mondunk a lakosságnak?  

Szijjártó Bence:Volt szó erről a lakossági fórumon. Itt az anomália, az a probléma, hogy van 

az egyik oldal, ami ipari zóna a másik meg lakossági zóna. Nyilván a cég – mindegy, hogy én 

jogosult vagyok-e vagy sem ilyen szempontból – arra tud kötelezettséget vállalni, amire őt a 

jogszabály kötelezi. Tehát én mondhatom azt, hogy persze, mi eleget fogunk tenni ennek vagy 

annak, de nyilván arra fogok tudni kötelezettséget vállalni - hiszen az építési engedélyem is 

arról szól -, amire a jogszabály kötelez. 

Bubik Szabolcs képviselő: Nemcsak arra tud kötelezettséget vállalni, amire a jogszabály 

kötelezi, mert nyilván ennél többre is lehet kötelezettséget vállalni. 

Szijjártó Bence: Bocsánat, jelen pillanatban. 

dr. Horti István jegyző: Ilyen esetben külön kell választani, mert valóban Önöknek a 

zajkibocsátási határértékük magasabb, mint a lakóövezeti, viszont a lakóövezetbe 

alacsonyabb, mint az ipari. Vagyis egy lakó, hogy ha a lakóövezetre vonatkozó határérték 

túllépését észleli az jogsegélyért fordulhat az Önkormányzathoz pl. birtokvédelemre, 

bíróságra. Tehát hiába bocsáthatnak ki Önök nagyobb zajt, mégsem tehetik meg, pontosabban 

megtehetik, de úgy, hogy a lakókörnyezetben már nem lehet több, ez a szabály. Ha több lesz, 

akkor kötelezni tudjuk Önöket, akár az engedély visszavételét is. Azért jó a külön 

megállapodás, mert abban le lehet ezeket mind rögzíteni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Vagyis akkor mégis legyen egy e.pont, amiben ezt belefoglaljuk, 

hogy ebben a megállapodásban azt kívánjuk rögzíteni, hogy hogyan és milyen módon lesz a 

lakóövezetben lakóövezeti határérték alatt a zajterhelés? Erről fogunk egyeztetni. Legalább a 

célt kijelöljük ebben, hogy mindkét fél számára legyen tiszta, hogy igazából ez a célunk és a 

következő időszak arról szól, hogy ebben sikerül-e megegyezni. 

Juhász Norbert: Itt van nálam az építési engedély, amiben olyan kikötés van, hogy a 

benyújtott műszaki tervdokumentáció szerint a tervezett létesítmény üzemeltetése során 

zajforrások működését tervezik és a létesítmény védelmezett zajvédelmi hatásterületén zajtól 

védendő épületek találhatóak a 284/2007. kormányrendelet 9. § 1. bek. szerint a környezetnél 

zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a 

védendő területen, épületben és helységben zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és 

rezgésterhelés követelményeknek. Tehát az építési engedély foglalkozik vele, hogy védendő 

terület van, jogszabályban ezt rögzítik. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ha a partner nyilatkozik arról, hogy igen, nem azt az utat akarja 

bejárni, hogy majd, akinek lesz ideje, pénze, energiája, majd pereskedjen, mert ez az egyik 

lehetőség. Mondhatja a cégtulajdonos, hogy pereljél, majd öt év múlva, ha a bíróság megítéli, 

akkor fizetek. Én ezt el szeretném kerülni. Én már most szeretném látni, hogy a tulajdonos 

tudja ezt és szándékában áll megoldani. Előírja ugyan az építési engedély, de megkapták, 

megépítették, innentől kezdve az építési hatóság már nem fogja lebontani az épületet, mert 

nagy a zaj. 

Juhász Norbert: De mérésekre kötelezhet minket. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Igen, de nem fogja lebontatni az épületet. Én továbbra is egy 

mondatot szeretnék - azt viszont nagyon -, hogy a lakott területen érvényes zajvédelmi 

előírásokat a cég be fogja tartani. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez határozati szinten azt jelentené, hogy abban az esetben adjuk ki 

ezt a határozatot, ha legalább egy ilyen egymondatos nyilatkozat formájában, írásban 

megjelenik. 
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Juhász Norbert: Ebben én most nem fogok tudni Önnek nyilatkozni, vagy ha nyilatkozok az 

Önnek nem biztos, hogy elegendő. Én azért mondtam azt, hogy ami a jogszabályban meg van 

fogalmazva annak meg kell, hogy feleljen a cég. Innentől kezdve jöhet bármilyen nyilatkozat, 

az egy örök érvényű, amíg érvényes az engedélyünk. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor a határozati javaslat 1. pontjában négy feltételt 

nevesítettünk a vagyonkezelő hozzáháruláshoz, az egy éves hozzájáruláshoz, erre az üzemre 

és egy évre: a havi rendszeres mérések, laborjegyzőkönyvek megküldésével, szúrópróbaszerű 

mintavétel lehetősége, évi legfeljebb négy alkalommal akkreditált labornak, fizikai zárat 

biztosít a cég az Önkormányzatnak és a felek külön megállapodásban rögzítik, hogy a 

lakóövezeti zajterhelés határértékeit milyen módon tartják be. Fogalmazzátok át nyugodtan. A 

felek külön megállapodásban rögzítik, hogy a lakóövezeti zajterhelés határértékeinek 

betartásához szükséges fejlesztéseket elvégzik. Amennyiben ez nem történik meg, akkor vagy 

nem lesz megállapodás vagy a hosszabbítása érvénytelen. Ez lett az 1. pontból, ami a cégre 

vonatkozik. A Solymárra vonatkozó részt külön venném. Tudunk-e csak az 1-es pontról 

szavazni? 

Önöknek van-e még ehhez bármiféle észrevételük? 

Aki egyetért azzal, hogy a felsorolt módon a., b., c., d., e. feltételekkel egy évre 

vagyonkezelői/ mederkezelői hozzájárulást adjunk, az kérem tegye fel a kezét. Egyhangú. 

dr. Horti István jegyző: Akkor, amikor az előterjesztés készült, akkor még nyitott volt az a 

pár kérdés, ami a határozati javaslatban úgy szerepel, hogy: felhatalmazza a polgármestert, 

hogy nézzen utána a szabályozási tervnek, hogy vonták be a szomszédokat stb.. Ezt én már 

megküldtem a solymári jegyzőnek, aki miután az előterjesztés felkerült a honlapra, megküldte 

a válaszát. Ezt feltettem a drive-ra. Egy 22 oldalas tanulmányt küldött, amiben az összes 

kérdésre válaszolt. Ezért én már nem látom időszerűnek azt a kérést, hogy a Polgármester újra 

kérdezze meg, amit már egyszer megkaptunk válaszban. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor igazából egy pont volt a határozati javaslat. Jó így? Jó. 

Akkor megfogalmazzuk a határozatot az új szövegezéssel a jegyzőkönyv alapján és 

megküldjük Szíjjártó úréknak. 

Juhász Norbert: Én annyit szeretnék kérni, hogy amennyire lehet gyorsan, hogy tudjunk 

eljárni az ügyben. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

3/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Solymár 3783/4 hrsz. alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem 

vagyonkezelői kérelmének elbírálására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1) Juhász Norbert "KÖRNYEZETTERV 2004" Bt. - DAVIÉP Kft. Cím 6500 Baja, Rókus u. 

13/B. és Szijjártó Bence a Lat-Gép Kft. közmű szakági főmérnök kérésre, a Solymár 

3783/4 hrsz. alatt tervezett acélszerkezet gyártó üzem részére a 

vagyonkezelői/mederkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek mellett megadja: 

a) A jelenlegi hozzájárulás kizárólag erre az üzemre, a kérelembe foglalt tevékenységre 

és egy évre érvényes. 

b) A havi rendszerességgel előírt akkreditált méréseket a bebocsátási pont felett és alatt is 

elvégzi, az Önkormányzatnak folyamatosan - a laboreredmények kézhezvételétől 

számított 3 napon belül – a labor jegyzőkönyveket megküldi. 

c) Szúrópróbaszerű mintavétel lehetőségét és ennek fedezetét biztosítja – évente 

legfeljebb négy alkalommal - az Önkormányzat által felkért szakértők részére. 

d) kéri, hogy a Kérelmező a patakba befolyó műtárgyra szereljen egy zárszerkezetet, 

amellyel az önkormányzat el tudja zárni a befolyást, ha szennyezést észlel. 

2) Kéri, hogy külön megállapodásba rögzítse az Önkormányzat és a Kérelmező, hogy  

a) a tervezett acélszerkezet gyártó üzem és a lakóövezet közötti védősávot többszintű 

növényzettel telepítse be a Kérelmező,  

b) valamint azt, hogy a Kérelmező nyilatkozzon arról, hogy a tevekénységénél 

keletkezett zaj mértéke - a lakóövezeten belül mérve - nem haladja meg a 

lakóövezetben előírt zajhatárt 

c) és ha indokolt az ehhez szükséges fejlesztéseket elvégzik. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. január 31, a megállapodásra február 15. 

 

2. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi képviselő-testületi ülés 

óta történt jelentősebb eseményekről  

 

Tömöri Balázs polgármester: A jelentősebb eseményekről táblázatban vannak a végrehajtás 

érdekében tett intézkedések. Hat jelentősebb eseményt írtam, ami az előző KT ülés óta történt. 

Nagyon röviden, ezek a következők: Nemzeti Fejlesztési Programiroda projektkoordinátora 

megküldte az Önkormányzatnak Pilisborosjenő fővárosi szennyvízhálózatra való 

csatlakozása, a KEHOP projekt közbeszerzési kiírását előkészítő anyagot véleményezésre. Itt 

hamarosan indul a tervezésre és kivitelezésre szóló közbeszerzés. A hivatal három nagy 

kihívásra, feladatra készül tavasszal, ezek: az országgyűlési választások, a népszavazás, ősszel 

pedig a népszámlálás. A hármas pontban írt jelentősebb esemény a VEKOP 

közlekedésbiztonság fejlesztése Pilisborosjenő pályázat. A pályázatkapcsán megindult a 

tulajdonosi hozzájárulások és engedélyek begyűjtése, amint beérkeznek, a márciusra várható 

közbeszerzési kiírást készítjük elő. A VEKOP bölcsőde kivitelezése Pilisborosjenő 

pályázatunk megvalósítását ellenőrizte a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Programokért felelős helyettes államtitkárának Támogatáskezelési Főosztálya. Rendben 

találták a projektet, a projekt kapcsán kötött szerződéseket és módosításaikat. A bölcsőde 

kivitelezése pedig április 30-ra várható, ez a végső határidő. Már a belső munkálatoknál tart a 

cég, szépen haladnak, ma voltunk ott. Úgy néz ki, hogy időre készen lesznek. Jelenleg úgy 

tűnik, hogy a beiratkozás április, május hónapban meg is kezdődik. 

Az előző KT ülés óta két nagy előkészítést igénylő pályázatot adtunk be, mindkettőt a Terület 

és Településfejlesztési Operatív Program plusz pályázati kiírás keretében. Az egyik a 
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Mesevölgy óvoda három csoportszobás bővítése, a másik pedig az Ezüsthegyi út és a Tücsök 

utca felszíni vízátvezetésének megoldására és kapcsolódó zöldterület fejlesztésére az Élhető 

települések célprogramba. Reménykedünk, hogy mind a kettő működni fog. Az óvodaiban 

nem jött hiánypótlás, a másikban jött egy, de a mai napon leadtuk. Mind a kettő versenyben 

van és nagyon ígéretes. Vannak további fejlesztési pályázatok. Ezeknek az elszámolásán, 

készítésén, beadásán dolgozunk. Az előző KT ülés óta elkészült még a Faluház alsó szintjének 

a felújítása, az elszámolás január 31-ig folyamatban van, illetve a Felelős állattartás témában a 

nyertes pályázat szintén. Az idei évben már adtunk be egy Magyar falu pályázatot a 

faluprogramban egy falugondnoki eszközbeszerzésre vagy gépjármű beszerzésre. Hamarosan 

a focipálya és játszótér környéki fejlesztés témájában is adunk be. Röviden ezek voltak a 

legnagyobb dolgok. Sok más dolog is történt, de ezek a nagyobb horderejűek. Van esetleg 

kérdés ezzel kapcsolatban? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: A Lazaréthi szerződés, mert az egy sürgős dolog lenne? 

dr. Horti István jegyző: Holnapra van betervezve. 

Tömöri Balázs polgármester: Az utolsó ebben a táblázatban, hogy a pályázat elbírálása 

megtörtént.  

Dömötörfy Zsolt képviselő: január 31-ig kellett volna leszállítani a koncepció tervet és azt be 

is harangoztuk. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez lehetne Boross Gábor FFT titkár egyik első ügye, hogy vigye el 

addig a pontig, hogy legyen egy első találkozó. 

Tömöri Balázs polgármester: A kihirdetés megtörtént, értesítettük, de a szerződéskötés még 

valóban nem történt meg. Egyéb kérdés vagy észrevétel? Akkor javaslom, hogy szavazzunk 

róla. Aki elfogadja a határozatok végrehajtásáról, illetve az elmúlt képviselő-testületi ülés óta 

történt jelentősebb eseményekről szóló beszámolót az kérem tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

4/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi képviselő-testületi ülés 

óta történt jelentősebb eseményekről  

 

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

határozatok végrehajtásáról és a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt jelentősebb 

eseményekről a testület elfogadta az előterjesztés alapján.  

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. január 26. 

 

3. Javaslat Pilisborosjenői USC kisbusz vásárlásának támogatására  
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Tömöri Balázs polgármester: Az eredeti kiírás szerint 2-es napirendi pont jön. Az 

előterjesztést mindenki megkapta. Ez a kérdés már járt a Képviselő-testületnél, de azóta 

történt két lényeges változás is, ezért visszakerült egy újabb döntésre, hogy az újabb 

kondíciókkal támogatható-e ez a kérés.  

Változott a kisbusznak a hasznosítása. A kisbuszt a Pilisborosjenő USC TAO pénzekből 

önrészt biztosítása mellett meg tudná vásárolni és a busznak a teljes fenntartását vállalná. Az 

egyesületnek a buszra alkalmanként hétvégi használatra van szüksége. Az osztott használatot 

az MLSZ támogatja. Több önkormányzat hasonló módon támogatta már busznak a 

beszerzését. Az a kérése a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy amennyiben 

programütközés van, akkor az eredeti cél a labdarúgó utánpótlás csapata élvezzen prioritást. 

Minden egyéb esetben az Önkormányzat tudná használni a buszt. Első körben azt beszéltük, 

hogy a legnagyobb előrelépés az lenne, hogy ha az Idősek Klubjába Ürömre méltóbb 

körülmények között tudnánk szállítani az időseket ezzel a busszal. Ez napi kétszeri szállítást 

jelent. Csak néhány személyt érint, de jelenleg sokszor a fűkaszálásban használt 

gépjárművekkel tudjuk ezt megvalósítani. Ez kényszermegoldás, mert nincsen az 

Önkormányzatnak erre megfelelő járműve. A levelükben részletezik, hogy szívesen kötnek 

megállapodást. Lehet nálunk az autó. Arra gondoltak, hogy minden egyes alkalommal ők 

kifizetik a saját üzemanyagköltségüket, használatukat, az Önkormányzat pedig intézze a 

sajátját. Ez a kérése az USC-nek. Az egészre azért van még lehetőség, mert az MLSZ a 

koronavírus miatt június 30-ig meghosszabbította ezt a programot. A támogatási kérelem 

maximum 3 millió forintra szól, de az ára vélhetően alacsonyabb lesz. Tévesen szerepel a 

határozati javaslatban a Volkswagen márkanév, mert a korábbi időszakban ténylegesen ez 

volt az elképzelésük, de utána jártak és a kisbusznak a típusa más, talán nem is kellene itt 

nevesíteni. Ford Transit Casting, ez a labdarúgó klubok által leggyakrabban használt 9 

személyes kisbusz ebben a TAO programban. Az a kérésük, hogy az önrész biztosításában 

segítsük az egyesületet és közösen használjuk az kisbuszt.  

Még egy nagy változás van az előző időszakhoz képest. Ősszel több olyan korosztályban 

indított az USC focicsapatot, ahol nem olyan fiatalok a játékosok, ezért nem feltétlen a család 

viszi őket a mérkőzésekre. Benevezték őket különböző bajnokságba és többször gondként 

merült fel, hogy ki tudná elvinni a gyerekeket az adott mérkőzésekre. Előfordult, hogy nekik 

is kisbuszt kellett bérelniük, hogy meg tudják oldani. Ez egy változás. Korábban valóban 

főleg a családok vitték a gyerekeket. Arra számítanak, hogy ez egyre nagyobb probléma lesz. 

Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.  

Bubik Szabolcs képviselő: Néztük, hogy mire használnánk és mi is úgy láttuk, hogy a 

nyugdíjasok szállítására tudnánk használni. Van egy ilyen határpont, hogy megéri-e, hogy 

három ember átszállítása Ürömre az mit ér meg, vagy mit nem. Az a javaslatunk, hogy 

kifizetjük az önrészt, de rögzítjük azt, hogy a pályázat fenntartási időszakának a végén, vagy 

az amortizáció végén - ami mondjuk 5 év - ennek fejében térítés nélkül átkerül az 

Önkormányzathoz a kisbusz. Ez lehet egy olyan win-win, ami az USC-nek is jó, mert akkor 

utána egy másik pályázat keretében valami mást fog pályázni, mi pedig 3 millióért 

hozzájutunk egy olyan kocsihoz, amivel minőségi ugrást lehet csinálni és nemcsak kitettük a 

pénzt az ablakon, hanem ez valamikor visszajön.  

A másik gondolat az, hogy mi fordítva gondolkodtunk, az USC üzemeltesse a gépjárművet és 

állapodjunk meg kilométerenkénti díjban, benzin megtakarítás vagy valami díj és ezt az USC 

havonta kiszámlázza, amit mi kifizetjük neki – azt nem tudom, hogy jogi személyként hogyan 

működik – és akkor egy kézben van. Ne kezdjünk közös manőverekbe, hogy a lehető 

legegyszerűbb legyen a hivatal oldalának. 
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Tömöri Balázs polgármester: Ők pont fordítva javasolják, azt mondják, hogy ők hozzánk 

képest elenyésző használatot fognak produkálni és ezért gondolták, hogy ők kifizetik a 

magukét. Lehet, hogy az adminisztrációja kevesebb. 

Bubik Szabolcs képviselő: Én rátok bízom, hogy alakítsátok ki, nem tudom megmondani, 

hogy mennyi kilométert fog menni az USC és mennyit mi. Üröm-Borosjenő oda-vissza napi 

kétszer is csak 10 km, tehát ha semmi másra nem fogjuk használni, akkor az sem tűnik olyan 

soknak. Ha hétvégén elmennek Zsámbékra és vissza, akkor ők már túlhaladták. 

Tömöri Balázs polgármester: Megkérdeztem őket, hogy mi a tervük a fenntartási idő után a 

busszal és azt mondták, hogy nagyon számítanak erre a buszra. Arra számítanak, hogy ennél 

sokkal hosszabb ideig és egyre jobban kell majd nekik. Tehát ahogy idősödnek a fiatalok úgy 

egyre jobban fog kelleni a kisbusz. Hogy lesznek-e lehetőségek, az nem biztos. Én úgy 

tudom, hogy a TAO kifutóban van. Lehet, hogy más pályázati lehetőségek lesznek és tudnak 

vele élni, de szerintem ezt feltételekkel meg lehet fogalmazni, hogy amennyiben egy másik 

pályázaton másik buszt nyernek, vagy elővételi joga legyen az Önkormányzatnak vagy bármi 

egyéb konstrukciót, de arra számítsunk, hogy ők ezt a busz élettartalma végéig szeretnék 

használni. 

Antonovits Bence képviselő: Ez teljesen reális, hogy ők nem 5 évre akarnak buszt venni. A 

másik oldalon ez nekem kicsit ellentmondásos, hogy ha jelenleg nem tudunk neki funkciót 

adni csak azt, hogy max. a nyugdíjasokat szállítjuk vele, akkor miért…. 

Bubik Szabolcs képviselő: Miért adunk ki 3 millió forintot? Ki kell mondani a kérdést. 

Antonovits Bence képviselő: Támogatjuk Borosjenő fiatalságát, támogatjuk a 

sporttevékenység fejlődését, egészséges életmódot. Én azt gondolom, hogy ha erre van 

pénzünk, akkor ez nagyon jó, hogy támogassuk. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ha tartósan akarják fenntartani ezt a kisbuszt, akkor, hogy ha 

tízéves viszonylatban gondolkozunk, akkor már évi 300 ezer forinttal kevesebb, napi ezer 

forint. Ha tényleg komolyan gondolják, hogy nem akarják eladni, összetörni, akkor egy 

tízéves megállapodás keretében ez az összeg reális. Annyit megér a falunak, hogy kulturáltan 

tudja 850 forintért szállítani az időseket. Időnként, hetente egyszer hozhatnánk fel időseket a 

külső településrészről a Téglagyári fordulóból vagy valahonnan, akár háztól, mert ilyen 

terveink is voltak. Egy-két funkciót azért tudnánk kitalálni. Nyilván helyi járatként nem 

gondolom, hogy lehetne üzemeltetni. Én most azokat mondtam, amiről gondolkodtunk, 

nyilván öt év múlva nem hárommilliót fog érni a busz. Nyilván egy értékegyeztetés kell. Ha 

az általunk megadott összeg egy része beszámításra kerülne a vételárba, elővételi jog és akkor 

értékegyeztetés stb. 

Tömöri Balázs polgármester: Megkérdeztem tőlük, hogy valami olyan megállapodásban, 

hogy a következő tíz évben betudják az évi 300 ezer forintos civilkeret pályázatuknak a most 

megelőlegezett összeget arra azt mondták, hogy nekik teljesen jó, így is megfelel, ez most egy 

szükséghelyzet. 

Bozsódi Bori képviselő: Szerintem sok funkció társítható egy ilyen kisbuszhoz, egyrészt most 

jelenleg a focisták aktívak a faluban, de a tornateremben kosárlabda csapat is alakult és ez 

vélhetően változik a jövőben, azért gondolom, hogy lesznek olyan csapatok, akik ezt tudják 

majd használni. Egyetértek Dömötörfy Zsolt képviselő úrral abban, hogy az egy nagyon 

fontos funkciója lehetne, hogy a külső településrészről azokat a nyugdíjasokat, akik nem 

tudják megoldani a belső faluba jutást ügyintézésre, orvoshoz való eljutást, akkor nekik 

lehetne segíteni ebben. Azzal kapcsolatban van egy kis aggályom, hogy ezt inkább kérdezem, 

hogy az idősek mennyire könnyen tudják használni? Egy magasabb autóba való beszállás ez 

pont nehézséget okozhat. Ha erre van forrás és lehetőség, akkor én azt gondolom, hogy 
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értelmesen ki lehet használni, lesznek olyan igények, amik miatt ez indokolt lehet. Még az 

merült fel, hogy akár bérelhetővé tenni, ha a nyugdíjas klub vagy másik helyi közösség 

kirándulásra vagy valamilyen célra használná. 

Tömöri Balázs polgármester: Ezt a részt én úgy tudom, hogy a TAO szerződés szabályozza, 

de ők azt mondták, hogy az MLSZ csak azt kéri, hogy programütközés esetén az eredeti 

címzettje a támogatásnak, a foci klub legyen a favorit. Ha nincs összeütközés, akkor szinte 

bármi lehetséges. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ez akkor garantáltan így van, mert volt egy olyan aggályunk, 

hogy jogszerűen nem is köthetnek ilyen megállapodást. 

Tömöri Balázs polgármester: Én szóban kaptam ezt az információt, írásban nem. 

Legközelebb Vörösváron van így, de a környéken több településen van ilyen busz és az 

Önkormányzat ugyan így KT ülésen hozzájárult az önrészhez. 

Búzás István képviselő: Én annyit szerettem volna, hogy most az idős szállításról van szó, de 

egy csomó minden más lehetőség lesz. Én azt gondolóm, hogy ebből sok munka és konfliktus 

pont, rengeteg gondot és nehézséget látok ebben, de összességében úgy érzem, hogy megéri, 

mert mind az USC-nek mind a falunak többlet lehetőségei lesznek és ilyen busz 

beszerzéséhez egy ilyen mértékű támogatás mindkét közösségnek jó. Jó a faluközösségnek a 

hatékony idősszállítás, a későbbi egyéb potenciálok nyugdíjas klub, bármi és a focistáknak is. 

Tömöri Balázs polgármester: Azt mondták, hogy vélhetően sokkal kevesebb lesz, mint 3 

millió forint, közelebb lesz a kétmillióhoz, mint a háromhoz. A végét akkor tudjuk meg, ha a 

számla kiállításra kerül, de a felső limitje ennyi. 

Bubik Szabolcs képviselő: Még arról beszéljünk, hogy ezt akarjuk beszámítani az ő 

támogatásukba vagy nem, mert ez még felmerült kérdésként. 

Búzás István képviselő: Nekem ehhez még van gondolatom. Szerintem a civil keretnek nem 

az a célja, hogy öt évig buszuk legyen. A civil keretre megvan, hogy mire adunk támogatást, 

azok rendezvények és olyan közösség formáló dolgok és nem szeretnénk ezt… 

Bubik Szabolcs képviselő: Nem a civil keret terhére, én nem így értettem, hanem hogy ők 

akkor egy ideig nem pályáznak civil keretre. 

Búzás István képviselő: De pályázzanak civil keretre, hogy ha olyan programjuk van, 

lehetőségük, céljuk, ami ebből támogatható. A civil keret arra van, hogy az önszerveződő 

közösségek jó dolgokat csináljanak és a busszal ne lőjük ki ezt tíz évre. 

Tömöri Balázs polgármester: Szerintem is sport napokra lenne szükségünk nem feltétlenül 

csak a buszra. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Csak próbálom szintetizálni. Nekem tetszene egy olyan 

megoldás, hogy az együttműködés tervezett ideje a tíz éves távlat. Tíz évig megtartják és mi is 

használjuk ezen kondíciók szerint. Ha tíz éven belül akarják valamiért előbb eladni, mert 

alakulhat így, akkor az Önkormányzatnak elővásárlási joga van és kvázi, mint egy bérlet, lesz 

egy értéke a busznak és mint ha bérleti díjat fizettünk volna, az beszámításra kerül és a 

különbözetet meg kifizetjük. Ha tíz év után adják el, akkor meg semmi közünk hozzá. 

Tömöri Balázs polgármester: Ezzel Bubik Szabolcs képviselő úr láthatóan egyetért. A 

többiek? Mindenki egyetért. A határozati javaslat szövegét látjátok. Ebbe Jegyző úr ezt 

hármas pontként beilleszted? Akkor a Dömötörfy Zsolt képviselő úr által szintetizált közös 

javaslattal tudunk-e szavazni a határozati javaslatról? Aki egyetért azzal, hogy maximum 

hárommillió forint erejéig támogassuk a Pilisborosjenő USC-nek a gépjárművásárlás 
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támogatási kérelmét Dömötörfy Zsolt képviselő úr által összefoglalt feltételekkel, az kérem 

tegye fel a kezét.  

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

5/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenői USC kisbusz vásárlásának támogatására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1) Támogatja a Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesületének autó vásárlás 

támogatási kérelemét, a kilenc személyes kisbusz vételárának 30 %-ának megfelelő – de 

legfeljebb 3 000 000 Ft – összegben, azzal a feltétellel, hogy ha Pilisborosjenői 

Utánpótlás Sport Club Egyesülete 10 éven belül eladja a kisbuszt, akkor az 

Önkormányzatnak elővásárlási joga legyen és az eladási árba a legfeljebb 3 000 000 Ft 

támogatás kerüljön beszámításba.  

2) Felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésben az 1. pont szerinti összeget 

szerepeltesse. 

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club 

Egyesületével kössön használati megállapodást a megvásárolni szánt autó használatának 

feltételeiről. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. január 31.  

 

4 Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Az előterjesztésben két javaslat van: április 11. (hétfő) és 

november 7. (hétfő). Van-e ezzel kapcsolatosan bármilyen észrevétel? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Valószínűleg a tavaszi szünet később lesz egy kicsivel, 14-től. 

Tömöri Balázs polgármester: Hogy még részt tudjanak venni a tavaszi szünet előtt. 

Bozsódi Bori képviselő: Általában nekem sajnos nem jók a hétfői időpontok, ezért szeretném 

jelezni, hogy amennyiben van másik alkalmas időpont, akkor én azt támogatnám. 

Tömöri Balázs polgármester: Esetleg te tudsz-e javasolni egyet? 

Bubik Szabolcs képviselő: április 12. (kedd) és november 8. (kedd). 

Bozsódi Bori képviselő: De én megértem, hogy ha a többségnek és a hivatalnak így a 

megfelelő és el tudom fogadni, csak szerettem volna jelezni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Jobb a kedd. 
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Tömöri Balázs polgármester: Ebből kezd érezhetővé válni, hogy elég nehéz belőni ezt. A 

hivatalban hétfőn 18 óráig van ügyfélfogadás és akkor utána folytatólagosan 

közmeghallgatásba tud átcsapni a működés. Ez egy szempont volt, amitől persze eltérhet a 

Képviselő-testület. Illetve arra is figyeltünk, hogy a minden héten lévő bizottsági ülések 

tudjanak menni, ezért se kedd, se szerda… 

Bubik Szabolcs képviselő: Nem baj, hogy ha a szerdai bizottsági ülés helyett ez van. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: szerdán vannak a KT ülések is. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor van egy szerdai javaslat? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Neked az sem jó? Akkor maradjon a két hétfői javaslat és akkor 

felmentést kap a Bozsódi Bori képviselő asszony. 

Tömöri Balázs polgármester: Ha olyan kérdés érkezik, ami a Humán Bizottságot is érinti, 

akkor biztos, hogy meg fogunk keresni. A közmeghallgatáson írásban és szóban is jöhetnek 

kérdések. Szavazzunk, hogy el tudjuk-e fogadni a határozati javaslatban szereplő két 

közmeghallgatást. Az szerepel még javaslatként az előterjesztésben, hogy az egyik 

közmeghallgatás az külső településrészen legyen. Most az volt a javaslat, hogy a második 

közmeghallgatás az külső településrészen, az első pedig az ófaluban legyen.  

Dömötörfy Zsolt képviselő: A jegyzőkönyv kedvéért, nem akarjuk lecsökkenteni azt a 

lehetőséget, hogy a lakossággal tudjunk direktben kommunikálni, a különböző tematikus 

fórumok mindig össze lesznek hívva indokolt esetben, csak az egy adott témáról fog szólni. 

Valójában a közmeghallgatáson nem volt olyan nagy az érdeklődés ezért valószínű, hogy a 

kettő is elég lesz. 

Tömöri Balázs polgármester: Köszönöm, hogy ezt mondtad, ezzel kellett volna kezdetem. 

Valóban a lakossági tematikus fórumokból sok volt, mindegyiken több jelenlévő volt, mint a 

közmeghallgatáson. Ez egy ilyen tapasztalat, hogy nem a nagy általánosságokról, hanem 

konkrét, akkut ügyben kell az érintettekkel többet beszélni. A lakossági fórumoknak nincsen 

felső plafonja, bármennyit lehet tartani, bármilyen ügyben. Aki ezzel a kiegészítéssel, vagy 

ennek szellemében egyetért a határozati javaslattal az kérem tegye fel a kezét. Egyhangú. 

Akkor ezt meg is hirdethetjük, hogy tudjanak készülni az emberek. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

6/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat közmeghallgatás időpontjainak meghatározására 

 

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

időpontok szerinti meghirdeti a közmeghallgatások időpontjait. Tapasztalat szerint a lakosok 

körében a tematikus lakossági fórumok népszerűbbek, ezért idén három helyett kettő alkalom 

lesz. 

 

Közmeghallgatás időpontja: 
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2022. április 11. hétfő 18.00 Ófaluban 

2022. november 7. hétfő 18.00 Külső településrész 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

5. Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének 

elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Ez egy törvényi kötelezettség. Egy biztos közbeszerzésről 

tudunk, ami a VEKOP közlekedésbiztonság fejlesztése Pilisborosjenő közbeszerzési pályázat 

megvalósításához kapcsolódik. Ez szerepel itt. A II. félévben teljesülnek az I. félévben kiírt 

közbeszerzésnek a szerződései. Ez az egy biztos van, ha bármi történik évközben, akkor ezt 

módosítani kell. Háromtagú Bíráló Bizottságot kell létrehozni ennek a közbeszerzésnek a 

keretében beérkezett ajánlatoknak az elbírálására. Javaslatunk ugyan az a csapat, aki már 

korábban a bölcsődei pályázat elbírálásánál segített. Ott adtak is hasznos visszajelzéseket és a 

következő alkalommal még szuperebb lesz a közös munka. dr. Sasi Nagy Editet, Dr. Zádor 

Istvánt, Kujbus Mariannt keresném meg, hogy ha erre felhatalmaz a Képviselő-testület. Ez a 

határozati javaslat. Tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Fenntartható Fejlődés és 

Településfejlesztési Bizottság.  

Bubik Szabolcs képviselő: Elfogadásra javasolja mind a két bizottság. 

Tömöri Balázs polgármester: Aki egyetért ezzel a határozati javaslattal az kérem tegye fel a 

kezét. Egyhangú. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

7/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési tervének 

elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   

1) az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terv módosítását az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 

 

 

 

A 

közbeszerzés 

tárgya 

 

 

CPV kód 

 

 

 

Irányadó 

eljárásrend 

 

 

 

Tervezett 

eljárási típus 

 

Időbeli ütemezés 

 

Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 
 

Az eljárás 

 

Szerződés 
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megindításának 

tervezett 

időpontja 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételre? 

I.Árubeszerzés       

 nincs nincs nincs nincs nincs  

II.Építési 

beruházás 

      

VEKOP 

közlekedés-

fejlesztés 

45233140-2  

Nemzeti 

Kbt. 115.§ 

(1) 

Nyílt eljárás 

 

2022. I. 

negyedév 

 

2022. II. 

félév 

 

nem 
45233120-6 

III. 

Szolgáltatás 

megrendelés 

      

 nincs nincs nincs nincs nincs  

IV.Építési 

koncesszió 

      

 nincs nincs nincs nincs nincs  

V.Szolgáltatási 

koncesszió 

      

 nincs nincs nincs nincs nincs  

 

2) Pilisborosjenő település közlekedésbiztonsági fejlesztések VEKOP-5.3.2-15-2020-00061, 

számú pályázat megvalósítását lehetővé tevő beruházás megvalósítása érdekében a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást indít. 

3) Háromtagú Bíráló Bizottságot hoz létre a beérkezett ajánlatok elbírálásra. A Bíráló 

Bizottsági tagnak felkéri: 

a. dr. Sasi Nagy Editet 

b. Dr. Zádor Istvánt 

c. Kujbus Mariannt 

4) Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a közbeszerzés lebonyolításhoz szükséges 

valamennyi eljárás cselekmény megtételére. 

5) Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát terjessze döntésre 

a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Javaslat tanácsnok lemondásának elfogadására és új tanácsnok kinevezésére 

 

Tömöri Balázs polgármester: A tavalyi év végén Bozsódi Bori képviselő lemondott a 

tanácsnoki munkáiról és más típusú kihívások elé néz. A humán bizottsági és képviselői 

munkát természetesen folytatja, aminek nagyon örülünk. A tanácsnoki feladatokról való 

lemondást az is indokolja, hogy nagy feladat volt a tavalyi évben a szociális térkép 

elkészítése, aminek a leg embert próbálóbb, leg intenzívebb része lezajlott, már csak a 

legutolsó rész van hátra, hogy a Képviselő-testületnek bemutassa a készítő csapat és 

elfogadják. Ez a nagy munka elkészül és lezárásra kerül. Ez úton szeretném megköszönni a 

munkádat és hogy összefogtad az egészet a sok egyéb mellett. Köszönjük szépen. Viszont van 
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egy csomó feladat, amiben nagyon nagy szükség van segítségre. Antonovits Bence képviselő 

úr élete úgy alakult, hogy ezekben pont tudna nekünk segíteni. Ezek teljesen más típusúak, 

nem humán jellegű feladatok. Az előterjesztésben szerepelnek tételesen azok a feladatkörök, 

amiket Képviselő úr tudna csinálni. Készült egy éves munkaterv is, ami szintén az 

előterjesztésben kiküldésre került. Ezekben javasolnám, hogy a Képviselő-testület fogadja el 

Bozsódi Bori lemondását és bízza meg Antonovits Bencét tanácsnokként a kiküldött 

munkakörökben. Január 1-től javasoljuk, mert valójában onnantól már dolgozik Képviselő úr 

megelőlegezve, hogy a Képviselő-testület ezt el fogja fogadni. Van-e esetleg ezzel 

kapcsolatos kérdés, észrevétel? Bori szeretnél bármit mondani? Képviselő úr szeretnél valamit 

hozzátenni? Ha nincsen javaslat, akkor szavazzunk a határozati javaslatról. Aki egyetért az 

előzetesen kiküldött, honlapra felkerült képviselő-testületi határozati javaslat szövegével az 

kérem tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

8/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat tanácsnok lemondásának elfogadására és új tanácsnok kinevezésére 

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1) Bozsódi Borbála képviselő munkáját megköszönve tanácsnoki megbízatásáról való 

lemondását jelen Képviselő-testületi ülés dátumával elfogadja.  

2) Antonovits Bence képviselőt a tanácsnoki feladatok ellátásával 2022. január 01. napjával 

megbízza. 

3) A tanácsnok feladatait különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban határozza meg: 

Vízgazdálkodás 

• Patakok kezelési tervének elkészítése (Borosjenői- és Határréti patak) 

• Átereszek és hidak állapotmonitorozása, kezelési terv elkészítése 

• Lakossági vízgazdálkodás szabályosságának felmérése (közterületre vezetett vizek, 

csatornahálózatba vezetett vizek), lakossági esővízgyűjtő pályázat 

• “patak munkacsoport” koordinálása 

• Kék- és zöld infrastrukturális pályázati témákban szakmai támogatás 

Faállomány gazdálkodás 

• Szakértőként közreműködés a lakossági fakivágási engedélykérelmek elbírálásában, 

pótlási kötelezettség megállapítása, utókövetés 

• Közterületen található fák felmérése, kezelési terv kidolgozása, végrehajtása 

(sérülések kezelése, kivágandó fák kivágása stb.) 

• Együttműködés közterületi faápolási munkákban 

• Közterületi fapótlások helyszínének kijelölése, folyamatkövetés 

• Önkormányzati fásítási, erdőtelepítési projekt előkészítése, menedzselése, utókövetése 
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Zöldterület-kezelés 

• Kezelési terv kidolgozása, együttműködés a kivitelezésben 

• Zöldterület fejlesztési vízió kidolgozása 

• Egyedi zöldterület fejlesztésekbe szakmai szempontok integrálása 

• Parkfejlesztések (Kövesbérci pihenőpark, Buszforduló mögötti park, Hivatal 

környéke, Iskola u. 2. udvara)  

Hulladékgazdálkodás 

• Speciális gyűjtő alkalmak szervezése 

• Illegális hulladéklerakók felszámolásának koordinálása 

• Közösségi komposztálás 

• Hulladékos kommunikáció, adatgyűjtés és értékelés - mennyi képződik, milyen 

arányban stb. 

• További hulladékáramok hasznosítási lehetőségeinek felmérése 

Egyéb: 

• Kapcsolattartás a Pilisi Parkerdővel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és egyéb 

környezetvédelmi szervezetekkel, Pilisi Bioszféra Rezervátum kapcsolattartó 

feladatok 

• Együttműködés a falugondnoksággal 

• Kiskert pályázat 

• Legszebb konyhakertek pályázat 

• Élelmiszer önrendelkezés fejlesztése (vetőmagcsere, agráros programok, kert 

bejárások stb.) 

• Meglévő tanösvények ellenőrzése, karbantartása  

• Piac szervezés 

4) Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában 

a fenti döntésnek megfelelően a módosítást, valamint a legutóbbi Szervezeti és Működési 

Szabályzat tárgyalása óta felmerült módosítási javaslatok átvezetését készítse elő és a 

következő testületi ülésre nyújtsa be. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

7. Javaslat pályázat kiírására Mesevölgy óvoda vezetésére  

 

Tömöri Balázs polgármester: A Mesevölgy Óvoda vezetőjének, Metzlerné Kutvölgyi Eszter 

megbízása június 31. napjával megszűnik és ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az óvoda 

és bölcsőde vezetői megbízatás betöltésre kerüljön. A javaslat az, hogy írjuk ki az állás 

pályázatot, hirdetést a Német Nemzetiségi Óvodának az óvodavezetői beosztásának az 

ellátására. A határozati javaslat mellékleteként kiküldtük a javasolt szöveget és határidőket. 

Az a kérdésem, hogy van-e ezzel kapcsolatos kérdés, észrevétel? Előzetesen tárgyalta a 

Humán bizottság. Bori, ti mire jutottatok? 

Bozsódi Bori képviselő: Nekünk csak egy-két apróbb észrevételünk lenne. Az egyik, hogy a 

pályázati feltételeknél szerepel a legalább 5 éves intézményvezetői tapasztalat és amennyiben 

ez lehetséges, akkor mi ezt inkább előnyként tüntetnénk fel. 
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Tömöri Balázs polgármester: Ez lehetséges? 

dr. Horti István jegyző: Igen. 

Bozsódi Bori képviselő: Beszéltük még a német nemzetiségi óvodapedagógus felsőfokú 

végzettséget, ami kötelező elem, erre választ kaptunk. Illetve még egy apróság, ez csak 

fogalmazásbeli, hogy a pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok igazolásoknál 

a 2. pontnál a vezetési programot szakmai programra cserélném, mert ott szóismétlés van és 

ez így gördülékenyebb lenne. A dátumokkal kapcsolatban pedig azt javasoljuk, hogy mi egy 

kicsit kitolnánk a beadási határidőt március 31-re, az elbírálást pedig előrébb hoznánk, mert 

azt gondoljuk, hogy egy hónap elegendő az interjúkra és utána várhatóan a hónap közepén 

lesz egy testületi ülés, ezért azt április 30-ra kérnénk. Ez a javaslatunk, illetve még egy 

apróság, hogy az szerepel az elbírálásban, hogy a pályázókat a Humán Bizottság 

meghallgatja, ezt pedig úgy módosítanánk, hogy a Humán Bizottság által felkért Pályázat 

Értékelő Bizottság tárgyalja, ahogyan más pályáztatásoknál is lenni szokott, hogy inkább egy 

szakmai bizottság.  

Tömöri Balázs polgármester: Április 30-al kapcsolatban csak egy gondolat. Ha március 31. a 

leadás, akkor nem biztos, hogy a KT ülés úgy lesz, hogy április 30-ig belefér, ezért én azt 

javaslom, hogy május 15. legyen. Előbb még mindig lehet, mert ez a végső határidő, csak 

nehogy az legyen, hogy kifutottunk az időből. Kiszámolhatjuk a hat heteket, hogy mikorra 

esik a KT ülés. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Lehet rendkívüli KT is. 

Tömöri Balázs polgármester: Rendben, akkor maradjon. A lényeg az, hogy ne június 30. 

legyen. 

Komlós Tibor alpolgármester: Vagy április 30-ig hoz döntést a Humán Bizottság, illetve az 

általa felkért szakértő és a következő KT-n kerül kihirdetésre. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Tetszenek a javaslatok. A Pályázat Értékelő Bizottságnak az 

összetételére vonatkozóan, hány fő lenne, milyen módon választjátok ki őket, a szülők képbe 

kerülnek-e? Hogyan lehet összerakni jól egy ilyen csapatot?  

Bozsódi Bori képviselő: Szerintem mindenképpen kell egy szakmabeli, tehát egy 

óvodapedagógus vagy több. A képviselők közül is egy fő mindenképpen kell, hogy legyen a 

bizottságban. 

Tömöri Balázs polgármester: Akinek van javaslata az küldje meg a Humán Bizottságnak, 

vagy mondja el. 

Ha egyetértetek ezzel, akkor úgy módosítanánk az elbírálás módjának rendjét, hogy a Humán 

Bizottság által felkért Bizottság hallgatja meg és ide jöjjenek az imputok. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ez egy elég érzékeny téma szerintem, mert jönnek a választások 

Pilisborosjenőn és jó lenne, ha ez tényleg úgy tudna lezajlani. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e bármi kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatosan? Tudunk-

e szavazni róla a kiegészítésekkel? A kiegészítésekkel elfogadható-e ez a határozati javaslat, 

akinek igen az tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 
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9/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására Mesevölgy óvoda vezetésére 

 

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodavezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést az 

alábbiak szerint határozott: 

1) A Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának 

ellátására pályázatot hirdet az alábbi tartalommal: 

 

Pilisborosjenő Község képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 

öt évre szól, 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig. 

A munkavégzés helye: Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda, Pilisborosjenő, Fő. u. 41. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az 

intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói 

jogot a munkatársak felett. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 

pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
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• német nemzetiségi óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség; 

• pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 

munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás; 

• legalább 5 év intézményvezetői tapasztalat; 

• a pedagógusok előmeneteli rendszere alapján legalább Pedagógus II. fokozat 

• büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt. 

 Előnyt jelent 

• legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz, 

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló 5 éves szakmai program, 

• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

• a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, 

továbbításához; 

• előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás 

ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz; 

• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés 

tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja-e. 

  

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező szakmai program, 

a szakmai programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre 

jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás 

eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján 

közzétételre kerül. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömöri Balázs Polgármester nyújt, a 

+36 30 467 7178-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Pilisborosjenő Polgármestere 

részére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.) – a borítékon feltüntetve a 

„Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda” és az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést. 

A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal 

a polgarmester@pilisborosjeno.hu email címre – Times New Roman betűtípus, 12-es 

mailto:polgarmester@pilisborosjeno.hu
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betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell 

küldeni. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 

véleményezik, a pályázókat a szakértőkkel kibővített Humán Bizottság meghallgatja. Ezt 

követően dönt Pilisborosjenő Képviselő-testülete a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja 

a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30. 

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Oktatási és Kulturális Közlöny 

• www.pilisborosjeno.hu internetes oldal 

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 31 

  

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Közreműködik: dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2022. január 31. (pályázat megjelentetése) 

 

8. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából 

megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára 

 

Tömöri Balázs polgármester: Ezt az együttműködési szerződést évente meg kell újítani. Itt az 

alkalom, hogy az év első KT ülésén ezt megújítsuk. Nemcsak nekünk kell megújítani, 

kinyilvánítani ebbéli szándékunkat, hanem nekik is. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

ülésén. Az a kérdésem, hogy a javasolt közigazgatási szerződésnek a felülvizsgálatával 

kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, észrevétele, bár nem tárgyalta egyik bizottság sem? 

Bubik Szabolcs képviselő: Különbözik-e az előző évitől? 

Tömöri Balázs polgármester: Mindenképp különbözik. Az évszámok teljesen újak, de 

tartalmilag nincsen benne változás. Képviselőként folyamatosan egyeztetve én azt 

javasolnám, hogy a következő KT ülésre hívjuk meg a Német Nemzetiségi Önkormányzatot 

célzottan, hogy a tavalyi évről ők is tartsanak nekünk beszámolót, vagy legyen valamilyen 

ülésen közös napirendi pont, hogy legyen élőbb kapcsolat, hogy miként tudjuk ezt az 

együttműködési megállapodást, szerződést a KT ülések szintjén is még aktívabbá vagy élőbbé 

tenni. A hétvégi rendezvények és egyéb napi működés kapcsán van valamilyen kapcsolat, de 

ez lehet még mélyebb, még hasznosabb, még támogatóbb. Ez nem szerepel a határozati 

javaslatba, de önként vállalnám, hogy a soron következő KT ülésre meghívnánk őket. Mit 

szólnátok egy közös üléshez? 

Búzás István képviselő: Egyetértek azzal, hogy találkozzunk, egyetértek azzal, hogy 

egyeztessünk, de a KT ülések hosszú napirendjei miatt én inkább azt gondolnám, hogy az egy 

másik alkalom legyen. 

Komlós Tibor alpolgármester: Közvetlenebb alkalommal és semmiképpen nem KT ülés. 

http://www.pilisborosjeno.hu/
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Tömöri Balázs polgármester: Tehát ne hivatalos közös ülés legyen. Ezt akkor el kezdem 

szervezni. A határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, akkor kérem, 

hogy szavazzunk. Aki támogatja, hogy megújítsuk a közigazgatási szerződést az kérem tegye 

fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

10/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés céljából 

megkötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatára 

 

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

Nemzetiségi Önkormányzattal jelen előterjesztés melléklete szerinti Közigazgatási szerződést 

felülvizsgálta, az ahhoz tartozó szabályzatokat megismerte.  Felkéri és felhatalmazza a 

Polgármestert a Közigazgatási szerződés 2022. évi változatának aláírására, ellenjegyzésére. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: az NNÖ jelen közigazgatási szerződés felülvizsgálatát követően azonnal 

 

9. Javaslat Polgármester szabadságolása tervének elfogadása  

 

Tömöri Balázs polgármester: A következő napirendi pont a javaslat Polgármester 2022. évi 

szabadságolása tervének jóváhagyására. 

Bubik Szabolcs képviselő: Megszavaztuk, hogy ez a napirendi pont még egyszer nem kerülhet 

a KT elé. 

Tömöri Balázs polgármester: Azt mondja Jegyző úr, hogy hiába szavazunk, arra nincs 

jogkörünk, hogy olyanról szavazzunk, amiben nincs jogkörünk. Látható, hogy ez csak úgy 

kerülhet a Képviselő-testület elé, hogy a végén nullára fut ki. Tehát ki kell venni az összes 

szabadságot. Én egyelőre még nem érzem azt, hogy ezt meg lehetne tenni, hogy ténylegesen 

79 napot ki tudjak venni, mert jelenleg az előző évivel együtt ennyi van. Kísérletet tettünk 

olyan időszakokat találni, amikor nincsen olyan helyzet és egy párat beírtunk. Törekszem 

ehhez tartani magam, amennyire tudom. Nyilván egyeztetünk Alpolgármester úrral, Jegyző 

úrral. Meg kell oldani a helyettesítést. Nem tárgyalta egyik bizottság sem. Van-e valakinek 

kérdése? 

Antonovits Bence képviselő: Beleírtad azt a szakmai elfoglaltságot szabadságnak, ami 

teljesen munkajellegű.  

Tömöri Balázs polgármester: Igen, mondtam, hogy kísérletet tettünk Jegyző úrral, de nem 

sikerült. Be lehetne íri bármit, csak nem az volt a cél, hogy beírjuk az év első 79 munkanapját, 
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hanem az, hogy nézzük meg, hogy ténylegesen hogyan lehetne ezt elosztani. Erre törekedni 

kell. 

Bozsódi Bori képviselő: Miért van eltérés a határozati javaslat és az ütemterv között? 

Tömöri Balázs polgármester: Ez valószínűleg azért lehet, mert valami félrecsúszott. 

Bubik Szabolcs képviselő: Két dátumnál van a februári és a márciusinál pár nap, de 

bármelyiket megszavazzuk. 

Tömöri Balázs polgármester: Konkrétan tudnád-e mondani? 

Bubik Szabolcs képviselő: A február 8., 21. alatta meg február 9., 19., március 16., 18., alatta 

február 20., 28. 

Tömöri Balázs polgármester: Itt technikai hiba történt, a pdf fájl jó, a wordl fájlban van hiba. 

Búzás István képviselő: Az lenne a jó, hogy ha tényleg kivennéd ezeket. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Javaslom, hogy a négy napos munkahéten próbálj meg 

gondolkodni, akkor is marad még bőven nyári szabadság. Az realisztikusabb, hogy csütörtök 

estig elintézed a sürgős dolgokat és péntektől elmész szabadságra, mint az, hogy hetekre 

elmész. 

Tömöri Balázs polgármester: Azt javasolod, hogy dolgozzak ki egy új tervet? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Egy módosítását ennek a tervnek. Most ezt elfogadjuk, de 

mérlegeld ennek a lehetőségét. 

Tömöri Balázs polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy fogadjuk el 

úgy, hogy a következő ülésig átgondolom, hogy van-e olyan lehetőség, hogy ne tömbösítve, 

hanem valamilyen egyéb módon, vagy legalább megosztva. Aki egyetért ezzel a 

kiegészítéssel megtoldott határozati javaslattal az kérem tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

11/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Polgármester szabadságolása tervének elfogadása 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tömöri Balázs 

polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét jóváhagyja. A polgármester szabadságolási 

ütemtervének tekintetében a döntési jogosultság a Képviselő-testületet át nem ruházható 

hatáskörében illeti meg. Polgármester a következő ülésig átgondolja, hogy ne tömbösen vegye 

ki, hanem a nagy részét péntekenként. 

 

A szabadságolási ütemterv 2022. tervezett szabadságok: 

2022. február 9-19. napjai    10 nap 

2022. március 20-28 napjai    8 nap 

2022. április 11-14 napjai    4 nap 
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2022. június 7-18 napjai    9 nap 

2022. augusztus 4-21 napjai    13 nap 

2022. október 17-november 4 napjai  14 nap 

2022. december 1-2023 - január 2. napjai  21 nap 

Összesen:     79 nap 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

10. Javaslat Polgármester illetményének a tanácsnok és a képviselők tiszteletdíjának 

módosítására  

 

Tömöri Balázs polgármester: Onnan indulnék, hogy az előző év végén a kormányrendeletben 

állította be a polgármestereknek az illetményét, ezeket jelentősen megemelte. Ez tavaly év 

végén történt, majd idén január 14-én még forrásokat is rendelt hozzá, tehát az illetmény 

emelkedését az állam finanszírozza az ötezer fő alatti települések esetében, a többieknél nem. 

Ez alapján az eredeti 2019 októberében elfogadott fizetést, ami 548.466, Ft volt 2022-től 

megemelte 780.000, - Ft-ra és erre biztosít a kormányzat valamilyen fedezetet. Ezt a pénzt mi 

úgy próbálnánk felhasználni, hogy ennél kevesebb illetménynövekedést javasolnék elfogadni. 

Ezt a pénzt megküldi az állam, tehát ha ezt nem fogadjuk el, akkor azt vissza kell utalni az 

államnak. Azt javaslom, hogy ezt a lehetőséget felhasználva ne csak a polgármesteri, hanem 

az alpolgármesteri illetménynek a rendezését – mert ezek egymástól függő összegek – is 

rendezzük. Jegyző úr kalkulálta ki ezeket az összegeket, hogy hogyan tartsuk meg ezt a 

központi támogatást a településen és hogyan nem kerül ez a falunak pénzébe. 

dr. Horti István jegyző: Polgármester úr nagyjából már elmondta. Ez egy számítás, 

3.610.011,- Ft áll rendelkezésre. Ha kiszámolunk Polgármester úrnak egy 

illetménynövekedést, akkor át kell számolni az alpolgármesteri illetményt is, mivel, az a 

polgármester illetményének 82 %-a. Ezzel a két számmal nagyjából kimerítjük a 3.610.011, - 

Ft-ot és akkor így nem kerül semmilyen többlet pénzbe a településnek. Az előterjesztés 

tartalmazza azt, hogy tavaly elkezdtünk gondolkozni Polgármester úrral és Alpolgármester 

úrral, hogy minden önkormányzati alkalmazottnak a bére legalább az inflációt kövesse. Ezt 

sikerült végrehajtani a hivatalnál, az önkormányzati dolgozóknál, védőnőknél, 

falugondnokoknál stb. A képviselők tisztelet díja ezt nem követte, illetve a tanácsnoké sem. A 

határozati javaslatban arra tennénk javaslatot, hogy a képviselők illetménynövekedése az 

legalább az előző három év inflációjának mértékével növekedjen, ami 14 %, ami kerekítve 70 

ezerről 80 ezerre emelkedik. A tanácsnok pedig miután teljesen más és megnövekedett 

feladatot lát el az infláció követésen túl 300 ezer forint a javaslat. 

Antonovits Bence képviselő: Bocsánat, a tanácsnokiban nincs inflációkövetés kalkulálva, 

hanem csak az órával lett korrigálva. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor mondhatjuk így is. 

dr. Horti István jegyző: A következő határozati javaslat az, hogy ez az SZMSZ-en legyen 

átvezetve. 

Tömöri Balázs polgármester: Mennyire világos ez a 3,6 millió forint…? 

Bubik Szabolcs képviselő: Bence, akkor ez azt jelenti, hogy nem lett igazán korrektül 

kiszámolva, mert akkor még korrigálhatjuk az inflációval? 
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Antonovits Bence képviselő: Én nem gondolom, hogy kellene korrigálni, csak úgy gondolom, 

hogy ezt azért fontos kiemelni, mert általában közfelháborodást okoz az, hogy a tanácsnoki 

munkát azt megfizetik és ez jelenleg is ugyan az a tanácsnoki bér órához kötve, ami egy külön 

megállapodás. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ezt értem, de azt furcsának tartom, hogy az önkormányzati 

dolgozók bérét, a képviselők bérét, tehát mindenkinek a bérét aki itt dolgozik követjük 

inflációval, kivéve egy emberét, a tanácsnokét. Miért teszünk ebben különbséget? 

Tömöri Balázs polgármester: Itt ott lehet szerintem a nehézség, hogy a tanácsnoknak a 

munkaideje tudomásom szerint nincsen meghatározva explicit, tehát nincsen leírva, hogy a 

tanácsnok ennyi órát dolgozik, míg egy főállásúnál igen. 

Búzás István képviselő: Ez érthető, de ez nem ok, nem érzek ok-okozati összefüggést. 

Bubik Szabolcs képviselő: Igen, nincs összefüggés. 

Tömöri Balázs polgármester: Javaslat? 

Bubik Szabolcs képviselő: Ha volt egy megállapodott díjunk a tanácsnoki munkára, akkor 

ahhoz valamiféle óraszámszerű mégis csak társult, mert itt van egy vállalás, mert van egy 

feladat lista, a mögött van egy vállalás. 

Búzás István képviselő: Javaslom ezt a következő körben újratárgyalni. Fogadjuk el ezt most 

így ahogyan van. 

Komlós Tibor alpolgármester: A tanácsnoki díj megemelését a 300 ezer forintnak azt el 

tudjuk fogadni és a pénzügyön át tudják vezetni. 

Búzás István képviselő: Ez az amit a Pénzügyi Bizottság előtte meg szokott beszélni, átnézni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Akkor felvetem, hogy ezt vegyük elő majd, mert jobb lenne, ha ez 

is valamilyen rendszerbe illeszkedne, hogy tudnánk a következő évekre is, hogy nagyjából hat 

órányi elfoglaltsághoz milyen bér rendelődik és akkor onnantól már működne ugyan úgy az 

inflációnál. 

Tömöri Balázs polgármester: A határozati javaslatból akkor ezt a sort vegyük ki? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Én ezt most megszavaznám így és a következő alkalommal 

megszavaznám azt, ami a bértárgyalásnak az eredménye plusz visszamenőleg megszavaznám 

a kiegészítést amennyiben nagyobb lesz az akkori bér. 

Tömöri Balázs polgármester: Ez támogatható? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Szerintem megszavazni nem kell, mi tudjuk, fejben eltesszük, 

hogy ezzel még foglalkoznunk kell. Nem kell módosítani rajta semmit, csak meg kell 

szavazni így ahogyan van. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor viszont föl kell írni a következő ülésre. 

Antonovits Bence képviselő: Akkor most két SZMSZ módosítás lesz? 

Tömöri Balázs polgármester: Sokkal több. folyamatosan módosul az SZMSZ, mindig van 

valami pl. most három helyet két közmeghallgatás lesz, a tanácsnoknak a nevét is le kell 

cserélni, mert név szerint szerepel az SZMSZ-ben. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Határidő nincs az SZMSZ módosításnál, tehát ha összevárjuk, 

akkor nem kell annyiszor módosítani. 
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Bubik Szabolcs képviselő: Attól még hatályos az SZMSZ, mert később lesz módosítva. A 

határozat attól még hatályba léphet, hogy az SZMSZ később módosul. Összevárhatunk egy 

pár módosítást, nem kell havonta előterjesztésben új SZMSZT készíteni. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e még bármilyen észrevétel ezzel kapcsolatban? Én még 

annyit tennék hozzá, hogy azt kívánom az egész országnak, hogy minden munkaterületen a 

bérkorrigálás megtörténhessen. Ez most egy rajtunk kívül álló korrekció volt. Folyamatban 

van több szakmánál, reméljük, hogy a következő időszakban ez mindenhol bekövetkezik. 

Van-e még bármilyen észrevétel, ami ide tartozik? Tudunk-e akkor így szavazni róla, hogy a 

következő ülésen visszatérünk rá? Aki egyetért a határozati javaslattal az tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

12/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat Polgármester illetményének a tanácsnok és a képviselők tiszteletdíjának 

módosítására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1) Tömöri Balázs polgármester illetményét 2022. január 1. napjától  691 608 Ft/hó, 

Komlós Tibor alpolgármester illetményét 2022. január 1. napjától  567 810 Ft/hó, 

A képviselők tiszteletdíját 2022. január 1. napjától  80 000 Ft/hó, 

A tanácsnok tiszteletdíját 2022. január 1. napjától  300 000 Ft/hó 

összegben határozza meg. 

2) A Képviselő-testület a tanácsnok bérét a következő ülésen felülvizsgálja. 

3) Felkéri a Polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13.) sz. 

önkormányzati rendelet ilyen irányú módosítását. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. január 31. 

 

11. Javaslat un. „régi iskola tanítói lakás” helyi védettségének elfogadására és a 

településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 

módosítására  

 

Tömöri Balázs polgármester: A Főépítész úr által készített anyagban szerepel rengeteg adat 

és több melléklet is. A Tervtanáccsal egyeztetett januári évkezdésről. A javaslat az, hogy a 

falu főutcájában lévő régi iskolaépületnek a helyi védelembe vonását indítsuk el. Szépen 

bemutatja, hogy miért is kellene, főleg a tanítói lakást megvédeni. Főépítész úr utána járt az 



35 
 

épület eredetének, védendő építészeti értékeknek és ez alapján megalapozott ez a javaslat. 

Viszont az egész ingatlant egyben lehet helyi védelem alá helyezni. Azt nem lehet, hogy az 

egyben lévő épületnek csak a tanítói lakását helyezzük védelem alá. Ezzel kapcsolatosan van-

e bármi észrevétel, javaslat? Előzetesen tárgyalta a Fenntartható Fejlődés és 

Településfejlesztési Bizottság. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Nagyon szépen össze van állítva. Nekem is a kivastagított szöveg 

megütötte a szememet, hogy csak a teljes épületet lehet védelem alá helyezni. Fel is hívtam 

Főépítész urat és úgy vettem ki a szavaiból, hogy ez a helyi védelemnél nem probléma. 

Bubik Szabolcs képviselő: Az egyedi védelem a jellegzetes értékesítő hagyományt őrző 

építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely építményre, építmény részletre 

vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra… 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Valami félreértés van, helyi védelem alá lehet helyezni, de 

valamilyen más fajta védelem alá. Valami ilyesmi jött át nekem. Mindegy, mert a lényegen 

nem változtat. Javasoljuk védelembe vételt. 

Bubik Szabolcs képviselő: A helyi védelem megállapítása esetén az ingatlanügyi hatóságnál 

be kell jegyeztetni, a tulajdoni lapon szerepelni fog. Ennyiben igaz, hogy nyilván ez egy 

helyrajzi szám alatt fut, ebből kifolyólag ez szerepelni fog rajta. Ha valakit ez érdekel, hogy 

az egész épületre vagy egy részére van, az ki kell kérje ezt a KT döntést. 

Tömöri Balázs polgármester: Jegyző úr hogy látod ezt a kérdést, hogyan szabályozzuk? A 

KT dönthet úgy is, hogy nem az egész ingatlant, hanem az ingatlannak egy részét vonja 

védelem alá? Ugyan helyrajzi számra bejegyzésre kerül, de a vonatkozó védetté nyilvánító 

KT döntésben, hogy ha specifikáljuk, hogy ennek az épületnek csak az ajtaja védett, akkor azt 

bele kell írnunk itt most a KT határozatba? 

dr. Horti István jegyző: Igen, hogy csak a tanítói lakás javasolt védetté nyilvánításra. 

Tömöri Balázs polgármester: Ezzel egyetért mindenki, hogy ezt a határozati javaslatba 

szövegszerűen így tegyük bele? 

Búzás István képviselő: Konkrétan le vannak írva a Tervtanács által, hogy milyen elemek. 

Bubik Szabolcs képviselő: Csak Főépítész úr beleírt egy sort, hogy csak az egész lehet és ettől 

egy elemnek tűnik. 

Búzás István képviselő: A régi tanítói lakás abba nem szerepel. Pl. a bejárat fölött jeleztek 

valami esőfogót, ami szintén védendő. Tehát, hogy ha így döntünk, így fogalmazunk, akkor 

az kiesik, pedig azt javasolták ebben a dokumentumban. 

Tömöri Balázs polgármester: Én úgy látom, hogy a határozati javaslat 2. pontja alapján, hogy 

ez még vissza fog kerülni elénk. Felkéri Polgármestert, hogy a véleményezési dokumentációt 

a partnerekkel és az államigazgatási szervekkel megossza. A visszaérkezett véleményeket a 

Képviselő-testület elé kell terjeszteni és utána lesz arról szavazás, hogy ténylegesen védetté 

nyilvánítjuk-e. Most arról szavazunk, hogy megindítjuk-e ezt a folyamatot, hogy mit 

terjesszünk a partnerek és az államigazgatási szervek elé. Jegyző úrtól kérdezem, hogy 

indokolt-e szövegszerűen módosítani valamit? 

dr. Horti István jegyző: Én mindenképpen beletenném azt, hogy a régi iskola részt, a volt 

tanítói lakást. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ami a szíve egyébként az egésznek. 
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Tömöri Balázs polgármester: Akkor ezzel a módosítással ki az aki egyetért a határozati 

javaslattal? Köszönöm, akkor ez elindul. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

13/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat un. „régi iskola tanítói lakás” helyi védettségének elfogadására és a 

településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1) A településkép védelméről szóló 17/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 

előterjesztett módosításával egyetért, a véleményezési eljárást elindítja azzal, hogy csak a 

régi épületrészt, a tanítói lakás legyen védett. 

2) Felkéri a Polgármestert a véleményezési dokumentáció közzétételére, hogy a módosítás 

dokumentációját a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletben meghatározott 

államigazgatási szervekkel és a Partnerekkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

véleményeztesse, s a véleményeket elbírálásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. február 28. 

 

12. Javaslat a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 

bérleti szerződés módosítására  
 

Tömöri Balázs polgármester: A Magyar Telenor Nyrt. 1997-ben kötött Pilisborosjenővel 

szerződést, hogy mobiltelefon bázisállomást üzemeltessen. Most megkerestek bennünket, 

hogy további szolgáltatóknak szeretnék albérletbe adni a tornyot. Ezért fizetnének nekünk és 

arról nyilatkoztak, hogy a bővítésük 5G technológiát nem érint. Az a kérdés, hogy kössünk-e 

velük bérleti szerződés módosítást vagy ne? Előzetesen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

tárgyalta. 

Bubik Szabolcs képviselő: Tárgyaltuk és a FFT hatáskörébe utaltuk, mert nem pénzügyi 

kérdés, mivel nem a 400 ezer forint a kérdés. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Mi tárgyaltuk, a jegyzőkönyvet felolvasom az egyszerűség 

kedvéért. Az FFT Bizottság kérése, hogy legyen részletes ismertető arról, hogy az újonnan 

felszerelendő berendezések melyik szolgáltató melyik szolgáltatásához kapcsolódnak. 

Indokolja a felszerelésüket, továbbá felhívja a figyelmet a település 5G mentességének a 

betartására. Bár ezek szerint erről már van papírunk. Hosszabb távon kérjük, hogy csak a 
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szükséges, mindenképpen indokolt mértékű sugárterhelésnek tegyük ki a falut. Vagyis ne az 

legyen a cél, hogy ezer gigabájttal legyen internet. Ne az legyen, hogy felszerel még két 

antennát és mi bólogatunk rá, hanem tudjuk, hogy mire mondunk igent. Ez jó lenne, ha így 

lenne bármikor amikor ilyen kérés van, hogy még mielőtt a KT elé kerül kérjük be pontosan, 

hogy mit és miért szerelnek fel. 

Bubik Szabolcs képviselő: A CETIN gyakorlatilag most bérbeadással kezd el foglalkozni, 

tehát nagyon úgy tűnik, hogy nem Telenor torony lesz, hanem az új irány a torony 

bérbeadása. 

Búzás István képviselő: Az a kérdésem, hogy egy ilyen jellegű megállapodásba meg lehet-e 

határozni az általunk kért bérleti díj és az ő általuk tovább számlázott bérleti díjnak a 

relációját? Most nem vagyunk tisztába ennek a piaci viszonyaival. A 400 ezer forint jól 

hangzik, de nem tudom, hogy ők mennyiért fogják ezt tovább adni, tehát milyen értéket adunk 

mi most tovább. Lehet-e a bérleti szerződésben erre kitérni, hogy milyen felárral vagy van-e 

erre rálátásunk, mert a 400 ezer forintot én nehezen ítélem meg? Lehet, hogy milliókat kérnek 

azért, hogy ott legyen egy sugárzó dolog, mi pedig 400 ezer forintért járulunk hozzá. Van-e 

ilyen lehetőség? 

Bubik Szabolcs képviselő: Jelenleg nem ilyen a szerződésünk. Ez egy váltás lenne. 

Búzás István képviselő: Lehet-e olyan szerződést kötni, hogy a bérbeadó úgy járul hozzá a 

további bérbeadáshoz, hogy az ő bérleti díja összefüggésben van az albérleti díjjal? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Jogos a felvetés.  

dr. György Péter ügyvéd: Nem feltétlenül tudjuk meg, mert az maga egy üzleti titok.  

Bubik Szabolcs képviselő: Azt csinálhatod, hogy ezt írod elő, a mi szerződésünket átírni más 

típusúra. Nem fixdíjas szerződésre, hanem egy új típusú szerződés, amiben bemutatja, hogy 

mit akar telepíteni, bemutatja, hogy mit kap érte és ennek az X százaléka a kifizetés. 

dr. György Péter ügyvéd: Nyilván azt fogja mondani, hogy nem járult hozzá a partner a 

bérleti szerződésben, vagy csak bérleti szerződés bemutatása nélkül. 

Búzás István képviselő: Akkor ne adja bérbe. 

Komlós Tibor alpolgármester: Az egyik észrevételem, hogy ha valaki annál a szolgáltatónál 

van vagy esetleg most akarja felszerelni az antennáját, akkor gondolom ő is körbejárta, mert 

nem ez az egy lehetőség Pilisborosjenőn. Ő is a kedvezőbbet választotta. Egy részét jogosnak 

érzem annak amit mondasz, de ezzel most lehet, hogy kizárunk innen egy új szolgáltatót. Ha 

egy újabb szolgáltató bejön - még neve nincs vagy nem tudjuk, hogy mi a neve, nemcsak a 

Telenor, Vodafon, hasonlók vannak -, akkor ő nem tudja most felrakni, tehát itt ez a környék 

nem lesz lefedett. 

Búzás István képviselő: Én nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy a díj úgy legyen 

meghatározva. Tehát ha én bérbe adok neked valamit 400 ezer forintért és te bérbe adod 

ugyanazt háromszor 800 ezer forintért, akkor azt gondolom, hogy ez aránytalan. Ilyenkor a 

bérleti díj bevételt valahogy arányosabban kell elosztani a bérbeadó és a tovább bérbeadó 

között. Én csak erre akartam utalni. Azt mondom, hogy minimum 400 ezer forint és van 

valamilyen reláció azzal, hogy ők mennyiért adják ezt tovább bérbe. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez már a harmadik téma, amit örülnék, hogy ha a Pilisi kötetedbe 

röppentenétek. Az első kör, hogy hogyan néz ki a MŰV ház, a pilisi falvakba hány ember 

megy, mekkora látogatottság. Egy összehasonlító adatgyűjtés kellene. Volt egy HR-res 

gondolat, hogy a környéken, hogy működik és most a harmadik, hogy azt sem tudom, hogy 

Üröm, Csobánka stb. mennyiért adja bérbe ezeket. Tehát mi ebben a konstrukcióban, amiben 



38 
 

most vagyunk az alján vagyunk, a közepén vagy a tetején? Nincs rálátásunk, legalább is én 

nem tudok róla semmit. 

Tömöri Balázs polgármester: Ez Jó ötlet. 

Antonovits Bence képviselő: Jól gondolom, hogy ez az a cég, akik meg akarták venni tőlünk a 

tornyot, hogy aztán ők adják bérbe? Most megint odakerültünk, hogy ők adják bérbe csak 

most még nálunk van a tulajdonjog. 

Tömöri Balázs polgármester: Mi is úgy emlékszünk, hogy ez az a cég. 

Bubik Szabolcs képviselő: Igen itt volt, hogy a földvédelem miatt nem lehet tovább bérelni 

csak örök tulajdonba adni. 

dr. György Péter ügyvéd: Illetve az, hogy ők most fizetnek valamennyit, ha jól értem, akkor 

ez most plusz 400 ezer. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Továbbra is én most nem támogatnám, különösen ennek a 

beszélgetésnek a hatására. Kérjünk további információkat. 

Bubik Szabolcs képviselő: Írják le, hogy mit akarnak, mire kell ez? 

Tömöri Balázs polgármester: Abban segítsetek, hogy rakjuk össze ezekből a 

hozzászólásokból a határozati javaslatot szövegszerűen. 

Bubik Szabolcs képviselő: Szövegszerűen az FFT Bizottságnak a memoját javaslom. 

Tömöri Balázs polgármester: Igen, de ezen felül még Búzás István képviselő úr által javasolt 

fizetési konstrukciót is belevehetjük. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Az egy jogos felvetés. 

Bubik Szabolcs képviselő: De az egy nagy munka. Azt csak akkor vegyük bele - hogy ne csak 

egy padlóra esett dolog legyen -, hogy ha el tudjuk képzelni, hogy ezzel ki foglalkozik. Ez azt 

jelenti, hogy utána járjon valaki annak, hogy ki és mennyit fizet, van-e ilyen, mit lehet ebből 

kihozni stb. Szerintem csak akkor tegyük ide be, hogy ha gondoskodunk arról, hogy ezzel mi 

lesz. 

Tömöri Balázs polgármester: Jó. Ha elutasítjuk ezt most, akkor van idő ilyen tárgyalásra. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Kivéve, hogy ha kiderül, hogy a többi képviselő-testületnek nincs 

ilyen. 

Bubik Szabolcs képviselő: Akkor meg össze lehet dobni, pl. Csobánka Magyar Telecom 800 

+ ÁFA egy torony. 

Búzás István képviselő: Nekünk mennyi a torony, 1,5 millió? 

dr. György Péter ügyvéd: Az interneten rákerestem. A Magyar Telecom szerződése 

Csobánkával. 

Búzás István képviselő: Én csak azt kérdezem, hogy lehet-e a szerződésbe valamilyen 

formába belefogalmazni az ő általuk beszedett bérleti díj arányosítást? 

dr. György Péter ügyvéd: Ő ebben ellenérdekelt. 

Búzás István képviselő: Igen, de ő bérbe akarja venni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Azt lehetne mondani, hogy fixdíjas, fix elszámolás. Nem fogjuk mi 

zsarolni. Ő ebből akar élni, akkor be tudná fixálni az egyik nagy költségét, hogy mennyiért 

tudja bérbe adni. Nem azt, hogy minden bérbeadásánál KT döntést kell kérjen. Mi most azt is 
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mondhatnánk, hogy nagyon jó, hozzad, de 1.200.000. Ez ellen védené magát, hogy ha egy új 

megállapodás van. 

Búzás István képviselő: Azt mondjuk, hogy minimum 400 és ha ő ötöt is behoz, mert öt 

antenna is elfér és ötször négyszázat szed be…. 

Bubik Szabolcs képviselő: Arra, amit most felvetettél egy másik célrendszert is 

megfogalmaztunk, hogy pusztán azért, mert…. 

Búzás István képviselő: Ez működhet együtt, hogy ha olyat mutat be, amiből tíz is jó, mert 

nem zavaró senkinek, akkor miért ne? 

Bubik Szabolcs képviselő: Én ezt, akkor lehet, hogy annyival egészíteném ki, hogy először is 

feltenni nekik ezt a kérdést, hogy van-e olyan szerződéses keretrendszerük, amiben egy ilyen 

bérleti díj alapú, százalékos választás van. Valószínűleg van nekik. 

Búzás István képviselő: Ügyvéd úr csinál ilyet, ha nekik nincs. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Az is lehet, hogy küldjék hozzánk a bérbevevőt és utána majd 

meglátjuk. 

dr. György Péter ügyvéd: Mogyoród olyan szerződést kötött, hogy van egy fix alapdíj és 

betelepült szolgáltatóként kér még éves díjat. 

Tömöri Balázs polgármester: Az a kérdésem, hogy tudunk-e szavazni arról, hogy a határozati 

javaslat szövege az FFT Bizottság által megnevezett azzal a megtoldással, hogy felhatalmazza 

a Képviselő-testület Polgármestert, hogy a Telenor jogutódjával a bérleti díj alapú százalékos 

megosztásról tárgyaljon? Aki egyetért vele az tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

14/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő 

bérleti szerződés módosítására 

 

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

Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság bérleti szerződés módosítására vonatkozó 

javaslatot az alábbiak feltételek mellett elfogadja: 

1) Felhatalmazza Polgármestert, hogy a Magyar Telenor jogutódja a CETIN Hungary 

Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a bérleti díj alapú százalékos megosztásról 

tárgyaljon.  

2) Az FFT Bizottság kérése, hogy a Részvénytársaság nyújtson be részletes ismertetőt arról, 

hogy az újonnan felszerelendő berendezések melyik szolgáltató milyen szolgáltatásához 

kapcsolódnak, mi indokolja a felszerelésüket, továbbá felhívja a figyelmet a település 5G 

mentességének betartására. Hosszabb távon kérjük, hogy csak a szükséges, 

mindenképpen indokolt mértékű sugárterhelés növekedésnek tegyük ki a falut. 
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Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. február 1. 

 

13. Javaslat hozzájárulás megadásához Dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxisjog 

megszerzéséhez 

 

Tömöri Balázs polgármester: Az anyag kiküldésre került. Van-e valakinek kérdése? 

Búzás István képviselő: Azt olvastam az előterjesztésben, hogy Dr. Bernád Zsolt eladja az ő 

praxisát és kap egyet itt ingyen. 

Tömöri Balázs polgármester: Közös praxisa volt. Üröm-Pilisborosjenő közös praxist 

működtetett az Ürömi egészségházban. 

Komlós Tibor alpolgármester: Vett egy közös praxist, aminek az ürömi részéből kiszáll. 

Búzás István képviselő: Csak azt akarom kérdezni, hogy az értékek, hogy vannak? 

Tömöri Balázs polgármester: Ez egy nagyon értékes tevékenység, azóta már hosszú kígyózó 

sorok vannak, de mi ezért nem fizetünk. 

Búzás István képviselő: Most mi adunk ki praxisjogot? 

Komlós Tibor alpolgármester: Nem, ezt már kiadtuk 30-50 évvel ezelőtt. Ő megvásárolta ezt 

a praxisjogot ami össze volt kötve Ürömmel, mert nem volt Borosjenőn fogorvosi rendelő, 

ezért a borosjenői praxis is Ürömön működött. Ürömben túlterhelté vált a fogorvosi rendelés 

és ezért az ürömi részt leválasztották. Ez a praxis az övé, ezt ő tudja eladni. 

Búzás István képviselő: Akkor az mit jelent, hogy a praxisjog megszerzése. 

Komlós Tibor alpolgármester: Önálló praxis. 

Bubik Szabolcs képviselő: Nekünk kell kötni egy szerződést. 

Tömöri Balázs polgármester: A határozati javaslat első mondatának a vége az önálló 

praxisjog. Lehet, hogy az előterjesztés egyéb szövegében nem szerepel az, hogy önálló. Tehát 

a „Pilisborosjenő-Üröm közös” helyett csak egy „Pilisborosjenő önálló” praxis. Ezt külön kell 

megszerezni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Kitől fogja ezt megszerezni? 

Búzás István képviselő: Magától, ezek szerint. 

dr. Horti István jegyző: Annyit még kiegészítésként elmondanék, hogy van az OKFÖ, az 

Országos Kórházi Főigazgatóság, aki finanszírozza a fogorvosokat a betegszám, ellátottság 

stb. alapján. Ahhoz kell neki ez a döntés, hogy a finanszírozása meglegyen az önálló 

praxishoz. Van finanszírozása, de az Üröm-Pilisborosjenő. Most külön kell egy döntést hozni 

és ennek az lesz a következménye, hogy a jelenlegi heti tíz óra fel fog menni harmincra, tehát 

többet fog így rendelni. Ez nem kerül nekünk semmibe. 

Tömöri Balázs polgármester: Tudunk szavazni a kiküldött anyagról? Aki egyetért a kiküldött 

határozati javaslattal az tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 
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Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

15/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat hozzájárulás megadásához Dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxisjog 

megszerzéséhez 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1) Megadja a hozzájárulását Dr. Bernád Zsolt (lakcíme: 2146 Mogyoród, Mély út 17., 

anyja neve: Todor Éva) számára az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000 évi II. tv. 

szerinti önálló pilisborosjenői praxisjog megszerzéséhez. 

 

2) Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozat végrehajtásához szükséges 

minden egyéb feladat elvégzésére. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

  Dr. Horti István jegyző 

Határidő: folyamatos  

 

14. Tájékoztató tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a 

Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról 

 

Tömöri Balázs polgármester: A kiküldött anyagok beszámolnak arról, hogy miket csináltak 

tavaly, melyik ülésen kik vettek részt, miről döntöttek és miket terveznek idén. Az a 

kérdésem, hogy van-e bármi felvetés, akár a mellékletekkel, akár az előterjesztés szövegével, 

akár a határozati javaslattal kapcsolatban? Jámbor úr csatolta a főépítészi feladatokat, 3. 

számú mellékletként szerepel. Tájékoztatásul, a napokban írtunk ki főépítészi munkakörre 

álláshirdetést. Amikor Jámbor úr az Önkormányzat főépítésze lett, akkor nem teljesen ez a 

munkamennyiség és ritmus volt a megegyezés tárgya. Ahhoz képest sokkal több most a 

feladata és úgy érezte, hogy ennyit nem bírna és örömmel látná, ha valamilyen segítséget 

kapna vagy ebben a feladatkörben valamilyen plusz lendület érkezne. Ez az álláshirdetés a 

napokban jelent meg, körbeküldöm a képviselő-testületi listán, ti is terjesszétek. Ameddig 

nincs új főépítész - főépítésznek minden településen kell lenni – elkészítette a 2022. évi 

munkatervet, sőt dolgozik is rajta lendületesen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Aki 

egyetért azzal, hogy az előzetesen kiküldött honlapon szereplő határozati javaslatot ebben a 

napirendben elfogadjuk az tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 
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16/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a 

Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1) a Településkép-védelmi Tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtására vonatkozó 

előterjesztést megismerte és tudomásul veszi. 

2) a Településkép-védelmi Tervtanács 2022. évi munkatervét megismerte és jóváhagyja. 

3) a Polgármester által előterjesztett, a Főépítész 2022. évi feladatait tartalmazó 

dokumentációt megismerte és elfogadja. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. január 31.  

 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor már csak két napirendi pont van, az egyik a zárt üléses 

és a sürgősségi előterjesztés. 

Búzás István képviselő: Miért nem most tárgyaljuk a sürgősségit? 

Tömöri Balázs polgármester: Azért, mert az elején nem így fogadtuk el a napirendi pontokat, 

de most megváltoztathatjuk szavazással. Aki egyetért azzal, hogy a videó felvétel és a 

technikai dolgok kedvéért a zárt ülés helyett, most előbb a nyílt üléses kérelmet tárgyaljuk az 

tegye fel a kezét. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

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

napirendi pontokat elfogadja. 

 

15. Sürgősségi előterjesztés: Javaslat 2097 Csoport Egyesület kérelmének 

elbírálására  

 

Tömöri Balázs polgármester: Az Egyesület egy levélben megkeresett minket azzal, hogy a 

Magyar falu program keretében pályázhatnak ingatlan fejlesztésre, felújításra maximum 7 

millió forint értékig. Olyan ingatlanra, ami önkormányzati tulajdon, de ingyenes használatra 

legalább öt évre átengedi az Egyesületnek. Arra is van lehetőség, hogy közösen használja az 

Önkormányzat és az Egyesület az ingatlant, tehát osztott használatra olyan arányban 

megosztva amilyen arányban a két fél a felújítási költségekhez hozzájárult. Nyilatkoztak arról, 

hogy az Egyesületnek a közös használat megfelelő. Azt szeretnék kérni, hogy mivel a beadási 

határidő február 10. döntsünk arról, hogy a Reitter pincét felújítás és átalakítás céljára most öt 

évre ingyenes használatba engedjük át nekik. Ott ők a saját használati arányukban, használati 

idejükben találkozók és egyéb egyesületi programoknak, nyilvános eseményeknek vagy 

rendezvényeknek adnának helyet. Az Önkormányzat is ugyan úgy rendelkezhet a Reitter 

pincével a használati arány másik részében. 
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Bubik Szabolcs képviselő: Mi ennek az aránya? 

Tömöri Balázs polgármester: Az arány attól függ, hogy a felújításra melyik fél mennyit költ. 

Az Egyesület 7 millió forint pályázati forrásra startol. Átadnám a szót Komlós Tibor 

alpolgármester úrnak, akinek a pince felújításával kapcsolatban már van információja. 

Komlós Tibor alpolgármester: Beszéltünk már arról, hogy a Reitter pincét jó lenne 

megfejleszteni, de akkor még ez a pályázat nem volt kiírva. Öt millió forintot be is 

irányoztunk erre. Egy tényleg jó rendezvény helyszínné, kiadhatóvá lehetne tenni. 

Hasznosítani lehetne a pincét. 

Tömöri Balázs polgármester: Mit kellene tenni, milyen felújításra van szükség? 

Komlós Tibor alpolgármester: Közmű, csatorna, WC. Ezt kellene megtervezni és kitalálni, 

hogy milyen összegszerűséggel, kell-e nekünk az 50 %-os kihasználtsága a pincének, lehet, 

hogy elég a 30 % is. Itt kellene továbblépni. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Szerintem ez egy olyan esetben, amikor a faluháznak egy részét 

felújítanák és azt beosztanánk, hogy délelőtt könyvtár és délután más egyéb, akkor az 

értelmezhető lenne. Én az ad hoc, időnként használt pincét nem tudom elképzelni, hogy le 

lehetne így kottázni. Rá kell költeni azt a pénzt és ha időnként kell az Önkormányzatnak, 

akkor fogja használni. Ezt szerintem még dokumentálni sem kell. Adjuk át ingyenes 

használatra. Most nézzük azt, hogy egymillió forintba került átvinni a vizet és csak 1/6-od 

részben használjuk, ez nem életszerű. 

Búzás István képviselő: Nem nullának kell tekinteni az Önkormányzat hozzájárulását ehhez. 

Nem úgy indulunk, hogy te hétmilliót tettél be, mi nullát, akkor a miénk nulla. Hanem el kell 

azt fogadni, hogy a Reitter pincét használatba adom az egy érték. Az 50 % használatról 

indulunk. Nem is kell feltétlenül attól függővé tenni, hogy ki mennyi pénzt adott, hanem mi 

odaadjuk a Reitter pincét, az Egyesület betesz hétmillió forintot pályázati forrásból, vagy 

többet és az Önkormányzatnak minimum 50 % használatát biztosítja. 

dr. György Péter ügyvéd: A beruházás arányában fogjuk használni. 

Komlós Tibor alpolgármester: Nem hasznosíthatja, ő maga ingyen használhatja. Nem tudom 

elképzelni azt, hogy az év 365 napjából mondjuk 90 %-ot…. 

Búzás István képviselő: Elég, ha rátesz egy lakatot és azt mondja, hogy bent van egy értékes 

tárgyam és arra hasznosítom, hogy azt ott őrzöm. 

Bubik Szabolcs képviselő: Én annak örülnék, hogy ha ez a pályázat azt hozná, hogy nekünk 

nem kell azt az ötmilliót rákölteni, helyette jön hét. Én olyasmivel értenék egyet, hogy 

szabadon használhatja maximum 50 % időtartamig. Amíg ez nem éri el, addig nem is kell 

egymással beszélni, mert addig ingyenesen náluk van a pince, de ő mehet és mondhatja, hogy 

rendezvénye van. De a pincét nem adnám át öt évre, hogy használja. Ha ez eléri az 50 %-ot és 

azt látjuk, hogy minden nap 16-20 óráig ott ül, akkor megbeszéljük, hogy mi van. Én így 

csinálnám, hogy mi rendelkezünk a pince fölött, ő szabadon feltöltheti a saját programjaival 

az idő 50 %-ig a következő öt évben. 

Tömöri Balázs polgármester: A határozati javaslat 3. pontjában az szerepel, hogy „Felkéri a 

Polgármestert és a 2097 Csoport Egyesület elnökét, hogy használati megállapodást írjanak 

alá, melyben rögzítik, hogy az Egyesület és az Önkormányzat milyen arányban finanszírozza 

az átalakítást, felújítást, milyen arányban használhatja a Reiter pincét, tisztázza a két fél 

felelősségi körét is.” Ez talán lefedi. Ezt nem az Egyesület kéri így, hanem ez a pályázati 

kritérium. Mi lehetünk okosak, hogy nem életszerű, de az olyan, mint ha a falnak beszélnénk, 
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mert a már kiment pályázati felhívásnak ez a kritériuma. Azt lehet, hogy akkor nem adjuk be 

a pályázatot. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor lelkesednék be, ha nem az lenne, hogy szólunk az 

Egyesület tagságának, hogy itt van ez a fiatal zenekar szeretnének próbálni, mehetnek-e 

hozzátok, beszéljétek meg. Most ez van. Most a mi használati időnkben használja 

gyerekzenekar próbahelységnek, vagy Önkormányzat, vagy az Egyesület használati idejében 

azt nem tartanám nagy problémának. 

Búzás István képviselő: Én sem feltételezek ebből vitákat, de azért írunk szerződést, hogy 

mindenkinek a jogai biztosítottak legyenek. 

Tömöri Balázs polgármester: Mi a javaslat? 

dr. Horti István jegyző: Én azt gondolom, hogy a bérleti jog az vagyonérték jog, tehát mi úgy 

is köthetnénk a szerződést, hogy a 2097 Egyesület ad hétmilliót, anyagilag mi adunk bele, mi 

adunk bele kétmilliót a WC-re plusz ötmillió forint a bérleti díj megváltás öt évre 

vagyonértékű jog és az máris 50-50 %. Ez alku kérdése. Beszéltem Madaras Zoltánnal, ők 

nem akarják éjjel-nappal használni és ha nem nyernek, akkor ez az egész vissza. Egyébként 

benne vannak egy ilyen szerződéses jogba és a Reitter pince a miénk marad és ők bérlik. 

Vagyis ő nem rakhat rá lakatot, mi rakhatunk. Én azt javasolnám, hogy maximum 50 % 

használati jog.  

dr. György Péter ügyvéd: Ezt jól kitaláltad, hogy a használati jog ellenértékét foglaljuk mi 

bele. 

Búzás István képviselő: Ez így rendben van. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Szerintem ez még mindig túl van bonyolítva. Ha megnézzük azt, 

hogy 365 napból áll egy év és annak az 1 %-a az közel száz óra. Ha száz órát akarjuk 

használni egy évben, akkor az 1 %. Papíron ők használják. 

Búzás István képviselő: Nemcsak időben, hanem térben is lehet osztani és ettől még egy 

szerződésbe beleírod a feltételeket. Az, hogy nem ellenőrzöd minden nap, de vitás esetre, 

amikor úgy érzed, hogy nem férsz hozzá, akkor egyszerűen elő tudod venni a szerződésed, 

hogy neked ehhez jogod van. Valószínűleg soha nem kell elővenni a szerződést. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a szerződési idő 

legnagyobb részében senki nem fogja használni a Reitter pincét, 95 %-ban senki nem 

használja. 

Bozsódi Bori képviselő: Szerintem is fontos ezeket leírni egy szerződésben és tisztázni, mert 

azt én végképp nem tudom, hogy öt év múlva ki fogja használni a Reitter pincét, főleg hogy 

ha lesz ott mosdó és egy nagyon jó helyszín lesz, hiszen pont az a célja, hogy ennél 

kihasználtabb hely legyen. 

Bubik Szabolcs képviselő: Minden este próbazenekarok adják át egymásnak a kilincset. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Az egész pince nedves, nem ideális hely. 

Búzás István képviselő: De ha raktárnak használod, akkor nem használod? 

dr. György Péter ügyvéd: Zárjuk ki, hogy nincs rá lehetőség. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e javaslat? Szerintem a 3. pont az lefed mindent. „Felkéri a 

Polgármestert és a 2097 Csoport Egyesület elnökét, hogy használati megállapodást írjanak 

alá, melyben rögzítik, hogy az Egyesület és az Önkormányzat milyen arányban finanszírozza 

az átalakítást, felújítást, milyen arányban használhatja a Reiter pincét, tisztázza a két fél 

felelősségi körét is.” Ehhez jöttek inputok, hogy a használati jog legyen beszámítva. 
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dr. György Péter ügyvéd: Szerintem be lehet adni egy ilyen szerződést a pályázathoz. Ha 

megnyerik a pályázatot, akkor van egy szerződés, amiben le van írva a használat, ha pedig 

nem kapnak hét millió forintot csak hármat, akkor úgy is újra kell gondolni. 

Antonovits Bence képviselő: Az 1. pont az pályázati előírás? 

Tömöri Balázs polgármester: Igen, kivéve az "un" Reitter pincét megnevezés, mert ez helyi 

elnevezés. Ezt azért mondom, mert nem a Reitter pince volt az egyetlen, hosszas telefonok 

voltak, hogy a Lucfenyő téren tudnak-e valamit csinálni. Higgyétek el, hogy itt egy olyan 

ingatlanvagyont sikerült örökölni, hogy a Lucfenyő téri ingatlan az Ezüsthegyi út helyrajzi 

számán van és semmilyen papírt nem tudunk benyújtani. Azt hittük a Reitter pince jó lesz. 

Akkor azzal a feltétellel, hogy a 3. pontot kibővítjük, hogy legyen benne az hogy a használati 

jog kerüljön beszámításra a használati arány és a finanszírozás kérdésében. Ezzel a bővítéssel 

el tudjuk-e fogadni a javaslatot? Aki egyetért az tegye fel a kezét. Egyhangú. 

Köszönjük az Egyesületnek, hogy pályáznak erre és minden egyesület előtt itt van ez az út. 

7 igen szavazattal elfogadva 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen, szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

18/2022. (I. 26.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat 2097 Csoport Egyesület kérelmének elbírálására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1) Bérbe adja az „un” Reitter pincét a 2097 Csoport Egyesület részére öt éves időtartamra, 

ingyenes használatra. 

2) A bérbeadás feltétele, hogy 2097 Csoport Egyesület pályázatot nyújtson be a Magyar 

Falu Program keretében, nyertes pályázat esetén olyan felújítást és átalakítást végezzen – 

az Önkormányzattal közös finanszírozásában – amellyel az ingatlanban vizes blokk, 

mosdó és fűtés is létrehozható, továbbá legyen megvalósítható a Reitter pince lakossági 

és/vagy civil használata is. 

3) Felkéri a Polgármestert és a 2097 Csoport Egyesület elnökét, hogy használati 

megállapodást írjanak alá, melyben rögzítik, hogy az Egyesület és az Önkormányzat 

milyen arányban finanszírozza az átalakítást, felújítást, milyen arányban használhatja a 

Reitter pincét, milyen mértékben számítják be a Felek a használat időtartamára a 

használati jog mértékét, tisztázza a két fél felelősségi körét is. 

4) Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozat végrehajtásához szükséges 

minden egyéb feladat elvégzésére. 

 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

   Dr. Horti István jegyző 

Határidő: folyamatos 
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Tömöri Balázs polgármester: Köszönjük a részvételt mindenkinek, aki nyomon követte az 

ülést. Nemsokára felkerülnek a határozatok a honlapra. Most pedig az utolsó zárt üléses 

napirendi ponttal fejezzük be az ülést. 

 

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így Polgármester Úr Képviselő-testületi ülést 

1950 perckor bezárta 

 

k.m.f. 

 

Tömöri Balázs        dr. Horti István 

 polgármester                  jegyző 

 

Komlós Tibor 

jegyzőkönyv hitelesítő 


