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Amely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2022.03.18-án 730 órakor 

megtartott rendes üléséről 

 

Jelenlévő képviselők száma: 6 fő, Tömöri Balázs polgármester, Antonovits Bence, dr. 

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

István jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Szomora Csilla 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  Antonovits Bence 

 

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

következő Képviselő-testületi Ülésen. Komlós Tibor alpolgármester úr egészségügyi okokból 

ma nincs jelen.  

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

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok előtt azt szeretném kérni, hogy támogassátok, hogy 

a jegyzőkönyvet a hangfelvétel alapján Szomora Csilla készítse el. Ez lesz az utolsó 

jegyzőkönyve, mert kapott egy komoly állásajánlatot, ezért a következő üléstől más 

jegyzőkönyvvezetője lesz, a hivatalnak új személyügyi és részben pénzügyes kollégája. 

Ki az aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyvet Szomora Csilla készítse el a hangfelvétel 

alapján. 

Komlós Tibor úr hiányában javaslom, hogy a jegyzőkönyvet Antonovits Bence képviselő úr 

hitelesítse. 

Aki ezzel egyetért, kérem tegye fel a kezét. 

6 igen szavazattal elfogadva 

Jegyzőkönyvbe foglalt határozat 

A Képviselő-testület hitelesítőként Antonovits Bence képviselőt, 

jegyzőkönyvvezetőként Szomora Csillát fogadta el. 

 

Tömöri Balázs polgármester: Az előzetesen kiküldött és kifüggesztésre került napirendi 

pontokkal kapcsolatban van-e észrevételetek? 

Bubik Szabolcs képviselő: Bizottsági szinten az a javaslatunk, hogy a zárt ülésről a 10. 

napirendi pontot vegyük ki, mert március 23-án fogunk az ügyet benyújtókkal találkozni, 

ezért nincs értelme előtte bármiről dönteni. A másik javaslat, hogy a nyílt ülés 9. napirendi 

pontját szintén töröljük, mert zajlanak a tárgyalások, most még nem áll készen a szerződés. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e egyéb észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban? 

Nincs. Tehát akkor 9 napirendi pont javaslat van. Javaslom, hogy szavazzunk arról, hogy a 

Pénzügyi Bizottság által előterjesztett módosításokkal az eredetileg kiküldött napirendi 

pontok elfogadhatóak-e? Akinek igen, az kérem tegye fel a kezét!  
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6 igen szavazattal elfogadva 

 

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

határozatot hozza: 

24/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghirdetett napirendi pontok 

közül törli a 9. napirendi pontot, Javaslat Meditop Gyógyszeripari Kft.-vel való 

együttműködésre, mivel még folyamatban vannak a tárgyalások, valamint törli a 10. 

napirendi pontot, Javaslat a HÉSZ módosításáról szóló lakossági kérelem elbírálására, 

mely ügyben március 23-án még szintén lesz egy egyeztető tárgyalás. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. március 18. 

 

ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK 

1. Javaslat bölcsődei térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

2. Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére (elvi döntés) 

3. Javaslat az Mesevölgy óvoda új házirendjének elfogadására 

4. Javaslat civil szervezetek 2021. évi beszámolójának elfogadására 

5. Javaslat civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatására 

6. Javaslat 30.000.000 Ft lekötésére a Raiffeinsen bank fiókjában 

7. Javaslat a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. (IX. 

30.) Önk. számú rendelet módosítására 

8. Javaslat a Fővárosi csatornaprojekt Konzorciumi Együttműködés 

Megállapodásának 3. számú módosítása elfogadására 

 

Zárt ülés 

9. Javaslat ingatlan megvételéről szóló lakossági kérelem elbírálására 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Javaslat bölcsődei térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a 

Humán Bizottság. Röviden összefoglalva, abban az örömteli fázisban vagyunk, hogy most 

már erről is kell dönteni. Lehet, hogy ez most plusz tehernek tűnik, de nagy öröm a falu lakói 

számára. Úgy néz ki, hogy szeptembertől a bölcsőde meg tud nyitni. Már sikerült 

megállapodni az ELMÜ-vel az áram odavezetéséről, ez sem lesz már akadály. Térítési díj 
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megállapításáról kell dönteni. A közétkeztetésre vonatkozó előírások figyelembevételével 

étkezést kell biztosítani nekik. Az előterjesztésben egy olyan bizonytalansági faktor van, hogy 

nem tudjuk pontosan, hogy hányan fognak jelentkezni és ez egy kicsit meghatározhatja a 

dolgokat. Ezért a többi településnek a gyakorlatát követtük alapul. Valószínűleg a következő 

évi már egy sokkal pontosabb térítési díj lesz, mint most. Most egy fiktív, tehát nem 

közvélemény kutatás alapon javaslunk egy térítési díjat ebben az előterjesztésben. Ezeket az 

óvoda és bölcsőde vezető Metzlemé Kutvölgyi Eszterrel átbeszéltük és sávos térítési díjat 

javaslunk bevezetni, ami a jövedelemnek a szintjét is figyelembe veszi. Ez egy kicsit 

progresszívebb megoldás, sokkal inkább fair. Nagyon kevés többletmunka van vele, figyelni 

kell arra, hogy kinek, milyen jövedelemszintje van, illetve, hogy ez hogyan változik, de 

sokkal igazságosabbnak tűnik. A konkrét összegek az előterjesztés mellékletében szerepelnek 

a 2. § 2. pontjában, a gondozási díj mértékével. A napi négyszeri étkezésnek a térítési díját 

pedig 680 Ft/fő/nap-ban állapítanánk meg. 

Jegyző úr van-e még valami, ami ezzel kapcsolatban feltétlen kiemelendő? 

dr. Horti István jegyző: Egy dolog van, ami fontos. Normál esetben a térítési díjat egy 

matematikai képlet alapján kellene kiszámítani, ráfordítás mínusz normatíva. Ez lenne a 

térítési díj, de ebben a Képviselő-testületnek van joga eltérni. Ebben az évben még nincs 

ráfordítási díj, jelenleg ez csak elképzelés, hiszen a bölcsőde nem működik, így csak 

megbecsülni lehet, tehát a környező települések térítési díjai lettek figyelembe véve, ezt majd 

jövőre újból át kell tekinteni. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e még valamilyen hozzászólás? 

Bozsódi Bori képviselő: Nekünk nem volt egyértelmű, de most már világos lett, hogy ez az 

egy főre jutó jövedelem, ami a táblázatban meg van jelölve. Annyival egészíteném ki, hogy ha 

valaki kedvezményben szeretne részesülni az alapdíjhoz képest az, kérvényezze, mert 

lehetnek olyan családok, akik jogosultak lennének rá, de szívesen kifizetik a teljes árat. Tehát 

azoknak a családoknak, akik ezzel a kedvezménnyel élni szeretnének, legyen ez kérelemhez 

kötve. Ezzel is lehetne finomítani a rendszert. Illetve a másik észrevétel, hogy az első 

kategória a 0-100.000 Ft-ig terjedő, ami egy nagyon érzékeny sáv. Előfordulhat, hogy olyan 

család gyermeke jár bölcsődébe, akik nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, ezért mi azt 

javasoljuk, hogy majd a szociális rendelet módosításakor legyen egy olyan pont benne, hogy 

külön méltányossági kérelemmel, indoklással lehessen egyéni támogatásban részesíteni. 

Ennek a lehetőségét adjuk meg, mert fent állhat olyan helyzet, amikor ez indokolt. Ennek 

hagyjuk meg a lehetőségét. 

Tömöri Balázs polgármester: Tehát ezt nem is ebbe a rendeletbe, hanem majd a szociális 

rendeletbe kellene bevenni? 

Bozsódi Bori képviselő: Igen. 

Tömöri Balázs polgármester: Még azt hallottam, hogy a jövedelemhatároknál le kell írni 

explicit, hogy egy főre jutó jövedelem. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ki lesz javítva, hogy egy főre eső nettó jövedelem. 

A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy az értékelési szempontok közé vegyük fel, hogy a 

nyolcórás munkaviszony előnyt élvezhetne. 

Tömöri Balázs polgármester: Ezt akkor hová tegyük be, ha ne a rendeletbe? 

dr. Horti István jegyző: Ezt közvetítjük az intézményvezetőnek. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Én azt szeretném, hogy ha világos döntési paraméterek lennének, 

hogy később ne legyen vita, ez érzékeny terület. 
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Bozsódi Bori képviselő: Az előterjesztés a bölcsődei díjnak a meghatározásáról szól és ezért 

mondtuk, hogy az majd egy másik téma lesz. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e másnak észrevétele, javaslata ezzel az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

dr. Horti István jegyző: Akkor ne legyen 4. pont az, hogy a 8 órás munkaviszony előnyt 

élvez. 

Tömöri Balázs polgármester: A felvetés az volt, hogy az előterjesztés címe, tárgya csak a 

bölcsődei térítési díj meghatározásáról szól, ezért majd külön, egy másik bölcsődei 

határozatba foglaljuk majd bele vagy fogalmazunk valamilyen írásos iránymutatást arról a 

bölcsőde vezetőnek, de ne ebbe tegyük bele. 

Ha nincsen más észrevétel, javaslat, akkor ezzel a három módosítással, amit a Humán 

Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javasolt szavazzunk. Aki a határozati javaslat szövegét el 

tudja fogadni az tegye fel a kezét! Egyhangú. 

Ez nagyon fontos döntés volt, mert a szülők a következő hónapban már ez alapján fogják 

eldönteni, hogy kérik-e és melyik bölcsődébe a felvételt. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

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

határozatot hozza: 

25/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat bölcsődei térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a mellékelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022 (III. 

18.) önkormányzati rendeletét – az általa fenntartott Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda 

és Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról – 

megalkotja. 

2. Felkéri a Jegyzőt jelen megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, a 

helyben szokásos módon történő kifüggesztésére. 

3. Felkéri a Polgármestert és az Óvodavezetőt, hogy a szoftveres étkezés befizetési 

program beszerzéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Horti István jegyző, Tömöri Balázs polgármester, Metzlerné Kutvölgyi Eszter 

óvodavezető 

Határidő: 2) pontra 2022. március 21., 3) pontra 2022. március 31. 
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Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelete az általa fenntartott Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda és 

Bölcsődében az intézményi ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115 §-a, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a 328/2011 (XII. 29.) Korm. 

rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 4. §-ban 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenő Község Önkormányzat fenntartásában működő 

Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében ellátást igénybe vevő gyermek esetében a szülői 

felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban: törvényes 

képviselő) étkezési és gondozási térítési díjfizetési kötelezettségére, továbbá azon ellátási 

formák igénybe vevőire, melyet az intézmény egyéb szolgáltatásként biztosít. 

 

2. § 

1. A bölcsődében az étkezésért és a gondozásért is térítési díjat kell fizetni az igénybevétel 

után. 

2. Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében a gondozás intézményi térítési díjat az alábbiakban 

állapítja meg: 

 

Egy főre jutó 

jövedelem  

alsó határa Ft 

Egy főre jutó 

jövedelem  

felső határa Ft 

Gondozási díj  

mértéke 

0 100.000 700 Ft/fő/nap 

100.001 120.000 900 Ft/fő/nap 

120.001 150.000 1.100 Ft/fő/nap 

150.001  1.350 Ft/fő/nap 

Jövedelem igazolás hiányában 1.800 Ft/fő/nap 
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3 § 

A Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében a napi négyszeri étkezés igénybevételének térítési 

díját évre bruttó 680 Ft/fő/nap-ban állapítja meg. 

 

4.§ 

1. A személyi térítési díjat a jelen rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak, 

továbbá a hatályos jogszabályok figyelembevételével az intézmény vezetője jogosult 

megállapítani. Aki az alapdíjhoz képest kedvezményben szeretne részesülni azt külön 

kérvényezni kell. Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban 

rendelkezik a személyi térítési díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az 

intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról 

és ellenőrzéséről, továbbá gondozási személyi térítési díj befizetésének havi 

nyilvántartásáról. 

2. A megállapított személyi térítési díj megfizetésére a 328/2011 (XII. 29.) Kormányrendelet 

rendelkezései az irányadóak.  

 

5. § 

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője köteles a térítési díj 

kiszámításához szükséges – az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott – 

iratokat benyújtani.  

 

6. § 

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben 

is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. 

 

7 § 

 

Átmeneti rendelkezések 

 

  

Jelen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. 

 

 Tömöri Balázs     Dr. Horti István 

polgármester      jegyző 

 

 

Jelen rendelet kihirdetése 2022. március 19. napján megtörtént. 

 

 

 Dr. Horti István 

 jegyző 
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2. Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére (elvi döntés) 

 

Tömöri Balázs polgármester: Ez egy elvi döntésről szóló előterjesztés. Több bizottság is 

tárgyalta. A választások előtt már megkezdődött egy kommunikáció a Magyar Közút Non 

Profit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága és az Önkormányzat között, illetve Üröm Község 

Önkormányzatával is tárgyalnak erről. A különböző engedély kérésekor, hozzájárulás 

kérésekor, illetve pályázat beadásokkor Magyari László Endre igazgató úr kérésére tűzzük 

napirendre ezt a kérdést. Azt szeretnék, hogy ha a Magyar Közúttól átvennénk a Budai utat. A 

mi területünkre eső részt mi, ami pedig Ürömközség területére azt pedig Üröm. Felmerült egy 

csomó kérdés, amiket ebben a határozati javaslatban összefoglaltunk. A döntés itt azt 

támogatná, hogy erről le tudjunk ülni, beszélni és tisztázni a kérdéseket. Foglalkozunk ezzel 

az üggyel, de nem olyan könnyű ezt eldönteni, mert nem minden kérdést tudunk pontosan, 

ezeket szükséges tisztázni előtte. Mindenképpen úgy kellene átvenni a Budai utat, hogy az a 

falubelieknek egy előrelépés, előny legyen, nem pedig visszalépés. 

Búzás István képviselő: Mi lehet ebben előny? 

Tömöri Balázs polgármester: Előny pl. az, hogy a különböző útcsatlakozásoknál a 

tulajdonosi hozzájárulás, a közútkezelői hozzájárulás azt nem egy harmadik személy adja 

meg, hanem az önkormányzathoz tartozik. 

Antonovits Bence képviselő: Ez most pont aktuális a Steiner utca felújításánál ez most nagy 

nehézséget jelent. 

Tömöri Balázs polgármester: Aztán a kresztáblákkal kapcsolatban, hogy ha ki akarjuk 

táblázni, hogy parkoló vagy lassabban kell hajtani vagy fekvő rendőr van, akkor ezekről mi 

magunk tudunk dönteni. Az iskolánál elhelyezett zebránál volt olyan álláspontja a Pestmegyei 

Közútkezelő engedélyeket kiadó alkalmazottjának, hogy ”ide zebrát tenni, ez egy zsákfalu, itt 

csak az száguldozhat, akinek idejárnak a gyerekei”. Többféle nézőpont, amik akár jogosak is 

lehetnek, de nem biztos, hogy gyorsítják az engedélykiadást vagy a különböző 

forgalomtechnikai dolgokat. 

Antonovits Bence képviselő: Mindamellett, hogy eléggé tartok ennek az átvételétől, azért 

szeretném megjegyezni, hogy ha a kerékpáros fejlesztési terv szerint szeretnénk haladni, 

aminek a hivatalos forgalmi fő útvonala a Budai út, akkor ahhoz, hogy ezt tényleg kerékpáros 

baráttá tegyük, azt valószínűleg csak úgy tudjuk megcsinálni, hogyha átvesszük ezt az utat. 

Az látszik az elmúlt évek ilyen jellegű tárgyalásaiból, hogy a Magyar Közút nem annyira 

repes az örömtől, hogy egy külterületi, keskeny nyomvonalú útra kerékpáros forgalmat 

vezessünk. Ezt úgy lehetne biztonságosan megcsinálni, hogy ha a forgalmat lassítanánk, 

kijelölnénk a kerékpársávot stb.. Ezt valószínűleg akkor tudjuk hatékonyan megcsinálni, hogy 

ha a miénk. 

Bubik Szabolcs képviselő: Csak a fele lesz a miénk, a többit Ürömmel kell leegyeztetni. 

Antonovits Bence képviselő: Igen és erről is szól a kérdések egy része, hogy mi a helyzet 

akkor, hogy ha Üröm meg másképp gondolkozik ugyanarról az útról, amit mi átveszünk félig. 

Búzás István képviselő: Igen, viszont ott elvileg az utakhoz értő szakemberek ülnek, ezért úgy 

gondolom, hogy velük mindenképpen előrébb vagyunk, mint ha csak mi magunk döntenénk, 

illetve a másik oldal szempontjai, hogy a költségeket is ők viselik, hogy ha bármilyen 

probléma van, ami szintén lehet pro és kontra is, ha nem csinálnak meg valamit az rossz, ha 

meg megcsinálnak az jó. A kérdések szerintem jók úgy, hogy szavazzuk meg, tegyük fel őket. 



8 
 

Bubik Szabolcs képviselő: A bizottságok ugyan ezt mondták, hogy haladjunk ebben, tegyük 

fel a kérdéseket, legyünk informáltabbak a döntéshez. 

Tömöri Balázs polgármester: Illetve itt most tényleg a Magyar Közúttal való egyeztetésről 

van szó és Ürömmel is nagyon kell. Kulcskérdés, hogy Üröm közigazgatási határa is 

Borosjenő között hogyan lesz a síkosság mentesítés, ki fogja csinálni. Üröm már nem lesz 

érdekelt benne, hiszen az ürömiek már nem jönnek tovább. Ezeket át kell beszélni. Azért is 

merült fel ez, mert felújították ezt az utat. A Pest Megyei Közút úgy érzi, hogy mindent 

megtettek, ami tőlük telik. Általában egy faluban két közútkezelésben lévő utat nem racionális 

fenntartani, csak egyet fejlesztenek, kettőt nem, hiszen azzal a minimális feladatukat ellátják. 

Lehet, hogy már mondtuk, de az ősszel megjelent pestmegyei TOP Plusz 4 és 5 számjegyű 

utak felújítása pályázatra a Pest Megyei Közút ezt a szakaszt vette be a Fő út 1. számtól a 

buszfordulóig lévő szakasz felújítását a DMRV-vel egyeztetve, hogy történjen meg alatta az 

eternit csőcsere is. Ők úgy érzik, hogy mindent megtesznek Pilisborosjenőért és várják, hogy 

mi is vegyünk át ezekből a feladatokból.  

Az a kérdés, hogy ezt a határozati javaslatot meg tudjuk-e szavazni és szervezzem-e a 

találkozót a két érintett féllel? Aki egyetért azzal, hogy ezt a határozati javaslatot elfogadjuk 

az tegye fel a kezét! 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Ez a kérdésekről szól. 

Tömöri Balázs polgármester: Így van, találkozó szervezés. Nincs döntés, amíg meg nem 

válaszolják. Ha van plusz kérdés – elfelejtettem mondani, hogy legalább négy kérdésnek 

hagyunk helyet, de ha még nincs, még jöhet a találkozóig. 

Köszönöm, egyhangú. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

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

határozatot hozza: 

26/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe vételére (elvi döntés) 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Elviekben támogatja a Budai út kezelői feladatainak átvételét. Az átvétel feltétele 

különösen, de nem kizárólagosan, hogy tisztázott legyen  

a) A Magyar Közút mit szeretne átadni pontosan - az út tulajdonjogát és/vagy kezelői 

jogát?  

b) Mi az átadandó út kezdő és végpontja?  

c) Mekkora az út űrszelvénye?  

d) Milyen szélesség tartozik az úton kívül (padka, árok stb.) bele az átadandó 

területbe?  

e) Melyik időponttól tervezik az átadást?  
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f) Lát-e lehetőséget arra, hogy részleges átvétel valósuljon meg (pl. csak a belterületi 

rész)?  

2. A Képviselő-testület biztosítékot szeretne az Ürömi Völgyliget lakópark utáni terület 

karbantartására, síkosság mentesítésére, hiszen az már Pilisborosjenői lakosok érdekeit 

szolgálja, ugyanakkor Üröm közigazgatási területe. 

3. Felkéri a Polgármester, hogy a Képviselő-testületi ülés előtt szerezzen írásos választ a 

fenti döntésben feltett kérdésekre. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2022. május 31. 

 

3. Javaslat az Mesevölgy óvoda új házirendjének elfogadására 

 

Tömöri Balázs polgármester: A mellékletet mindenki látta. Január 24-én megküldte a 

Mesevölgy óvoda vezetője az új házirendet. Módosítani kellett a különböző jogszabályok 

alapján az intézmény SzMSz-ét és ezeket meg kell küldeni a fenntartónak. Az előzetes 

vizsgálatok alapján megfelel a Házirend a jogszabályoknak, ránk fenntartóra többletköltséget 

nem jelent. Ha van valami konkrét kérdés ezzel kapcsolatban, akkor most tegyétek fel, ha 

nincsen, akkor én elfogadásra javaslom. 

Bozsódi Bori képviselő: Csak egy technikai kérésünk van a jövőre nézve, hogy ha ilyen 

jogszabályi változás miatt történik változás azt jó lenne látnunk, hogy mely pontokon 

változott, mert ez egy elég hosszú dokumentum. Átnéztük, nagyon részletes, mindenre 

kiterjedő, sőt még a covid helyzetre is külön fejezet van. Nagyon szép házirend. De jó lenne 

látni, hogy pontosan mekkora mértékű változás az előzőhez képest. Ez csak egy technikai 

kérés a jövőre nézve. Mi is javasoljuk elfogadni. 

Tömöri Balázs polgármester: Tehát az előző házirendhez képest bekövetkezett változásokat 

vagy azokat a törvényi változásokat, ami miatt módosítani kellett a házirendet vagy 

mindkettőt? 

Bozsódi Bori képviselő: Mindkettőt. 

Tömöri Balázs polgármester: Másnak van bármi észrevétele ehhez? Aki egyetért azzal, hogy 

elfogadjuk az új módosított házirendjét a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda is Bölcsődének az 

kérem tegye fel a kezét! Köszönöm. 

6 igen szavazattal elfogadva 

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

határozatot hozza: 
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27/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat az Mesevölgy óvoda új házirendjének elfogadására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. A Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda Házirendjét módosításokkal egységes 

szerkezetben elfogadja. 

2. Felkéri a Polgármestert és az óvoda vezetőjét, hogy a szülők részére tegye a 

dokumentumot nyilvánossá. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester és Mezlerné Kútvölgyi Eszter óvodavezető 

Határidő: folyamatos 

 

4. Javaslat civil szervezetek 2021. évi beszámolójának elfogadására 

 

Tömöri Balázs polgármester: A Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság is tárgyalta. Lejárt 

az elszámolási határidő és az előterjesztés mellékletében szereplő táblázatban látható, hogy ki, 

milyen támogatásra, hogyan számolt el. Azt kérném, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Humán 

Bizottság mondja el, hogy mire jutott ezek áttekintése során. 

Bozsódi Bori képviselő: Nagyjából minden szervezet elszámolt, de nem egyforma mértékben. 

Ahogy részletesebben megnéztük a beszámolókat a Református Egyház részére 

kezdeményeznénk egyrészt egy találkozót átbeszélni a projektjeiket, illetve azt kérnénk, hogy 

ahhoz, hogy támogatni tudjuk a további kérelmüket, számoljanak el megfelelő módon, 

ahogyan ez a rendeletben is van, mert nem számlákkal igazolják, hanem a rezsiköltségeket 

feltüntették, hogy mire fordították, de ezt nem igazolták bizonylatokkal. Ezt mindenképpen 

szeretnénk kérni. Ez az egy észrevételünk van. 

Tömöri Balázs polgármester: Tehát akkor a Hivatal keresse meg a Református Egyház helyi 

képviselőit és erre szólítsa fel őket. Rendben. Pénzügyi Bizottság? 

Bubik Szabolcs képviselő: Ugyan ez az észrevételünk, mindenki elszámolt rendben, egyedül a 

Református Egyházzal van még egy elszámolási kérdés, ezt le kell zárni még. Mi is 

javasoltjuk elfogadásra. 

Tömöri Balázs polgármester: A Humán Bizottság részéről így ezzel a kiegészítéssel mehet. 

Az a kérdésem, hogy azzal a kiegészítéssel, hogy a Hivatal szólítsa fel a Református Egyház 

helyi képviselőit a rendelet szerinti beszámolásra, a határozati javaslat többi részét el tudjuk-e 

fogadni. Aki támogatja az tegye fel a kezét! Aki tartózkodik! Egy tartózkodással elfogadtuk. 

Antonovits Bence képviselő: Azért tartózkodom, mert ezt a napirendi pontot semennyire nem 

tudtam átolvasni és szerintem nagyon fontos lenne és nagyon érdekelne. Vannak kérdéseim 

amit szeretnék átlátni, de nem tudom most ebben állást foglalni. 

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

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

28/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat civil szervezetek 2021. évi beszámolójának elfogadására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Az alábbi civil szervezetek részére nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatási 

összeg felhasználást és a szervezetek elszámolására irányuló beszámolóit a következő 

támogatott szervezetek tekintetében elfogadja: 

 

Támogatott szervezet 

a) Pbj. Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

b) Óvoda alapítvány 

c) Deutschklub Pbj.-Weindorf Egyesület 

d) 2097 csoport Egyesület 

e) Pilisborosjenő Utánpótlás Sport Club. 

f) Pbj. Polgárőr Egyesület 

g) Nebuló Alapítvány 

h) FesztiVár 

i) Szenthe István 

j) Nyugdíjas klub 

k) Kerekes Alapítvány 

 

2. Felkéri Polgármestert, hogy szólítsa fel az Üröm-Pilisborosjenő Református 

Társegyház község helyi képviselőit, a rendelet szerinti beszámolásra. 

3. Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti döntés nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2022. március 31. 

 

5. Javaslat civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Ezt is tárgyalta mind a Pénzügyi mind a Humán Bizottság. 

Elfogadtuk a költségvetést az idei évre. 2012 decemberben pedig elfogadtuk azt a rendeletet, 

ami a lakosság önszerveződő közösségeinek a pénzügyi támogatásáról szól. Ennek alapján 

minden évben lehet civil önszerveződő közösségeknek pályázatot benyújtani. Február 28. volt 

a benyújtási határidő. Erre az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tíz pályázat 

érkezett. A határozati javaslat 1. pontjában pedig a Humán Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 

javaslata alapján most fel kell sorolnunk mely szervezeteket, milyen mértékben tudjuk 

támogatni. Átadnám a szót a Humán Bizottságnak, hogy tárgyaltátok-e és mit javasolnátok. 
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Bozsódi Bori képviselő: Igen, tárgyaltuk. Ugyan azzal a szempontrendszer mentén járnánk el, 

mint a korábbi években, tehát, hogy vannak közfeladatot is átvevő szervezetek, akiket 

nagyobb mértékben támogatnánk, illetve vannak azok az önszerveződő csoportok, akiket 

pedig hasonló mértékben. Ez alól kivétel az óvoda és az iskola alapítványa, akik jobban 

érintik a falu közösségét, mivel nagyon sok gyerek jár oda és őket javasolnánk nagyobb 

mértékben támogatni. Illetve egyrészt a Református Egyházzal szeretnénk egy találkozót 

szervezni arról, hogy jobban megismerjük az ő pályázatukat, mert Üröm Borosjenő 

társegyház és nem ismerjük pontosan az adatokat, hogy hány borosjenői érintett ezekben a 

projektekben, hány fő utazását, Ürömieket is támogatunk ezzel vagy csak a helyieket. Ez nem 

derült ki teljesen pontosan az ő pályázatukból. Ennek a kapcsán szeretnénk még pontosítani. 

A most megalakult Kevély Diáksport Egyesülettet is elhívnánk egy találkozóra, hogy 

megismerjük pontosan a céljaikat, mert ők is egy szűkszavú, pár mondatos pályázatot adtak 

be. Jó lenne megismerni őket és teljesebb képet kapni. Ezek után javasolnánk az Ő részükre 

támogatást adni. Valamint szeretnénk fenntartani a keretből egy bizonyos részt – a korábbi 

évekhez hasonlóan – hogy az év hátralévő részében is legyen mód támogatni valakit, illetve, 

hogy ha van egy olyan projekt, program, egy csoport, aki később adja be, akkor legyen 

lehetőség nekik is támogatást adni. 

Tömöri Balázs polgármester: Ez különösen aktuális abban a tekintetben, hogy mióta lejárt a 

határidő kitört a szomszédban egy háború és lehet, hogy egyes civilszervezetek még plusz 

közfeladatokat látnak el, még mások nem annyira tudnak. Ezért ezt a javaslatot támogatnám. 

A Pénzügyi Bizottság mire jutott? 

Bubik Szabolcs képviselő: Mi úgy tárgyaltuk, hogy megkértük a Humán Bizottságot, hogy 

mutassa meg azt a szakmai értékelést amit ő tett és azt véleményeztük. Egymás után 

dolgoztunk ezen. Megbeszéltük és elfogadtuk azt a szempontrendszert és döntési 

eredményeket amit a Humán Bizottság elénk tárt. 

Bozsódi Bori képviselő: Kimaradt még a Pilisborosjenő Utánpótlás Sportklub Egyesület. Az ő 

részükre kisebb összeget javasolnánk, mint a többi hasonló civil csoport számára, hiszen őket 

más formában már jelentősen támogattuk. Az ő esetükben javasoljuk, hogy ez a támogatás 

kifejezetten arra vonatkozzon, hogy a rászoruló gyerekek részvételét támogassák. Ez szerepelt 

a pályázatukban, hogy mindig igyekeznek 2-4 főt ingyenesen bevenni a foglalkozásokba. 

Ezzel az összeggel a tevékenységüknek ezt a részét támogassuk. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor nekik mindenképpen egy szöveges válasz kell. Akkor 

végig kellene mennünk a táblázaton. Az utolsó oszlopban van egy megítélt összeg. Előtte még 

ha bárkinek van az eddig elhangzottakhoz hozzáfűznivalója az most mondja vagy ha 

végigmentünk az összegeken. Menjünk, akkor végig, hogy mit javasoltok: 

➢ Nebuló Alapítvány, nyári táborok, tanulmányi kirándulások, 1 500 000 Ft, a tavalyi 

összeg. 

➢ Deutschklub Pilisborosjenő, 2022-évi önkormányzati támogatás, 700 000 Ft. 

➢ Üröm-Pilisborosjenő Református Társegyház, ez még kérdőjeles, a tárgyalás után 

javasolnánk összeget. 

➢ Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 2022-évi önkormányzati támogatás 

2 500 000 Ft. 

➢ Pilisborosjenő Polgárőr Egyesület, 2022-évi önkormányzati támogatás 2 500 000 Ft. 

➢ Pilisborosjenői Utánpótlás Sport Club Egyesület, 100 000 Ft. 

➢ Nyugdíjas Klub, 2022-évi programok 400 000 Ft. 

➢ 2097 Csoport Egyesület, működési ktg. +programok 400 000 Ft. 

➢ Óvoda alapítványa, hangláda+ számítástechnikai eszközök 586 926 Ft. Konkrét 

pályázatot nyújtottak be, konkrét összegekkel. Nagyon jó dolog, hogy előkészítették. 
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➢ Kevély Diáksport Egyesület, Ez még kérdőjeles, a megbeszélés után javasolnánk 

összeget. 

➢ NobilArt Művészeti Egyesület, hangok világa program 400 000 Ft. 

Antonovits Bence képviselő: Nekem egy felvetésem lenne, hogy ugyan nem szerepelt az idei 

költségvetésben, de lehet, hogy a költségvetés módosításakor érdemes lenne arról 

elgondolkozni, hogy a Polgárőr Egyesület és a Tűzoltóság is járművekkel látják el a 

szolgálatot és nagyon hektikus a benzinár. A választások után valószínűleg a hatósági ár 

megszűnik. Én el tudok képzelni nekik fordított támogatást. Ezt nagyon gyorsan fel fogják 

élni, hogy ha még meg tovább felfelé az üzemanyag ár. Lehet, hogy érdemes lenne 

elkülöníteni egy külön keretet, hogy ha bejön egy ilyen kérés az év közben, akkor tudjunk erre 

mit mondani. 

Tömöri Balázs polgármester: Ezt a Pénzügyi Bizottság jegyezte? Ezt a civil kereten felül 

javaslod, mert ez most nem éli fel az egészet, bár van benne két kérdőjel, az akár 

potenciálisan kitölthetné a keretet. De ez kevésbé valószínű. 

Antonovits Bence képviselő: Azt gondolom, hogy ezzel fontos foglalkozni. 

Búzás István képviselő: Az üzemanyag ár az nem, tehát ez a 2,5 millió forint ez kisebb 

részben fordítódik üzemanyagra. Az üzemanyag büdzsé az nem ilyen nagy. Ha az 30-50 %-

kal felmegy, akkor is kigazdálkodható, de nyilván, hogy ha van ilyen igényük, akkor 

természetesen segítünk, csak nem ez a törzse. Felszerelések, gépjármű karbantartás ami a 

nagy költség minden évben. 

Bozsódi Bori képviselő: Üzemeltetésre kb. 1,5 millió forintot kért mindkét szervezet, 1.4 

milliót azt az egyik 1,5 milliót a másik és a fennmaradó összeget pedig fejlesztésre. 

Antonovits Bence képviselő: De az ebből? 

Bozsódi Bori képviselő: Igen. 

Antonovits Bence képviselő: De hát az akkor több mint 50 %-a a kért támogatásnak. 

Búzás István képviselő: De az üzemanyag nem egyenlő az üzemeltetéssel. 

Antonovits Bence képviselő: Ja, tehát ebben benne van a szervízelés stb.? 

Búzás István képviselő: Így van. Karbantartás, minden. 

Tömöri Balázs polgármester: Van-e még egyéb kérdés? Nekem lesz utána, de most javaslom, 

hogy ezt így fogadjuk el. Én valamilyen határidőt próbálnék belőni, hogy lássuk, hogy a 

Református Társegyház és a Kevély Diáksport Egyesülettel meddig ülnétek le. Mondjatok 

valami időpontot, hogy lássuk, hogy mikor kell napirendre tűzni. Jegyző úr, ezt újra 

napirendre kell tűzni amikor meg van az a két összeg? 

dr. Horti István jegyző: Igen. 

Bozsódi Bori képviselő: Én javaslom, hogy a következő soros Képviselő-testületi Ülésig. 

Tömöri Balázs polgármester: Addig meg tud történni? 

Bozsódi Bori képviselő: Igen. Ha az április közepe táján lesz, akkor azt gondolom, hogy igen. 

Tömöri Balázs polgármester: A biztonság kedvéért javaslom, hogy legkésőbb a soron 

következő második ülésig. 

dr. Horti István jegyző: Valószínűleg április 27.-én lesz a következő ülés. 
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Búzás István képviselő: Még az jutott eszembe a Antonovits Bence képviselő úr hozzászólása 

kapcsán, hogy nemcsak a benzin ár a tűzoltóknál, áremelkedés van mindenhol, de mivel a 

keret nem emelkedett, ezért az egyes támogatásokat se tudtuk az infláció mértékével emelni. 

Bubik Szabolcs képviselő: Szerintem nézzük meg ezt a kettőt és akkor tudunk erre mit 

mondani. 

Tömöri Balázs polgármester: Esetleg még a határozati javaslatba bevehetjük, hogy mikor 

kiértesítjük ezeket a szervezeteket, akkor az óvodai alapítvány pályázatát, annak a felkészült, 

precíz voltát állítsuk példaként a többiek elé. Ha ez az irány. Bár nem tudom, hogy ha valaki 

benyújt egy hétmilliós pályázatot szuperül alátámasztva az ugyan úgy nem egyedüli szempont 

lesz. De segít. 

Búzás István képviselő: Nincs mindenki olyan helyzetben, hogy előre meg tudja mondani, 

hogy egy üzemeltetési költségből mi jön szeptemberbe. 

Bozsódi Bori képviselő: Igen, de nagyon szórtak. A kétszavas pályázat, hogy milyen 

foglalkozás és tábortól elkezdve, a zenei programig, ami részletesen lebontva szerepelt. Én 

örülnék, hogy ha ebbe az irányba mutatna. 

Bubik Szabolcs képviselő: Ez nekünk is jobb lenne, mert segítené annak az eldöntését, hogy 

ez olyan, amit érdemes akár több pénzzel támogatni, mert látszik, hogy van fókusz. 

Tömöri Balázs polgármester: Akkor javaslom, hogy ez a határozati javaslatba kerüljön, 

hiszen ennél komplexebb az ügy. Köszönöm a javaslatokat. Aki egyetért azzal, hogy a Humán 

Bizottság és a Pénzügyi Bizottság által összehangolt támogatási összegeket ítéljük meg és 

felkérjük a Humán Bizottságot és Pénzügyi Bizottságot közös ülésre a Református 

Társegyházzal és a Kevély Diáksport Egyesülettel tisztázni és jobban megismerni a 

pályázatukat. A két másik napirendi pont pedig arról szól, hogy a Polgármestert felhatalmaz a 

határozati javaslat, hogy mindenkit kiértesítsünk aki elszámolt és kössük meg a támogatási 

szerződéseket. Aki egyetért ezzel a javaslattal az kérem tegye fel a kezét! Aki tartózkodott! 

Nem volt. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

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

határozatot hozza: 

29/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy:  

 

1. a Humán Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján alábbi civil 

szervezeteket támogatja a 2022. évben az önkormányzati költségvetés terhére: 

 

 Pályázat címe 
2022. évi 

igényelt összeg 
Megítélt összeg: 
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Nebuló Alapítvány 

Nyári táborok, tanulmányi 

kirándulások 1 500 000 1 500 000  

Deutschklub Pilisborosjenő  

2022-évi önkormányzati 

támogatás 700 000 700 000 

Üröm-Pilisborosjenő 

Református Társegyház 

Hajdúszoboszlói kirándulás, 

református imaház felújítása, 

bécsi kirándulás, 

Gyulafehérvári kirándulás, 

torony rendbetétele  4 400 000    

A Református 

egyházzal 

történő egyez-

tetését követően 

lesz döntés 

Pilisborosjenő Weindorf 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

2022-évi önkormányzati 

támogatás 3 600 000 2 500 000 

Pilisborosjenő Polgárőr 

Egyesület 

2022-évi önkormányzati 

támogatás 2 500 000 2 500 000 

    

Pilisborosjenői Utánpótlás 

Sport Club Egyesület 

sportfelszerelés, gyerekek 

utaztatása 1 100 000 100 000 

Nyugdíjas Klub 2022-évi programok 689 200 400 000 

2097 Csoport Egyesület Működési ktg. +programok 500 000 400 000 

Óvoda alapítványa 

hangláda+ számítástechnikai 

eszközök 586 926 586 926 

Kevély Diáksport Egyesület 

labdák +cipőtároló beszerzése 

a tornaterembe 500 000 

A Kevély Diák-

sport 

Egyesülettel 

történő egyez-

tetését követően 

lesz döntés 

NobilArt Művészeti 

Egyesület hangok világa program 400 000 400 000 

Összesen:      15 389 200     

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Humán Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot közös 

ülésre az Üröm-Pilisborosjenő Református Társegyház és a Kevély Diáksport 

Egyesület képviselőivel pontosítani és jobban megismerni a pályázatukat.  
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezetek vezetőit a 

döntésről értesítse, a támogatási szerződéseket írja alá abban az esetben, ha az előző 

évi támogatásával szabályosan és időben elszámolt, beszámolóját szabályosan 

közzétette.  

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a támogatási 

szerződések megkötésre kerültek a támogatási összegek átutalásáról, a felhasználás 

elszámoltatásáról és az elszámolás Képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester  

Határidő: A támogatottak értesítésére: a döntést követő 5 munkanap, a támogatási 

szerződések megkötésére: 2022. április 15., az elszámoltatásra és Képviselő-testület elé 

terjesztésére 2023. január 31. 

 

6. Javaslat 30.000.000 Ft lekötésére a Raiffeinsen bank fiókjában 

 

Tömöri Balázs polgármester: A 6. napirendi pontnak az előterjesztője Bubik Szabolcs 

képviselő úr, ezért átadom a szót neki. 

Bubik Szabolcs képviselő: Azt az ötletet és ajánlatot kaptunk párhuzamosan, hogy jó lenne, 

hogy ha a növekvő inflációs környezetben azokat a pénzeket, amik fél éven belül várhatóan 

nem kerülnek felhasználásra, mint pl. a lazareth-i számlán lévő pénz, ezeket nem tartogatnánk 

egy sima számlán, hanem aktívabb módon kezelnénk. Ez addig, ameddig nem volt kamat 

gyakorlatilag nagyjából mindegy volt, de most már abszolút nem. A Raiffeinsen Banktól 

kaptunk egy nagyon kedvező ajánlatot, egy takarékszámlának a vezetésére. Fontos, hogy 

takarékszámlát nyitnunk úgy, hogy az önkormányzatnak nem kell bankot váltania. Ezt ki is 

hangsúlyoztuk az OTP Bank felé és a Raiffeinsen Bank felé is, hogy nem kívánunk bankot 

váltani, mert az nagy macera és rengeteg konfliktussal, nehézséggel jár. De ettől még ezt a 

takarékszámlát meg lehet nyitni itt és az a javaslat, hogy oda tegyük át ezt a 30 millió forintot 

és 1-2-3 hónapos lekötéssel - ahogy a Gazdasági Osztály és a Hivatal jónak látja - a tervek 

mentén folyamatosan kössük le és élvezzük ki a magasabb kamat nyújtotta lehetőségeket. 

Legalább az inflálódását ennek a pénznek elkerüljük. 

Tömöri Balázs polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadta. Én még annyit 

tennék hozzá, hogy ennek az előterjesztésnek már a hírére is az OTP-től a mai nap kapunk 

egy frissített számlavezetési ajánlatot, amiben több előrelépés is van az elmúltakhoz képest.  

Bubik Szabolcs képviselő: Ez egy remélt mellékhatása. Ettől függetlenül is ez egy értelmes 

döntés. 

Tömöri Balázs polgármester: OK. Van-e bárkinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, 

akkor az a kérdés, hogy el tudjuk-e dönteni, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot? Aki 

támogatja, hogy technikai takarékszámlának a vezetésére felkérjük a Raiffeinsen Banktot a 

lazaréth-i befizetések számára és a másik három határozati javaslattal is egyetért az kérem 

tegye fel a kezét! Egyhangú. 

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

határozatot hozza: 

30/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat 30.000.000 Ft lekötésére a Raiffeinsen bank fiókjában 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy:  

1. Technikai takarékszámla vezetésére kéri fel a Raiffeisen Bankot. 

2. A takarékszámlán a Pilisborosjenői un. lazareth-i gyűjtőszámlán szereplő 

pénzösszegből 30 millió forintot helyez el 1-3 hónapos lekötéssel.  

3. Az inflációs folyamatok és a jegybanki alapkamat változásának figyelembe vételével, 

jelentős változás esetében újra kívánja tárgyalni a lekötés mértékét és határidejét.  

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2.-es pontban foglaltakról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester  

Határidő: 2022. március 31. 

 

7. Javaslat a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. 

(IX. 30.) Önk. számú rendelet módosítására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Jegyző urat kérem az előterjesztésre. 

dr. Horti István jegyző: Két dolgot szeretnék mondani. Ez szükséges ahhoz - hogy az 

egyébként már nyolcéves rendeletet módosítsuk -, hogy végre lehessen hajtani azt az ígéretet, 

hogy minden utca és minden házszám a helyére kerüljön. Ebben szerencsére jól haladunk. 

Most egy pici gát van, hogy április 3-ig, a választásig nem lehet csinálni semmit. Ezzel együtt 

jól haladunk. Az a kérdésem, hogy jó-e az előterjesztésben az a kicsit újszerű megoldás, amit 

alkalmaztunk, hogy a régi rendelet és az új tervezet egymás mellett szerepel. Korábban úgy 

szerepelt, hogy ennek a helyére ez lép és úgy gondoltuk, hogy ez egy hatékonyabb forma, 

mert rögtön lehet látni, hogy mi volt és mi lett. 

Bubik Szabolcs képviselő: Nekem nagyon segített és megköszönném, hogy ha a jövőben is 

így kapnánk a rendeleteket. 

Tömöri Balázs polgármester: Tárgyalta a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési 

Bizottság. Van-e nektek bármi javaslatotok, észrevételetek? 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Egy észrevételünk van. Lehetnek olyan osztatlan közös tulajdonú 

lakó ingatlanok, vagy építmény, amelyben emberek laknak. Az átküldött anyagban nem 

láttam, hogy ez hogyan van szabályozva. Egy nagy telek akár 2-3 ezer m2, van rajta három 

ház. Volt ilyen a faluba, most per-pillanat nem tudom, hogy van-e ilyen. 

Antonovits Bence képviselő: Most is van. 

Dömötörfy Zsolt képviselő: Hogyan lesz a számozás? 
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dr. Horti István jegyző: Ez egyedi döntés. Most az a terv, hogy az a 1400 ingatlanból ezerrel 

nincs baj, azt megcsináljuk. Amikor egyedi ügyek vannak, akkor egyedi döntés van, akkor a 

fő szempont, hogy a legkisebb mennyiségben keljen átszámozni, módosítani. Ilyenkor bejöhet 

az, hogy a., b., c., d. vagy I-es lépcsőház, 2-es lépcsőház stb. Erre a mostani rendelet is ad 

lehetőséget, meg a magasabb szintű jogszabály. Az a lényeg, hogy nem az egész utca, minden 

egyes házszáma megy odébb hárommal, mert akkor rengeteg embert érint, hanem ott, helyben 

megoldjuk a., b.,c.-vel vagy bármivel. Ez mindig egyéni döntés lesz. Lesz olyan eset, amikor 

meg fogunk keresni titeket, mert bizonyos szint után ez már egy kicsit politikai kérdés is, 

hogy mennyit mer felvállalni az önkormányzat, hogy egy hosszú utcában száz embert érint és, 

hogy ha mindenkit érint, akkor számokat kell cserélni, eljárni a szolgáltatóknál, cégeket 

bejelenteni stb., mert mód van arra - egyébként más helyen is van ilyen -, hogy támogassa az 

önkormányzat vagy segítse. Pl. kivonul a kormányablak busz arra a napra és akkor kizárólag 

annak az utcának az emberei el tudják intézni a változtatást. Ezeket teljesen egyedien fogjuk 

kezelni és biztos meg fogunk jelenni kérdéssel hosszabb utcának az esetében. A Temető utca 

az tipikusan ilyen, de több ilyen is van. A fő cél az, hogy a lehető legkevesebb sérelem érje a 

lakókat, hogy át kell számozgatni a dolgaikat. 

Tömöri Balázs polgármester: Én úgy értettem, hogy FFT Bizottságnak az a kérdése, hogy 

nem kell-e beletenni…  

dr. Horti István jegyző: Nem, mert ez benne volt a korábbiba és nem változott. Ez tud 

működni a mostani szabályozás szerint is. 

Tömöri Balázs polgármester: Köszönöm. Egyéb észrevétel ebben az ügyben? Nincs. Aki 

egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatot a település 

utcaneveiről és a házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására elfogadjuk, az 

kérem tegye fel a kezét! Egyhangú. 

Az előterjesztésben a változtatás táblázat formában történő megjelenítése hasznosnak 

bizonyult, köszönjük. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

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

határozatot hozza: 

31/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a település nevekről, az utcanevekről és házszámozásról szóló 20/2014. 

(IX. 30.) Önk. számú rendelet módosítására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

 

1. Megalkotja a Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2014. (IX.30.) Önk. számú rendeletének módosításáról szóló 2/2022. (III.18.) 

számú önkormányzati rendeletét. 

2. Felkéri a jegyzőt jelen megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, a 

helyben szokásos módon történő kifüggesztésére. 
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Felelős: dr. Horti István jegyző 

Határidő: 2022. március 21. 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX.30.) sz. rendelete 

Korábbi rendelkezések: Javasolt rendelkezés 

1.Közterület: az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 

13. pontjában meghatározott terület. 

1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden 

olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület neve, amelyet a rendeltetésének 

megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-

nyilvántartás közterületként tart nyilván, 

valamint egyéb ingatlanok közhasználat céljára 

átadott területrészének neve - az erről szóló külön 

szerződésben foglaltak keretei között -, melyre a 

közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

12. § 

A házak számozásai 

(1) Az utcában az ingatlanokat (épület, 

beépítetlen telek), a közterületről jól látható 

házszámtáblával kell ellátni. 

(2) Minden utca önálló helyraji számú 

ingatlanainak számozása 1-el kezdődik, a 

főútvonalak esetében a főútvonali torkolattól 

kezdődik. 

(3) A vonalszerű közterületeken, a számozás 

irányában haladva, a jobb oldal a páratlan, a bal 

oldal a páros számok helye. 

(4) A csak egyik oldalon beépíthető utcák telkei 

folyamatosan számozandók. A foltszerű 

közterületek számozása is folyamatos, a 

számozást a központ felől becsatlakozó utca jobb 

oldalától kezdve az 

óramutató járásával ellentétes irányba kell 

végezni. Az ingatlanok későbbi megosztása 

esetén a házszámot az ABC kisbetűivel kell 

megkülönböztetni. Telekegyesítéskor a 

házszámokat is össze kell vonni. 

12. § 

A házak számozásai 

(1) 

a) Minden utca önálló helyraji számú 

ingatlanainak számozása 1-el kezdődik, a 

főútvonalak esetében a  főútvonali torkolattól 

kezdődik. 

b) A vonalszerű közterületeken, a számozás 

irányában haladva, a jobb oldal a páratlan, a bal 

oldal a páros számok helye. 

c) A csak egyik oldalon beépíthető utcák telkei 

folyamatosan számozandók. 

d) A foltszerű (tér , tere, köztér, liget, kert, park) 

közterületek számozása is folyamatos , a 

számozást a központ felől becsatlakozó utca jobb 

oldalától kezdve az óramutató járásával ellentétes 

irányba kell végezni. 

e) kialakult számozás után megosztott ingatlanok 

eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s 

az újonnan kialakított telkek számának 

megfelelően, a számsor növekedésének 

irányában az a, b, c, d stb. alátörést kap (pl.: 19/a, 

19/b, 19/c) 

f) kialakult számozás után egyesített ingatlanok 
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az eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 13-17). 

 

(2) 

Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a 

helyi hagyományok figyelembevételével lehet. 

13. § 

(1) Az egy helyrajzi számú telken lévő több 

épület számozását az ingatlan számán túl római 

számmal (I, II, stb) kell megkülönböztetni. 

(2) Az egy épületen belül kialakított lakások 

azonos házszámmal, de külön ajtószámmal 

kerülnek megkülönböztetésre. 

13. § 

Az utcában az ingatlanokat (épület, beépítetlen 

telek), a közterületről jól látható házszámtáblával 

kell ellátni. 

 

Pilisborosjenő, 2022. március 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 

dr. Horti István 

jegyző 
 

8. Javaslat a Fővárosi csatornaprojekt Konzorciumi Együttműködés 

Megállapodásának 3. számú módosítása elfogadására 

 

Tömöri Balázs polgármester: Már kétszer módosítottuk a Konzorciumi megállapodást és 

most döntenünk kell arról, hogy harmadszor is módosítjuk-e. A vágyott új elem az Üröm 

Község Önkormányzatának az együttműködési megállapodásba való bekerülése 

bekövetkezett. Üröm Község Önkormányzata is hozzájárult, hogy a mi szennyvizünk rajtuk 

keresztül a fővárosi szennyvíztisztítóba kerülhessen. Emiatt módosítani kell a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást és utána kiírásra kerül a közbeszerzés. Jegyző urat kérdezem, 

hogy van-e ezzel kapcsolatban bármilyen mondanivalója? 

dr. Horti István jegyző: Igen. Nem elhanyagolható tény, hogy most nem szennyvíztisztító 

bővítés lesz, hanem csatorna, és nem 200 millió forint a támogatás, hanem 870 millió forint. 

A felmerült kérdésre, a 15 % önrész, amiről még a legelején beszéltünk, arra megkaptuk a 

választ, hogy az állam fizeti. Gyakorlatilag ez egy 100 %-os vissza nem térítendő támogatás. 

Ez így eléggé pozitív ajánlat úgy vélem. 

Tömöri Balázs polgármester: Igen, tehát a 85 % uniós támogatás a 15 % pedig állami 

támogatás, mert állami kötelezettségvállalást érint a projekt. A szennyvíztisztítókra való 

rákötést megígértük az uniós csatlakozáskor, így ez egy nemzetközi szerződésben vállalt 

kötelezettség, az állam segít ebben.  Ezért ez a projekt 100 %-ban külső forrásból tud 

megvalósulni. A közbeszerzés pedig a napokban kerül kiírásra és ez tervezés és kivitelezésre 

fog szólni. Egy olyan céget fognak keresni, aki egymaga megtervezi és rögtön meg is 
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valósítja a projektet. Erre nagy szükség van. Én nem javasolnék mindenféle kikötéseket tenni, 

örüljünk neki, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda ezt végig vitte és a szomszéd község 

önkormányzatának vezetésével is meg tud állapodni. Van kérdés ezzel kapcsolatban? 

Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság vagy a Településfejlesztési Bizottság? 

Bubik Szabolcs képviselő: Tárgyaltuk. Ami itt elhangzott, ugyan ezt beszéltük át és 

támogatjuk. 

Tömöri Balázs polgármester: Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a határozati 

javaslatot kikötések nélkül az kérem, hogy tegye fel a kezét! Egyhangú. 

6 igen szavazattal elfogadva 

 

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

határozatot hozza: 

32/2022. (III. 18.) KT határozat 

 

Tárgy: Javaslat a Fővárosi csatornaprojekt Konzorciumi Együttműködés 

Megállapodásának 3. számú módosítása elfogadására 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy:  

1. A Pilisborosjenő, Budapest és Nemzeti Fejlesztési Programiroda közötti Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás 3. számú – jelen előterjesztés mellékleteként becsatolt - 

módosítását elfogadja. 

2. A fentiek teljesülését követően felhatalmazza a Polgármestert, a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Tömöri Balázs polgármester: Egyetlen olyan rész maradt, ami a napirendi pontok alapján zárt 

ülésen tárgyalandó. A nyílt ülésrészt most lezárom. Mindenkinek köszönöm a részvételét, a 

felkészülést és a nyílt ülés részt ezennel berekesztem. 

 

További kérdés, észrevétel nem érkezett, így Alpolgármester Úr a Képviselő-testületi ülést 

830 perckor bezárta 

k.m.f. 

 

Tömöri Balázs        dr. Horti István 

 polgármester                  jegyző 

Antonovits Bence  

jegyzőkönyv hitelesítő 


