JEGYZŐKÖNYV
Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2010. április 27-én
megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: Chrompota Attila
Csepreghiné Nyitrai Katalin
Hermann Szilárd
Hudeczné Fuzik Anna
Jurkovics Béláné
Maduda Ildikó
Szakács Árpád
Szmutni Tibor
Vogyeraczki Mária
Nagy Mária polgármester
Baumstark Tiborné jegyző
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek:

Némethy Józsefné Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat vezetője
Szabó Sándorné gazdálkodási csoportvezető
Szivekné Vojczek Zsuzsanna gazdálkodási előadó

Nagy Mária köszönti a Képviselő-testület tagjait. Köszönti a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat vezetőjét Némethy Józsefnét és munkatársait. Etter Ödön
ügyvéd úr elfoglaltsága miatt késik, de az is lehet, hogy nem ér ide. Megállapítja,
hogy a testület határozatképes. A napirend tárgyalását a vendégekre való tekintettel
javasolja, módosítani. A 6. pontot a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
beszámolóját javasolja elsőként tárgyalni, a 7. napirendi pontot a Szociális rendelet
módosítását – kéri elnapolni, mivel a módosításokat a Kistérség még nem tárgyalta.
Az ülés napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
2009. évi költségvetési előirányzat módosítása
Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
2009. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzésről
Egyebek

A képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért:

Napirend tárgyalása
1.

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

Nagy Mária – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, a beszámoló
tartalmas, minden felmerülő kérdésünkre választ ad. Van-e szóbeli kiegészítése az
előterjesztőnek?
Némethy Józsefné – Nincs szóbeli kiegészítésem, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszolok.
Nagy Mária – A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálathoz fordulók száma jelentős
emelkedést mutat. Ez egyrészt a bizalom jele, másrészt elkeserítő, hogy sok a
rászorult. Lakhatási problémákról is szól a beszámoló, 20 főnek volt lakhatási
problémája Lehet nem ez az oka, de számtalanszor találkozunk olyan esettel, hogy a
fiatalok szülői és anyagi háttér nélkül vesznek fel kölcsönöket. Ez is egyik oka lehet
a lakhatási problémáknak.
Maduda Ildikó – Mi, akik az oktatásban tevékenykedünk, átlátjuk a feladatot.
Újszerű az a probléma, hogy sok felnőtt is segítséget kér Önöktől az ügyintézéshez.
Ennek egyik oka a túlszabályozás, másik pedig az alacsony képzettség. Ez arra
késztet engem, hogy meg kell tanítanunk már az általános iskolában az ügyintézési
ismeretek alapjait.
Én úgy gondolom, hogy a családi nevelés hiányából is fakad az, hogy a fiatalok ilyen
élethelyzetbe kerülnek.
Chrompota Attila – A gondozottak száma a kétszeresére nőtt, ez most került
napvilágra, vagy régebben húzódó probléma következménye?
Némethy Józsefné – Nagyon sokszor idéznek minket rendőrségi kihallgatásokra,
bírósági tárgyalásokra. Ez nagyon sok időnket és energiánkat elveszi. Napi
együttműködésben vagyunk a rendőrséggel, a bírósággal, de az idézéseken való
megjelenés nemcsak fizikai, de lelki, érzelmi teher is. A tárgyaláson feltett
kérdésekre adott válaszaink esetén minden szónak súlya van, ezért jól meg kell
gondolnunk, hogy a tárgyalásokon mit mondunk. Természetesen az írott anyagot a
tárgyalás lezárása után a döntéshozatalhoz felhasználják.
Vogyeraczki Mária – Jólesően tapasztaltam, hogy a korrepetálást a csévi gyerekek
nem vették igénybe, - ez annak a jele, hogy a korrepetálást az iskolában meg tudják
oldani. Mint intézményvezető elmondhatom, hogy jó a kapcsolatunk a Gyermekjóléti
Szolgálattal, tapasztaljuk, hogy a felnőttek is bizalommal fordulnak a
Családsegítőhöz.
Nagy Mária – Örülök, hogy az előző évekhez képest, most már minden technikai
eszközt biztosítani tudtunk a szolgálat működéséhez.
Némethy Józsefné – Köszönöm az Önkormányzat és az intézmények munkánkhoz
nyújtott segítségét.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
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Piliscsév Község

Képviselő-testületének
29/2010. (IV.27.) számú határozata

Piliscsév Község Képviselő-testülete
1./ A Képviselő Testület elfogadja a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának 2009. évről szóló beszámolóját.
2./ Megköszöni a Szolgálat munkatársainak odaadó és lelkes munkáját.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária
Némethy Józsefné és munkatársai elhagyják az üléstermet.
2.
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Nagy Mária – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Szóbeli
kiegészítésként elmondom, hogy 27-én a csatorna tisztítóműnél leltározást
végeztünk, a következő héten helyszíni ellenőrzést tartunk. Tárgyaltunk az ÉDV Zrtvel, rövidesen lejár a vízjogi engedélyünk. Dorog Város viszont új csatorna közmű
vonalat tervez kiépíteni az ipari park miatt, - ez jó lehetőség lenne a csatlakozásra.
Amennyiben ténylegesen szóba kerül a terv, a testület tárgyalni fogja.
Jurkovics Béláné – Miért szüntettük meg a közterület-felügyelő munkaviszonyát?
Nagy Mária – Nem volt alkalmas a feladatra, a leányvári Polgármesteri Hivatal és mi
is megszüntettük a munkaviszonyát, Kesztölc 4 órában alkalmazza. Egyenlőre a
három Önkormányzat közötti megállapodás még életben van, ennek felbontásához
testületi döntés kell.
Szakács Árpád – A három település közötti megállapodást nem kell felbontani, lehet
hogy találunk egy alkalmas személyt a feladatra.
Maduda Ildikó – Az orvosi rendelő műszaki átadása megtörtént. De megszűnt-e a
párásodás?
Nagy Mária – Megállapodásunk szerint garanciálisan újra meszelik, de jelentősen
javult az állapota a tavasz beálltával.
Csepreghiné Nyitrai Katalin – A Béke utcai járdán elkészült a térkövezés, de még
mindig van olyan térkő, ami kijár. A műszaki átadás előtt ezt meg kellene nézni,
mert hézagok vannak a szegélykő és a járda között.
Nagy Mária – A műszaki átadás még nem történt meg, köszönöm az észrevételt.
Küldtem egy-egy felhívást minden házba a Béke és a Deák –Kossuth utcai
lakosoknak, hogy ültessék be virággal az utcájukat.
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Tájékoztatom Önöket, hogy a Diákönkormányzattól kaptunk egy levelet, melyben az
új játszóteret megköszönik és megígérik, hogy vigyáznak rá. A levelet meg fogom
válaszolni. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy az óvodának és az iskolának
megköszönjem a játszótér átadás megnyitó ünnepségénél nyújtott segítséget.
A képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község

Képviselő-testületének
30/2010. (IV.27.) számú határozata

Piliscsév Község Képviselő-testülete
Elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária
3.

2009. évi költségvetési előirányzat módosítása

Nagy Mária – Az előterjesztést a képviselőknek megküldtük. Kérem kérdéseiket,
hozzászólásaikat a napirenddel kapcsolatban.
Jurkovics Béláné – Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta, mivel a módosítás csak olyan változásokat tartalmaz,
amelyben a testület már előzőleg döntést hozott.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta.
Piliscsév Község Képviselő-testületének
3./2010.(IV.27.) számú rendeletét,
a 14/2009. (XI.26.) és a 9/2009.(IX.15.) számú rendelettel módosított
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 2/2009. (II.17.) számú
rendeletének módosításáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
4.
5.

Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
2009. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Nagy Mária – Az előterjesztést a képviselőknek írásban megküldtük. A beszámoló és
a rendelet-tervezet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Szivekné Vojczek Zsuzsanna – A beszámolót mai ülésén a Szlovák Önkormányzat
elfogadta.
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Maduda Ildikó – Minden évben szép beszámolót kapunk előterjesztésként, de a
mostani anyag különösen átgondolt, áttekinthető. Elismerésemet fejezem ki a
Polgármester asszonynak a sikeres pályázatokért, és a végrehajtás során elért
eredményekért, valamint a gazdálkodóknak a szép előterjesztésért.
Chrompota Attila – Az előterjesztés olvasása során minden felmerült kérdésemre
választ kaptam. A beszámoló érthető, világos.
Nagy Mária – Köszönjük szépen az elismerést, jól esik.
A képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község

Képviselő-testületének
31/2010. (IV.27.) számú határozata

Piliscsév Község Képviselő-testülete
Elfogadja a Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta.

Piliscsév Község
Képviselő Testületének
4/2010.(IV.27.) számú
Önkormányzati rendeletét a 2009. évi zárszámadásról,
valamint a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

6.

Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzésről

Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Nagy Mária – Az állandóan változó jogszabályok miatt nehéz helyzetben vagyunk. A
belső ellenőr abban nyújt segítséget, hogy sikeresen alkalmazzuk szabályzatainkban
és nyilvántartásainkban a jogszabályi előírásokat.
Jurkovics Béláné – A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
elfogadásra javasolta. A Bizottság örömét fejezte ki azért, hogy a belső ellenőr által
javasolt feladatok és módosítások elkészültek, vagy folyamatban vannak, a belső
ellenőr nem talált szabálytalanságot.
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A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:

Piliscsév Község

Képviselő-testületének
32/2010. (IV.27.) számú határozata

Piliscsév Község Képviselő-testülete
Elfogadja a belső ellenőr beszámolóját a Polgármesteri Hivatal 2009. évi belső
ellenőrzéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester
7.

Egyebek

a.

ÁFÉSZ-ház bérleti ügye

Nagy Mária – Az ÁFÉSZ-ház jelenlegi bérlői Juhász Katalin és Skuta Gábor kérelmet
nyújtottak be, melyben a Juhász Katalin 3 évre, Skuta Gábor pedig 5 évre szeretné
meghosszabbítani a bérleti szerződést.
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta és határozatlan időre, 3 hónapos felmondási
idő kikötésével javasolta a szerződés megkötését.
Jurkovics Béláné – A Pénzügyi Bizottság úgy gondolta, hogy a következő képviselő-testületet
nem zárhatjuk ki a döntésből, ezért az öt, illetve három évre történő szerződéskötést nem
javasolta.
Szakács Árpád – Én nem javasolom, hogy határozatlan idejű szerződést kössünk a
vállalkozókkal. Úgy gondolom, hogy a következő testületnek akkor biztosítunk döntési
lehetőséget, ha a szerződést egy évre kötjük meg. Októberben megalakul az új testület,
májusig pedig már átlátja, hogy mit tervez az épület hasznosításával.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:

Piliscsév Község
Képviselő-testületének
33/2010. (IV.27.) számú határozata

Piliscsév Község Képviselő-testülete
A Piliscsév Béke u. 24. szám alatti élelmiszerbolt bérleti szerződését 2010.
május 16-tól 2011. május 15-ig meghosszabbítja Juhász Katalin Piliscsév,
Nefelejcs u. 30. szám alatti lakossal.

Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Nagy Mária
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Piliscsév Község

Képviselő-testületének
34/2010. (IV.27.) számú határozata

Piliscsév Község Képviselő-testülete
A Piliscsév Béke u. 24. szám alatti húsbolt bérleti szerződését 2010. május 16-tól
2011. május 15-ig meghosszabbítja Skuta Gábor Piliscsév, Marx Károly u. 46. szám
alatti lakossal.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Nagy Mária
b.)

Közoktatási társulási tanács delegált tagjának megválasztása

Nagy Mária – Ahhoz, hogy a közoktatási társulásunk létrejöhessen, meg kall alapítani a
Társulási Tanácsot. A Társulási Tanács tagja a polgármester, és 1 tagot kell még delegálnunk.
A Társulási Tanács tagja oktatási intézmény vezetője nem lehet. Javasolom Hudeczné Fuzik
Anna képviselőtársamat, mivel pedagógus végzettségű, ezért van rálátása a feladatra.
Hudeczné Fuzik Anna személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
35/2010. (IV.27.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Hudeczné Fuzik Anna személyes érintettségét elfogadja és a „Közoktatási Társulási
Tanács delegált tagjának megválasztása” című napirend tárgyában a
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester

Szakács Árpád – Nem kötöttség, hogy csak képviselő lehet a delegált? Ebben az esetben jó
lenne tudni, hogy a következő testületnek ki lesz a tagja.
Nagy Mária – Senki nem tudhatja még, hogy ki fog bekerülni a következő képviselőtestületbe. Az új választásokig kell megbízni a delegált tagot, utána majd ismét dönt a testület.
Vállalja-e a feladatot Hudeczné Fuzik Anna?
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Hudeczné Fuzik Anna – Igen, vállalom.
A Képviselő-testület megvitatás után 9 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község
Képviselő-testületének
36/2010. (IV.27.) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
A Közoktatási Társulási Tanács tagjának Hudeczné Fuzik Anna képviselőt delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester

Interpellációk, bejelentések
Vogyeraczki Mária – Az elmúlt ülésen már beszéltünk arról, hogy a Pilisi Szlovákok
Egyesülete május 8-ára szervezi a Pilis túrát, ami a pilisi szlovákok majálisa. A helyszínen
községek közötti versenyek, vetélkedők lesznek. A gyalogosok túravezetője Hornyákné
Süveges Zsuzsanna. Buszt rendeltünk azoknak, akik nem tudnak hosszú távon gyalogolni.
Nagy Mária – Kérem, hogy lehetőség szerint minél többen vegyenek részt a rendezvényen.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Nagy Mária polgármester megköszöni a
részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Nagy Mária

Baumstark Tiborné

polgármester

jegyző
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