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Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak:
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: Dr. Etter Ödön jogtanácsos
Hiányzik: Chrompota Attila képviselő
Nagy Mária köszönti a Képviselő-testület tagjait. Chrompota Attila igazoltan távol
van, Szakács Árpád később érkezik. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.
Javasolja a napirendet kiegészíteni a helyi adórendelet módosításával.
A képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért:
Az ülés napirendje:
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
2. A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
3. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
4. Közoktatási társuláshoz való csatlakozás
5. Képviselőtestület 2010. évi munkatervének megalkotása
6. Szennyvízcsatorna üzemeltetési szerződésének módosítása
7. Egyebek
Napirend tárgyalása
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Nagy Mária – Írásban megküldött előterjesztésemet kiegészítem azzal, hogy a Dorogi
Többcélú Kistérségi Társulás a tavalyi pénzmaradványa terhére 72 ezer Ft összeggel
támogatta az iskolai úszásoktatást.
Maduda Ildikó – Ebből az összegből 10 alkalommal mehetünk az uszodába.
Köszönjük szépen.

Nagy Mária – A mai napon a Baptista Szeretetszolgálattól 450 szeretetcsomagot
kaptunk. A több mint 5 tonnás szállítmányt Bogár József hozta el Győrből.
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Örömmel tölt el, hogy sor kerül az Eszperantó-forrás
felújítására. Konkrétan mik a tervek?
Nagy Mária –A tatai Eszperantó Egyesületnek Trnka József csolnoki lakos lelkes
tagja, ő keresett meg azzal, hogy szeretnék felújítani a forrás melletti falat,
szivattyút már szereztek a forráshoz. Tervezik a forrás kitisztítását.
Nagy Mária – Mivel a terület a Pilisi Parkerdő kezelésében van, a tárgyalásra
meghívtuk Farkas Viktor erdészetvezetőt, próbáltunk pályázati lehetőséget keresni,
de nem találtunk. Az Eszperantó Egyesület májusra szeretne készen lenni a
munkával, de pályázati lehetőség híján nem fog menni.
Maduda Ildikó – A háziorvos tájékoztatója szerint megfelelő arányban van a
lakosság beoltva H1N1 influenza ellen. Az iskolában a tanulók beoltottsága 60 %,
ami igen kedvező arány.
Nagy Mária – Tájékoztatom Önöket, hogy az orvosi rendelő felújítási munkái miatt
holnaptól a háziorvos rendelése a hivatalban a stúdió helyiségében lesz.
Maduda Ildikó – Az ÖMIP-ről hozott határozatot az iskolatársulás miatt kell
módosítanunk?
Nagy Mária - A 95./2009. (X.7.) számú határozatunkban az új ÖMIP elkészítésének
határideje 2009. december 16-a. Ezt a határidőt célszerű módosítanunk egy, a
közoktatási társulás megalakulása utáni időpontra.
A Képviselő-testület megvitatás után 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

Piliscsév Község
Képviselő-testületének
123/2009.(XII.15) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete

A 95/2009. (X.7.) számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Az új Önkormányzati Minőségirányítási Program elkészítésének határidejét a
módosítja.
Határidő: A Közoktatási társulási megalakulást követő 60 nap.
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző
A Képviselő-testület megvitatás után 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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Piliscsév Község
Képviselő-testületének
124/2009.(XII.15) 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 polgármester

2. A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Nagy Mária – Előző képviselő-testületi ülésünkön levettük napirendünkről a 2010.
évi hulladékszállítási díj módosítás elfogadását, abban reménykedve, hogy a Dorogi
Többcélú Kistérségi Társulás a Saubermacher KFt-vel folytatott tárgyalásain esetleg
csökkenteni tudja a javasolt díjat. Ez sajnos nem sikerült, nem tudtak intézni
semmit. A környező települések - Dorog, Csolnok, Kesztölc – elfogadták a
díjmódosítást.
Maduda Ildikó – Nincs másik szolgáltató, mi sem tudunk mást tenni, csak
elfogadni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzatának
16./2009.(XII.15.) számú rendeletét
a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló,
többször módosított 19/2005.(VI.28.) számú rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi

3. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Nagy Mária – A helyi iparűzési adóigazgatási hatáskör változása miatt 2010. január
1-i hatálybalépéssel szükséges a helyi adókról szóló rendeletünket módosítani. A
rendeletmódosítás során az adórendelet az iparűzési adóra vonatkozóan nem
tartalmazhat az Adózás rendjében szabályozott eljárási rendelkezéseket.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
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Piliscsév Község Önkormányzatának
A helyi adókról szóló
17./2009.(XII.15.) számú rendeletét
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi
4. Közoktatási társuláshoz való csatlakozás
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a képviselőknek a meghívóval együtt
megküldtük.
A Képviselő Testület által kapott felhatalmazás alapján Leányvár és Kesztölc
jegyzőivel, illetve gazdálkodóival megbeszélést tartottunk a társulás elsősorban
gazdasági pénzügyi működését illetően. Nagyon sok központi jogszabály
megváltozott, amely miatt a társulási megállapodáson módosítani kell. A
módosítások érintik pl. a társulás megalapításának határidejét, mely 2010. május
31-e lett. Több gazdasági kérdés is nyitottá vált. A társulás jogállására vonatkozóan
később várható rendelkezés. Megváltozott a delegálható tagok „összetétele”, pl. a
kisebbségi önkormányzat nem delegálhat képviselőt a munkaszervezetbe, mert
annak csak települési képviselő lehet a tagja.
Nagy Mária – Viszont a Képviselő-testület delegálhat olyan tagot, aki mindkét
önkormányzatot képviseli. A kisebbségi jogokat biztosítani kell.
Vogyeraczki Mária – Mindhárom községben működik kisebbségi önkormányzat, és
úgy gondolom, mindhárom szeretné a nemzetiségi érdekeket is érvényesíteni.
Gondolok például az intézményvezető kinevezéséhez szükséges egyetértési jogra.
Baumstark Tiborné – Természetesen ezeket a jogokat gyakorolhatják továbbra is, ez
a korlátozás csak arra vonatkozik, hogy a kisebbségi önkormányzat nem delegálhat
tagot a társulási tanácsba. A települési önkormányzat viszont delegálhat olyan
testületi tagot, aki mindkét önkormányzat (települési és kisebbségi) képviselője.
Maduda Ildikó – A költségvetési törvény, vagy a társulási törvény fog változni?
Baumstark Tiborné – A társulási törvény változik és a költségvetési szervek
jogállásáról szóló törvény is, amely szervezeti változásokat von maga után.
Maduda Ildikó – Az oktatási intézmények névhasználatról van egy OM rendelet,
amely meghatározza, hogy az intézmény nevének mit kell tartalmaznia. Én
elfogadhatatlannak tartom a jelenlegi nevet, azt hogy Pilisi Iskolák Közössége és
Pilisi Óvodák Közössége. Továbbá a 2.4. pontból a társulás tevékenységi köre
pontból hiányzik a bölcsődei ellátás.
Szakács Árpád képviselő megérkezik
Baumstark Tiborné – Ezzel most nem kell foglakozni, mert a törvény változik, így ez
a pont átíródik.
Maduda Ildikó – Olyan pont is van a szerződésben, amely kétszer ismétlődik. Ezek
az 5.2-es és a 7.8-as pontok.
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Baumstark Tiborné – Az 5.2 –es pontot átírtuk, a tanulólétszám arányában fogjuk
elosztani a költségeket. A 7.8-as pont a gesztor önkormányzat által továbbadott
támogatásra vonatkozik.
Maduda Ildikó – Ugyanaz a szöveg van a 6.7-es és a 7.9-es pontokban.
Baumstark Tiborné – Ezt javítjuk, a 7.9. pontot kitöröljük.
Nagy Mária – Az, hogy a munkaszervezet tagjai milyen státuszban lesznek
alkalmazva a jogszabályváltozás után fog kiderülni.
Baumstark Tiborné – Az biztos, hogy nem köztisztviselők és nem is
közalkalmazottak lesznek. A Munka Törvénykönyve alapján a 3 önkormányzat
megállapodása szerint foglalkoztatja őket majd a Társulási Tanács.
Hudeczné Fuzik Anna – Ki fogja megállapítani a béreket?
Nagy Mária – Ha a munkaszervezet önálló jogi személy, akkor a munkaszervezet
vezetője, ha nem önálló, akkor a Társulási Tanács dönt.
Baumstark Tiborné – A bérkeretet a mindenkori költségvetésben meg kell határozni,
a társulásnak ettől nem lehet eltérni.
Hudeczné Fuzik Anna – A 4.8 pontban lévő osztályok számának meghatározását ne
adjuk társulási hatáskörbe, az szerintem maradjon önkormányzati feladat.
Szakács Árpád – meg kell nevezni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
Hudeczné Fuzik Anna – Előbb alakuljon meg a társulási tanács, annak elnöke
gyakorolja a munkáltató jogokat.
Szakács Árpád – A főigazgatóról és a fő-óvodavezetőről van
tagintézményvezetőkre a pályázati eljárást az önkormányzat folytatja le.

szó.

A

Nagy Mária – Ennek utána kell nézni, hogy az önkormányzat, vagy a társulás írja-e
ki a pályázati kiírást.
Maduda Ildikó – A 8.2 pontot javasolom módosítani úgy, hogy „ intézményt 1 fő
intézményvezető irányítja, aki egyben ellátja a település intézményvezetői feladatait.
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Javasolom hogy a megállapodást egy speciális
oktatásügyekhez értő jogász nézze át, mielőtt elfogadjuk.
Baumstark Tiborné – Az Államigazgatási Hivatal jogásza Horváthné Szabó Ildikó
átnézi. De felhívom a figyelmet, hogy a megállapodást ezekkel a módosításokkal el
kellene fogadnia a Képviselő-testületnek, mert mi leszünk a gesztor település, és a
szakértőket fel kell kérnünk.
Nagy Mária – Javasolom, a 4.2. pontot átfogalmazni: „A Társulás gesztori feladatait
Piliscsév Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala útján látja el.”
Jurkovics Béláné – Belépünk, de a társulási megállapodást a jogszabály változás
után fogadjuk csak el!
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Nagy Mária – Most hozzuk meg a döntésünket, tehát a jelenlegi jogszabályokat kell
figyelembe venni.
Maduda Ildikó – Én a név miatt elfogadhatatlannak tartom a megállapodást.
Nagy Mária – A javasolt módosításokkal fogadjuk el a Megállapodást, nem tartalmaz
olyan elemeket, melyek nem fogadhatók el.
Dr. Etter Ödön – Van-e olyan a társönkormányzatok között, aki már meghozta
döntését?
Baumstark Tiborné – Leányvár község képviselő-testülete már elfogadta.
Dr. Etter Ödön – Javasolom, hogy alapvetően csak arra szorítkozzunk, hogy csak
abba szóljunk bele, ami minket bánt, ami nekünk nem fontos, abba ne szóljunk
bele. Ne vállaljunk fel több feladatot, mint amit muszáj! Rá kell szánni egy fél
délelőttöt és pontról pontra leírni a javaslatainkat. Majd megküldeni a két
önkormányzatnak.
Baumstark Tiborné – Fontos volna, hogy egyforma anyagot tárgyaljanak a
testületek és közösen döntsünk.
Szakács Árpád – Egy fontos, hogy törvénnyel ellentétes dolgok ne legyenek a
megállapodásban, ne legyen olyan pontja, ami a mi érdekeinket sérti. És javasolom,
hogy készüljön el az SZMSZ, mert amit a törvény nem szabályoz, azt abban kell
szabályozni.
Baumstark Tiborné – Ez nagyon jó ötlet, de a törvény a társulás megalakulásától
kezdődően 6 hónapot ad az SZMSZ megfogalmazására. Nyilván azért, mert
szükséges látni a munkamenetet.
Szakács Árpád – A
képviselőtársaimnak?

tagintézményvezető

kinevezése

érthető

és

elfogadható

Dr. Etter Ödön – Logikusnak tűnik, hogy az intézményvezetői állásra a Társulás írja
ki a pályázatot, a kinevezésben az önkormányzatnak egyetértési joga van, ezzel a
döntés is a miénk.
Azt kell kigyűjtenünk, hogy mik azok a pontok, aminek a változtatását kérjük, hogy
az együttes ülésen már kész javaslatokkal vegyünk részt.
Nagy Mária – Maduda Ildikó és Baumstark Tiborné nézzen utána, hogy mit ír a
törvény a névválasztásról.
Maduda Ildikó – Én utánanéztem és az általam javasolt név mindenben megfelel a
törvényi előírásnak. Az én javaslatom: Pilis Térségi Általános Iskola és Pilis Térségi
Óvoda és Bölcsőde
A Képviselő-testület megvitatás után 9 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
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Piliscsév Község
Képviselő-testületének
125/2009.(XII.15) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.)
2.)

Belép a Közoktatású intézmények közös fenntartású Társulásába.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Társulási
megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal, illetve aláírásra 2010. május 15.
Felelős: Nagy Mária polgármester
5. Képviselőtestület 2010. évi munkatervének megalkotása
Nagy Mária – Az előterjesztést írásban megküldtük a Képviselőknek. A megküldött
előterjesztéshez kérem képviselőtársaim hozzászólását, javaslatait. Magam részéről
a februári ülésünkhöz még két napirendet javasolok, egyik az óvodavezetői pályázat
kiírása, és javasolom, hogy februárban kezdjük meg a majális előkészítését. A
közbeszerzési tervet márciusról elvenném és előbbre tenném.
Baumstark Tiborné – A költségvetési rendelet megalkotásával egy időpontba
tehetjük.
Nagy Mária – Májusban a Szlovák Önkormányzat nem beszámol. Hanem tájékoztat,
ezt kérem javítani. Javasolom, hogy júniusban számoljunk be a Képviselő-testület
elmúlt 4 évi munkájáról.
Szakács Árpád – A június elég szellős, javasolom, hogy készítsünk egy összefoglaló
értékelést a folyamatban lévő ügyekről, közművekről, beruházásokról, amit majd a
következő testületnek átadhatunk.
úgy is, hogy leírhatnánk, hogy mi mit döntenénk.
Nagy Mária – Ez történik a polgármesteri feladatátadáson. Biztosan számíthatunk
még arra, hogy szó lesz az energiapiac liberalizálásáról, bizonyára lesznek
rendkívüli ülések, illetve napirendek.

Piliscsév Község
Képviselő-testületének
126/2009.(XII.15) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
A melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2010. évi Munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária
A Munkaterv a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi
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6. Szennyvízcsatorna üzemeltetési szerződésének módosítása
Nagy Mária – Az előterjesztést
hozzászólásukat, javaslataikat.

a

képviselők

írásban

megkapták,

kérem

Szakács Árpád – Az utolsó előkészítő tárgyaláson arról volt szó, hogy egységes
szerkezetbe foglalják a szerződést, és úgy küldik meg. A módosítás az eredeti
szerződés mellékletére hivatkozik, az eredeti szerződésnek pedig nincsenek
mellékletei.
Hudeczné Fuzik Anna - A bérleti díj nincs kiszámítva, nem értem, nem tudok így
gondolkodni.
Hermann Szilárd – Az amortizációra a fedezetet az árbevétel biztosítja. Csak akkor
tudnak amortizációt elszámolni, ha van rá fedezet.
Nagy Mária – A szerződést csak akkor tudjuk megkötni, ha a 3 önkormányzat
egybehangzó döntést hoz. Mivel Leányvár csak 1 évre szavazta meg a szerződés
meghosszabbítását, már nincs egybehangzó döntés.
A kesztölci polgármester egy levelet küldött mindenkinek, kérem elolvasni, a
tartalma sok mindent megmagyaráz a szerződés módosítással kapcsolatban.
Hudeczné Fuzik Anna – Leányvárhoz hasonlóan én is csak 1 évre szavazom meg a
szerződés meghosszabbítását. Nem dönthetünk a következő képviselő-testület
helyett. Körbe kell járni, pályázatot kell kiírni, lehet, hogy sikerül másik szolgáltatót
keresni. Lehet, hogy 1 év alatt ki tudunk alakítani egy „brigádot”, aki üzemeltetné a
tisztítót. Egy karbantartó Kft-t kellene létrehozni.
Hermann Szilárd – Egészséges a felvetés, de a tárgyalások során és az elmúlt
esztendők alatt is ugyanezek a kérdések merültek fel. Mit csináljunk ezzel a
szennyvízteleppel? Volt több jelentkező az üzemeltetésre, de olyan feltételeket
szabtak, amit nem tudtunk, vagy nem akartunk teljesíteni. Pl. 20 évre kérték az
üzemeltetést.
Szakács Árpád – Aki időt nyer, életet nyer – Ebből a szempontból egyetértek
Hudecné Fuzik Annával. Utánanéztem, az Interneten Piliscsévhez hasonló
települések adatait tanulmányoztam. Három település létrehozott egy nonprofit Kftt, a munkát alvállalkozóknak kiadják és „kijönnek” a pénzből. Jobban tudnak
gazdálkodni, mint egy mamut-szervezet.
Szmutni Tibor – A csatornatisztítás maga veszteséges, a Vízműnek is a
vízszolgáltatás hozza a nyereséget. Az üzemeletetéshez szükséges szippantóautó 50
M Ft, a leégett szivattyúk éves költsége is meghaladja a 2 M Ft-ot települési szinten.
Hudeczné Fuzik Anna – Most nem a tisztítómű fejlesztésében döntünk, hanem az
üzemeltetővel kötünk szerződést. Ha most 1 évre kötjük meg a szerződést, akkor
már január elején el kell kezdenünk utánajárni, hogy tudnánk-e mi üzemeltetni.
Hermann Szilárd – Én a magam részéről nem ragaszkodom az 5 évhez, de
mindenképpen olyan időintervallumot kell meghatározni, ami megfelel a
szolgáltatónak is és nekünk is.
Jurkovics Béláné – Az 1 év kevés, mert a következő testület nem tudja előkészíteni a
döntést. Én mindenképpen minimum 2 évre javasolom.
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Nagy Mária szavazást kér abban, hogy a szerződést 5 évre kössük-e meg. A testület
4 igen szavazat, 5 nem szavazattal nem támogatta az 5 évet.
A szerződést 1 éves időtartamára kötjük meg: 4 igen szavazat, 4 nem szavazat és 1
tartózkodás született.
Fentiek alapján a szerződés meghosszabbítása ügyében nem született döntés.
Nagy Mária polgármester javasolja, hogy 2009. december 28-án Kesztölcön a 3
önkormányzat együttes ülésén döntsenek a szerződés megkötéséről.
A Képviselő-testület megvitatás után 9 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:

Piliscsév Község
Képviselő-testületének
127/2009.(XII.15) számú határozata
Piliscsév Község Képviselő-testülete
A csatorna üzemeletetési szolgáltatási szerződés meghosszabbításáról Kesztölc és
Leányvár község önkormányzatával tartandó együttes testületi ülésen hoz döntést
2009. december 28-án.
Határidő: 2009. december 28.
Felelős: Nagy Mária polgármester

7. Egyebek
Nagy Mária – December 18-án pénteken mindenkit szeretettel várok a Kisebbségek
napja alkalmából rendezett megyei ünnepségre a Művelődési Házba. Kérem, hogy jó
házigazda módján segítsenek a vendégek fogadásában.

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

Kmf.

Nagy Mária
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző
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