Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
9/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2020. augusztus 5-én 18:00 órakor Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt ülésén
Helye: Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.)
Jelen vannak: Farkas András polgármester, Ay Zoltán alpolgármester, Kisgergely István képviselő, Koós
Gábor képviselő, Lázi Tamás képviselő, Simon Gyula képviselő, Styevola István képviselő, Tázer Marianna
képviselő, Nagy Zsolt jegyző, Helgert Marianna aljegyző
Távolmaradását jelezte: Bakos Bulcsú képviselő
Farkas András: Köszöntök mindenkit Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.
augusztus 5-i rendkívüli ülésén. 18 óra 29 perc van, 8 fővel határozatképesek vagyunk, Bakos Bulcsú jelezte,
hogy nem tud részt venni az ülésen. 4 nyílt és egy zárt napirendi pont van előttünk, de megállapodtunk arról,
hogy a negyedik napirendi pontot leveszem. Így a napirendi pontok a következők:
Napirend
Tárgy:

Előterjesztő:

1. Bölcsődei kötelező feladatellátás

Farkas András polgármester

2. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Farkas András polgármester

3. Adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi
érdekeltségi rendszeréről

Farkas András polgármester

Zárt:
1. Művelődési Információs Központ és Könyvtár alapító
okiratának módosítása, valamint munkáltatói intézkedés

Farkas András polgármester

Farkas András: Kérem, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirend
Tárgy: Bölcsődei kötelező feladatellátás
Farkas András: Egy kérvény érkezett a testülethez, melyben a Pilisi Baby Care családi bölcsőde fenntartója
szeretne velünk feladat-ellátási szerződést kötni. Ennek díja nincs a részünkről, és teljesítjük
kötelezettségünket is. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Lázi Tamás: Olvasom a tervezetben, hogy maximum 7 fő, de korábban 14 főről volt szó.
Helgert Marianna: Kétszer 7 fős csoportról van szó, de az egyikből óvodát szeretnének. Szeptemberre
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kiderül, hogy ez működik-e. A hetet azt most biztosra tudják mondani, és utána előfordulhat, hogy marad
bölcsőde.
Farkas András: Más kérdés van-e? Ha nincs, akkor határozati javaslat következik.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2020. (VIII. 5.) számú határozata
a bölcsődei feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátási köztelezettség
biztosítása érdekében a „Szolgálat a gyermekekért” nonprofit kft-vel (2081, Piliscsaba, Tó sétány 2.) a
fenntartásában működő Pilisi Baby Care családi bölcsőde vonatkozásában 2020. szeptember 1. napjától
2025. augusztus 31. napjáig feladat-ellátási szerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. napirend
Tárgy: Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Farkas András: Arról van szó, hogy a helyi adóra vonatkozó változásoknak megfelelően a reklámadó
kikerül a rendeletünkből. A rendeletalkotási javaslat szerepel a mellékletben. Van-e valakinek kérdése,

hozzászólása? Ha nincs, akkor a határozati javaslat következik.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
19/2020. RENDELET
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi adókról szóló 23/2016. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosítását a melléklet szerinti tartalommal.
(A teljes rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

3. napirend
Tárgy: Adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről
Farkas András: Az informális ülésen beszéltünk erről, és abban maradtunk a tisztelt képviselőtársakkal,
hogy a harmadik paragrafus esetében az eredeti javaslathoz képes egy tagmondat csere, és egy
megfogalmazás csere történjen meg. Ennek alapján került most a rendeletalkotási javaslat a testület elé,
amely így hangzik: Az érdekeltségi alap forrásai: a) az adóigazgatási dolgozók eredményes tevékenysége
folytán az esedékesség időpontjáig be nem fizetett és beszedett adótartozás (önkormányzatot megillető
részének) 20%-a, b) a megfizetett késedelmi pótlék 20%-a, c) az adóalanyok terhére jogerősen megállapított
és beszedett adóhiány, adóbírság és mulasztási bírság 20%-a. Jó ez a megfogalmazás?
Kisgergely István: Szerintem a c) pontnál a beszedett adóhiányt vegyük ki, ugyanis az adóhiány az az előírt,
és az esedékesség időpontjáig be nem fizetett adó. Ez egyszer már benne szerepel a 20 százalékban. Tehát ki
van vetve az adó, azt nem fizetik be, de az adóiroda dolgozói beszedik ezt az adótartozást, ez gyakorlatilag
az adóhiány, ami ugyanaz, mint a kivetett és be nem fizetett adótartozás, ami az a) pontban szerepel.

Farkas András: Tehát akkor az elhangzott módosítási javaslattal a rendeletalkotási javaslat
következik.
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