Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
5/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2020. február 19-én 19:30 órakor Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt ülésén
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.)
Jelen vannak: Farkas András polgármester, Ay Zoltán alpolgármester, Bakos Bulcsú képviselő, Kisgergely
István képviselő, Koós Gábor képviselő, Lázi Tamás képviselő, Simon Gyula képviselő, Styevola István
képviselő, Nagy Zsolt jegyző, Dr. Helgert Marianna aljegyző, Vargáné Rokolya Ildikó adó- és gazdasági
osztályvezető, Takács Viktória jegyzőkönyvvezető
Távolmaradását jelezte: Tázer Marianna képviselő
Farkas András: Köszöntök mindenkit, Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli
ülésén 2020. február 19-én szerdán 19 óra 48 perckor. A Képviselő-testület 8 taggal van jelen, Tázer
Marianna jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Nyolc fővel határozatképesek vagyunk. 2 napirendi
pont van előttünk, illetőleg harmadikként az egyebek, ha valaki szólni kíván más ügyben.
Napirend
Tárgy:

Előterjesztő:

1. Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 19/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Farkas András polgármester
2. Kálmán király útjai híd - vis maior pályázat védekezési keret
költség meghatározása

Győri Gábor intézményvezető

3. Egyebek
Farkas András: Egy napirend előtti felszólalásra Koós Gábornak megadom a szót.
Koós Gábor: Köszönöm. Két észrevételem lenne, ez egy rendkívüli ülés, az SZMSZ 13. §-a úgy
rendelkezik, hogy rendkívüliség indoklásával kell megküldeni az anyagot egyik évben sem láttam ilyen
igazolást, és a másik amit nehezményeznék, hogy az időpontot, hogy még telefonon sem egyeztetjük a
képviselőkkel ez azt gondolom, hogy több mint udvariatlan. Köszönöm.
Farkas András: Köszönöm szépen. A rendkívüli ülés tekintetében indokolást máskor sem szoktunk kiírni.
Egyrészről az SZMSZ módosítás kapcsán a fejlesztési anyaggal kapcsolatos egyeztetések elkezdése
indokolja ezt a dolgot, de ami sokkal sürgetőbb az a hidak felülvizsgálata, ami miatt mindenképpen most
rendkívüli ülést tartottunk volna, és a kettőt így összekötve azt gondom, hogy nem volt indokolatlan, hogy a
mai napra, a Pénzügy Bizottsághoz kapcsolva ezt összehívjuk, illetőleg telefonon, talán pénteken beszéltem
erről, de igaz, hogy csak a pénzügyiről volt szó. Akkor most kérem, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1

1. napirend
Tárgy: Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Farkas András: Rendeletalkotási javaslat található az előterjesztés végén, hogy a rendeletben két dolog
módosul, egyrészt a Fejlesztési Bizottság tagjait tekintve, tehát, hogy javaslom Tóth Jánost külső bizottsági
tagnak a Fejlesztési Bizottságba, illetve Simon Gyula képviselőt belső tagnak, ezzel kiegészíteni a mostani
tagságot, illetőleg egy törvényi helyreigazítás is történik a rendeletalkotás során, amelyet jegyző úr jelzett, a
Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol mindannyian részt vettünk. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése,
hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor rendeletalkotási javaslat következik.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a mellékelt rendeletet
alkotja:
2/2020. (II. 20.) RENDELET:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete a
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2020. (II. 19.) számú határozata
a Fejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztja Simon
Gyula képviselőt és Tóth János 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3. szám alatti lakost.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Farkas András: Egy eskütétel következik. Ennek nyomán megkérem Tóth Jánost, mint új bizottsági tagot,
hogy jöjjön ki, és kérem, hogy az eskü szövegét mondja utánam, az én után a nevét behelyettesítve.
Tóth János: „Én, Tóth János, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági tagi
tisztségemből eredő feladataimat Piliscsaba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
Köszönöm szépen a bizalmat. Többen ismernek már, de aki nem, annak hadd mutatkozzak be. 23 éve élek
Piliscsabán feleségemmel és gyermekemmel, rengeteget kaptunk Piliscsabától, az itteni közösségektől, és
másfél évvel ezelőtt a családdal egyeztetve úgy gondoltam, hogy igyekeznék azokat a kapcsolatokat, azt a
tudást a város fejlődésének szolgálatába állítani, amit az elmúlt időszakban sikerült kialakítani. Jómagam egy
kis csoportot vezetek, ennek egyik része a fejlesztéspolitikai tanácsadáshoz kötődik. Ez a tanácsadó egység
jelenleg Magyarországon a piaci szereplők közül a legnagyobb fejlesztési összegű projektállományt bírja
kezelni. Azt látom, hogy rengeteg jó szándék és rengeteg ötlet alakult ki a városban, de valahogy ezt nehéz
volt egy irányba terelni. Ennek kapcsán jutott eszembe a múlt században megfogalmazott Széchenyi féle
gondolat, tudniillik, hogy „a jó nem tör magától utat, segíteni kell neki”. Azt gondolom, hogy az a képesség,
amivel igyekszem szolgálni a Fejlesztési Bizottság elnökének a munkáját, polgármester úr munkáját, a
Képviselő-testületnek a munkáját, az abban fog tudni segíteni, hogy hogyan tudunk minél több forrást
megszerezni. Hogy milyen programok, milyen fejlesztések vannak, az egy közös döntés, az, hogy hogyan
sikerül ezt megszerezni, abban az összes rendelkezésemre álló eszközt ennek a célnak a megvalósítására
fogom fordítani. Köszönöm szépen még egyszer az egyöntetű bizalmat és a lehetőséget, igyekszem ezt
meghálálni a munkámmal. Köszönöm szépen!
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