Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
1/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2020. január 14-én 17:30 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, Bakos Bulcsú képviselő, Kisgergely
István képviselő, Styevola István képviselő, Nagy Zsolt jegyző, Takács Viktória jegyzőkönyvvezető
Távolmaradását jelezte: Koós Gábor képviselő, Lázi Tamás képviselő, Simon Gyula képviselő, Tázer
Marianna képviselő
Farkas András: Köszöntök mindenkit, Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.
január 14-én megrendezésre került rendkívüli ülésén, 17 óra 40 perc van, 5 fővel vagyunk jelen, tehát
határozatképesek vagyunk. 2 napirendi pont van előttünk:
Napirend
Tárgy:

Előterjesztő:

1. Döntés testvér-települési programok és együttműködések
támogatására kiírt pályázaton történő indulásról

Farkas András polgármester

2. Döntés Előkészítő bizottság kijelöléséről a MIKK
intézményvezetői pályázat elbírálásához

Farkas András polgármester

Farkas András: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Farkas András: Köszönöm mindenkinek, hogy eljött ilyen váratlan hirtelenséggel.
1. napirend
Tárgy: Döntés testvér-települési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázaton
történő indulásról
Farkas András: A pályázatról múlt hét elején értesültünk, és úgy tűnt, hogy esélytelen pályázat, aztán
kiderült, hogy mégiscsak esélyes lehet számunkra, ezért úgy gondoltam, hogy érdemes erre energiát és időt
fordítani. Mindent előkészítettünk, most beszéltem a pályázatíróval, kész van a pályázat, a mi döntésünkre
várnak, illetve szkennelve kell még két aláírás a két testvér települési polgármestertől, tehát minden készen
lesz, hogy holnap 14 óráig feltölthessük. A testvér települési pályázatra kerestünk olyan apropót, ami
valóban aktuális Piliscsaba számára, most lesz a századik évfordulója a trianoni tragédiának és ezzel
kapcsolatban Szelke Lászlóval egyeztettem, hogy egy ünnepségsorozatot rendeznénk júniusi hónapra, június
4-től a Csaba napig tartana, és ennek záró eseményéhez pályáznánk meg pénzt. Erre várnánk azt a két testvér
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települést, ahol magyar testvéreink vannak. Velki Lapast is természetesen meg fogjuk hívni, de mivel az egy
száz százalékban szlovák település, ahol nehéz egy trianoni megemlékezésre szándéknyilatkozatot aláíratni,
ezért elsősorban a két településre koncentráltunk. A pályázatíróval beszélve egy változás van a határozati
javaslathoz képest, hogy 2 millió forintot pályázunk meg, mivel úgysem kapjuk meg a teljes összeget, tehát a
határozati javaslatot így kívánom majd módosítani. A pályázatban az utazási költségekre, a vendégek
elszállásolására, fotókiállításra, trianoni filmvetítésre, történelmi és verses előadásra, művészeti ismertetőre,
zenekarra, tájegységi kóstolóra szeretnénk pénzt elszámolni. Amikor 2 évvel ezelőtt pályáztunk, szintén 2
millió forintra, akkor 800 ezer forintot nyertünk el Csaba napra.
Kisgergely István: A fotókiállításnál milyen bérleti díjról van szó?
Farkas András: A fotó sorozatnak a bérleti díjáról.
Kisgergely István: Jó. Mikor jelent meg ez a pályázat, mert a pályázati kiírásban nem szerepel.
Farkas András: Én a múlt héten értesültem róla. A CIC hírlevélben jött ki január 4-én.
Kisgergely István: Nincsen pályázati referens az Önkormányzatnál. Azt kérem a testülettől, hogy ezt most
döntsük el, és kérjük a jegyző urat, hogy valakinek a munkaköri leírásába kerüljön bele, aki a pályázatokat
naprakészen figyeli és tájékoztatja a polgármestert, a jegyzőt, a testületet a releváns pályázatokról. Minden
lehetőséget meg kell ragadni. A munkaköri leírás tervezetet is hozzuk a következő testületi ülésre.
Farkas András: Akkor ez egy külön határozati javaslat lesz. Más kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor a
határozati javaslatok következnek.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (I. 14.) számú határozata
„testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton történő indulásról
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul a „Testvér-települési programok és
együttműködések” című pályázaton.
A megpályázott keretösszeg 2.000.000 forint, a pályázat célja a Trianon 100 éves évfordulójára
megrendezett ünnepségsorozat záróeseménye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (I. 14.) számú határozata
pályázati referens kiegészítő munkakörről
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre
jelöljön ki a hivatal állományából egy személyt pályázati referensi feladatok ellátására, meglévő feladatai
mellett, és a munkaköri leírásra vonatkozó kiegészítést terjessze elő.
Határidő: 2020. január 28.
Felelős: jegyző

2. napirend
Tárgy: Döntés Előkészítő bizottság kijelöléséről a MIKK intézményvezetői pályázat elbírálásához
Farkas András: A másik napirendi pontot praktikussági szempontból tettük hozzá, jegyző úr javaslatára. A
MIKK intézményvezetői pályázatára két pályázat érkezett, ezek közül egy érvényes. Csak ennyit mondanék
ezzel kapcsolatban, mindenki tovább tudja gondolni ezt a dolgot. Egy szakértői bizottságnak elő kell
készítenie a testületi határozatot, és úgy gondolta jegyző úr, amivel egyetértek, hogy felesleges ezért
összehívni külön egy humán bizottsági ülést. Elég, ha Lázi Tamást delegáljuk egy ilyen könnyen eldönthető
helyzetben, hogy képviselje a Bizottságot. A szakértői bizottságnak a jogszabály erejénél fogva tagja a
Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) munkatársa. Van-e
valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot mondom.
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