Piliscsaba Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
19/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. október 24-én 18:00 órakor Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes
nyílt ülésén (alakuló ülés)
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.)
Jelen vannak: Farkas András polgármester, Ay Zoltán képviselő, Bakos Bulcsú képviselő, Kisgergely
István képviselő, Koós Gábor képviselő, Lázi Tamás képviselő, Simon Gyula képviselő, Styevola István
képviselő, Tázer Marianna képviselő és NNÖ képviselő, Nagy Zsolt jegyző, Dr. Guba Zsolt aljegyző,
Vargáné Rokolya Ildikó adó- és gazdasági osztályvezető, Marthi Zsuzsa főépítész, Győri Gábor PIVI
intézményvezető, dr. Szelke László MIKK intézményvezető, Pálfy Péter HVB elnök, Bartl Tamás Ferencné
NNÖ képviselő, Gáspár Kristóf NNÖ képviselő, Grőszné Manek Tímea NNÖ képviselő, Tázer Pálné NNÖ
képviselő, Kotricz Katalin RNÖ képviselő, Kotriczné Baris Zsuzsanna RNÖ képviselő, Oláh Simon RNÖ
képviselő, Drevenka Antal SZNÖ képviselő, Hamerszkiné Valovics Rozália SZNÖ képviselő, Kochnyák
István SZNÖ képviselő, Németvölgyi Péterné SZNÖ képviselő, Takács Viktória jegyzőkönyvvezető
Távolmaradását jelezte: Bélik Gábor SZNÖ képviselő
Farkas András: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit 2019. október 24-én Piliscsaba Város újonnan
megválasztott Képviselő-testületének alakuló ülésén. Kérem, hogy az ünnepi alkalomra való tekintettel
álljunk fel mindannyian, és közösen énekeljük el a Himnuszt. (…) Köszönöm szépen, ezennel az ülést
megnyitom. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt nemzetiségi önkormányzati vezetők,
tisztelt jegyző úr, tisztelt hivatali vezetők, tisztelt intézményvezetők, tisztelt választási bizottsági tagok,
kedves vendégeink, kedves piliscsabaiak! Minden önkormányzati választás után Piliscsaba történetében új
fejezet nyílik. Ez az új fejezet azonban sokkal inkább folytatása a korábbiaknak. 21 év után először fordul elő
Piliscsabán, hogy a választók bizalmából folytathatja munkáját egy polgármester a választásokat
követően. Nem kell mindet elölről kezdeni, nem kell hosszú heteket azzal tölteni, hogy a vezető áttekintse a
dolgok valódi helyzetét. Adott egy kiépített kapcsolatrendszer az állami szervezetekkel, az állami cégekkel, a
környező településekkel és az országgyűlési képviselőnk felé. Adott egy jól bejáratott kapcsolati rendszer a
helyi közösségekkel és civil szervezetekkel. Adott egy összefogás, amely a 8 képviselői helyből hetet tudhat
magáénak. Adott továbbá egy női tag az új testületben, aki évek óta képviselő, és aki már bizonyította, hogy
jól tud csapatban dolgozni. Adott egy olyan testület, amelyben a tagok szakmai képesítése gyakorlatilag az
összes önkormányzati területet lefedi. Adott , hogy a Képviselő-testület kétharmada már az előző ciklusban is
részt vett az önkormányzati munkában és adott, hogy 3 új szakemberrel egészül ki a korábbi csapat. Adott
helyzet, hogy az előző ciklusban letettük a régről örökölt peres ügyek terheit és lezártuk az óvodaépítések
évtizedét. Adott több mint 126 millió forint a jövő évre, amelyet pályázaton nyertünk el. Adott 30
millió forint tartalék, amelyet lekötöttünk, hogy csatornázáshoz, vízelvezetéshez mindenképpen
rendelkezzünk önerővel 2020-ra. Adott helyzet, hogy 2021-től Pest megye önálló európai uniós régió és újra
pályázhat brüsszeli fejlesztési forrásokra. Adott számtalan előkészített terv csatornázásra, útépítésre,
vízelvezetésre. Együtt állnak tehát a csillagok. Most rajtunk, önökön és a képviselőtestület tagjain a sor,
hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Most van szükség alázatra, kitartó munkára, összefogásra. Itt az idő,
hogy elhozzuk a nyugalom és a fejlődés korszakát mindannyiunk számára. Adjon a Jóisten mindehhez
számunkra bölcsességet, tisztánlátást és jó akaratot. Itt vagyunk mind a kilencen, akik az Önök bizalmából
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Piliscsabát képviselhetjük a következő években, megállapítom, tehát, hogy a testület határozatképes. Előttünk 11 napirendi pont található, melyek a következők.
Napirend
Tárgy:

Előterjesztő:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások
eredményéről
Pálfy Péter HVB elnök
2. A képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása

Pálfy Péter HVB elnök

3. Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása;

Pálfy Péter HVB elnök

4. Nemzetiségi képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása

Pálfy Péter HVB elnök

5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.27.) önkormányzati
rendelet módosítása

Nagy Zsolt jegyző

6. Polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása

Farkas András polgármester

7. Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Farkas András polgármester

8. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Farkas András polgármester

9. A Képviselő-testület bizottságai elnökének, valamint a bizottságok
tagjainak megválasztása, a nem képviselő tagok eskütétele
Farkas András polgármester
10. Az önkormányzat képviselőinek, a bizottsági elnököknek,
a bizottság tagjának, a tanácsnoknak - rendeletben
meghatározott - tiszteletdíj megállapítása

Farkas András polgármester

11. A Képviselő-testület 226/2019. (X.9.) számú határozatának
módosítása

Farkas András polgármester

Farkas András: Kérem a képviselő-testületi tagokat, szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirend
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások eredményéről
Pálfy Péter: Köszönöm szépen polgármester úr a szót. Pálfy Péter vagyok, esetleg ha még nem találkoztunk
volna, én vagyok a Helyi Választási Bizottság elnöke. Az 1. napirend szerint ismertetném a választás
eredményeit. Először is szeretnék minden bejutott képviselőnek, polgármester úrnak gratulálni az
eredményhez. N agyon fontos elmondani, hogy 2019. október 14-én megszülettek a Választási Bizottságnak
a döntései az eredményeket illetően. Az eredményeket megállapító határozatok október 17-én jogerőre is
emelkedtek, nem érkezett semmilyen kifogás ezek ellen. Az eredmények ismertetését 2 részre
bontanám, egyrészt a helyi önkormányzati adatokat, másrészt pedig a nemzetiségi önkormányzati választási
adatokat természetesen nemzetiségenként. A helyi önkormányzati választáson 6337 fő volt választásra
jogosult, ebből 3155 fő jelent meg, ez 49,79 százalékos részvételi arányt jelentett. A polgármester választás
eredményeként 1590 szavazattal, az összes érvényes szavazatok 51,03 század százalékával Farkas András
lett újra a polgármester. Erről, tehát a polgármester választás eredményéről Piliscsaba Város Helyi
Választási Bizottsága az 58/2019. számú határozatot hozta. Az egyéni
képviselőjelöltek
választásán a szavazóköri adatok összesítése alapján az alábbi képviselők jutottak be Piliscsaba Város
képviselő-testületében: Simon Gyula Győző 1597 szavazattal, Ay Zoltán János 1260 szavazattal,
Bakos Bulcsú Gergely 1240 szavazattal, Tázer Marianna 1207 szavazattal, Styevola István 1188 szavazattal,
Kisgergely István 1159 szavazattal, Koós Gábor 1154 szavazattal és Lázi Tamás 1133 szavazattal. A z
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önkormányzati képviselők választásáról Piliscsaba Város Helyi Választási Bizottsága az 59/2019-es számú
határozatot hozta. És akkor nemzetiségenként külön.
A német nemzetiségi képviselők választásán 324 fő szavazásra jogosultból 226 fő jelent meg, ez 69,75
százalékos részvételi arányt jelent. A Helyi Választási Bizottság a szavazatokat összesítette, amely alapján
Piliscsaba Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának összetétele a szavazatszámokkal együtt: Tázer
Marianna 181 szavazat, Grőszné Manek Tímea 172 szavazat, Tázer Pálné 169 szavazat, Gáspár Kristóf 115
szavazat, Bartl Tamás Ferencné 112 szavazat. A német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
eredményéről Piliscsaba Város Helyi Választási Bizottsága a 60/2019-es számú határozatot hozta.
A roma nemzetiségi képviselők választásán 152 fő szavazásra jogosultból 60 fő jelent meg, ez 39,47%
század százalékos részvételi arányt jelent. A Helyi Választási Bizottság a szavazatokat összesítette, amely
alapján Piliscsaba Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának összetétele szavazatszámokkal: Kotricz
Katalin 54 szavazat, Kotriczné Baris Zsuzsanna 38 szavazat, Oláh Simon 38 szavazat. A roma nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásának eredményéről Piliscsaba Város Helyi Választási Bizottsága a
61/2019-es számú határozatot hozta.
A szlovák nemzetiségi képviselők választásán 131 fő választásra jogosultból 78 fő jelent meg, ez 59,54
század százalékos részvételi arány. A Helyi Választási Bizottság a szavazatokat összesítette, amely alapján
Piliscsaba Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának összetétele szavazatszámokkal: Hamerszkiné
Valovics Rozália 62 szavazat, Drevenka Antal 62 szavazat, Bélik Gábor (született 1965 - fontos
megjegyezni, mert két Bélik Gábor képviselőjelölt volt) 53 szavazatot szerzett, Németvölgyi Péterné 48
szavazat, Kochnyák István 43 szavazat. A szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
eredményéről Piliscsaba Város Helyi Választási Bizottsága a 62/2019-es számú határozatot hozta.
Ezek a határozatok jogerőre emelkedtek, innentől fogva a képviselő-testületek tudnak dolgozni, illetve esküt
tehetnek. Itt szeretném megköszönni a szavazatszámláló bizottságok, a Helyi Választási Bizottság tagjainak
és a Helyi Választási Iroda munkatársainak a közreműködését és segítségét, hogy ez a választás ilyen szépen
és zökkenőmentesen zajlott, és szeretnék mindenkinek eredményes és jó munkát kívánni az elkövetkezendő
5 évre.
Farkas András: Köszönöm szépen. Ha nincs senkinek kérdése, hozzászólása, akkor tovább is lépünk.

2. napirend
Tárgy: A képviselő-testület tagjainak eskütétele, a megbízólevelek átadása
Pálfy Péter: Megkérek mindenkit, hogy álljunk fel. Megkérném a képviselőket, hogy az „én” után mindenki
mondja a saját nevét és a végén saját meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen” részt. Tehát a
képviselő testület tagjainak eskütétele következik.
Képviselők: Én, … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Piliscsaba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!

3. napirend
Tárgy: Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása
Farkas András: Én, Farkas András becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Piliscsaba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!

4. napirend
Tárgy: Nemzetiségi képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Pálfy Péter: Következnek a nemzetiségek ábécé sorrendben. Először a Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselői mondják utánam.
NNÖ képviselői: Én …, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi közösség
tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzeti közösségemhez hű leszek, az
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Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim
akaratához híven lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a német nemzetiség érdekeit
képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok
fáradozni. Isten engem úgy segéljen!
Pálfy Péter: Most a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek eskütétele következik. Legyenek
szívesek utánam ismételni.
RNÖ képviselői: Én …, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi közösség
tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az
Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim
akaratához híven lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem,
ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten
engem úgy segéljen!
Pálfy Péter: Végül, de nem utolsó sorban a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek esküje
következik.
SZNÖ képviselői: Én …, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti szlovák nemzetiségi közösség
tagja esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az
Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim
akaratához híven lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a szlovák nemzetiség érdekeit
képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok
fáradozni. Isten engem úgy segéljen!
Farkas András: Köszönjük szépen, és ezúton köszönöm a Választási Bizottság minden tagjának a hatalmas
munkát, amit elláttak, itt az elmúlt időszakban. Most pedig rátérünk az ötödik napirendi pontra.
A német nemzetiségi képviselők 18 óra 28 perckor elhagyták az ülést.

5. napirend
Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Farkas András: Az SZMSZ rendelkezik magának a struktúrának a felépítéséről, a szervezetről és a
működésnek a feltételeiről. Nyilván fogjuk még finomhangolni ezt a szabályzatot, azonban az alap pillérek
azt gondolom, hogy kialakultak. A bizottságok és a struktúra kialakításánál a fő szempont az volt, hogy a
leghatékonyabb működést hozza el az önkormányzat számára, és hogy a képviselő-testület tagjai a
szakterületüknek megfelelő bizottságokban és területen lássák el a munkájukat. Ez alapján változtatjuk meg
tehát az SZMSZ-t, amely egyben a hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítását is magával
hozza. Itt jelzem, amit képviselőtársaimmal már egyeztettünk, hogy a a hivatali SZMSZ-ről kiküldött
anyagban tévesen szerepel a 24-es létszám, 22 fő a valós létszám, tehát ennek megfelelően fogjuk elfogadni.
Jegyző urat majd arra kérem, hogy ha gondolja ezt kiegészíteni, akkor majd tegye meg. A struktúra maga a
következőképpen néz ki: a polgármester mellett egy alpolgármester fog dolgozni, illetőleg egy tanácsnok. 3
bizottságot hozunk létre, a Pénzügyi Bizottságot 1 elnökkel, 2 taggal és egy külső taggal, egy Humán
Bizottságot elnökkel, 2 taggal és 2 külső taggal, továbbá egy Fejlesztési Bizottságot elnökkel és 2 taggal. A
struktúrának egy másik lényege, hogy a szakbizottságok által, tehát a Humán Bizottság és a Fejlesztési
Bizottság által szakmailag előkészített anyagok a Pénzügyi Bizottság elé kerülnek. Nyílván nagyobb
fejlesztési kérdések esetében a polgármester terjeszt elő majd egy fejlesztési programot, amit nekem be kell
nyújtanom januárig, ez megy keresztül majd a a bizottságokon. A további részletekről, tehát a személyekről
majd a következő napirendeknél döntünk. Az alpolgármester feladatainak meghatározása a polgármester
jogkörébe tartozik, ez nem része az SZMSZ-nek. Ez kérdés volt, erre a Belügyminisztérium külön hívta fel
az önkormányzatok figyelmét, tehát ezt egy külön lapon készítettem el. Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e
valakinek kérdése, hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor rendeletalkotási javaslat, majd
pedig határozati javaslat következik.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

4

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
243/2019. (X. 24.) számú határozata
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 99/2018. (IV.10.) határozat
módosításáról
Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 99/2018. (IV.10.) határozatát ezen határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. napirend
Tárgy: Polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása
Farkas András: Az előterjesztő Nagy Zsolt jegyző úr, átadom a szót.
Nagy Zsolt: Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-testület! A polgármester illetménye a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdésének e) pontja alapján az
államtitkári illetmény 60%-a. Ez egy törvényileg forint-fillérre meghatározott összeg, amely jelen pillanatban
598.302,- Ft. Ezen felül a polgármester illetménye 15%-ának megfelelő összegű költségtérítésre jogosult. Ez
is egyébként a törvényben szabályozott mértékű összeg. Ezt igazából a képviselő-testületnek azért kell
elfogadnia, mert új ciklus kezdődik, de ezen változtatni a Képviselő-testület nem tud. Hozzátartozik még a
polgármester illetményéhez, hogy a törvényben meghatározottakon felül a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény alapján angol és német nyelvvizsgájára való tekintettel a köztisztviselői alapilletmény (38 ezer
forint) kétszer 60%-ának megfelelő pótlékra jogosult. Akkor felolvasom a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
244/2019. (X. 24.) számú határozata
a polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapításáról
1. Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas András főállású polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 71. § (2) és (4) bekezdése alapján
az államtitkári illetmény 60%-ában állapítja meg 2019. október 14-től.
2. Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas András polgármester idegennyelvtudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199. törvény 225/l, valamint 141. § alapján
2019. október 14-től két középfokú nyelvvizsga alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
szerinti illetményalap 60%-ának kétszeresében állapítja meg, tekintettel angol és német nyelvű
középfokú nyelvvizsgáira.
3. Farkas András főállású polgármester az illetményének 15%-ával megegyező összegű költségtérítésre
jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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7. napirend
Tárgy: Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Farkas András: Az alpolgármestert a polgármester előterjesztése alapján titkos szavazással választja meg a
Képviselő-testület, csak azt választhatja meg a törvény szerint a testület, akit a polgármester javasolt.
Alpolgármesterek javaslom Ay Zoltánt. Ay Zoltán a Képviselő-testület legidősebb tagja, ő kapta a második
legtöbb szavazatot a megválasztott képviselők közül. 1990 és 94 között már volt önkormányzati képviselő,
az akkori nagyközségi önkormányzatban, így személyében hidat képez a generációk között. Ay Zoltán János
1952-ben született Piliscsabán, családja a 18. század óta él Piliscsabán. Matematika-fizika szakos tanár volt a
Klotildligeti Általános Iskolában, valamint fizika-elektrotechnika tanár a piliscsabai Mezőgazdasági
Szakközépiskolában. Két gyermeke és 7 unokája van, a Piliscsabai Németek Kulturális Egyesületének
alapítója, a pilisszentiváni vegyeskórus és a piliscsabai Novi Cantores kórus tagja. Kérdezem, hogy van-e
valakinek kérdése, hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Most ha nincs, akkor titkos szavazás
következik. Még nem próbáltuk, de ez a technika alkalmas a titkos szavazásra, tehát azt jelenti, hogy a
képernyőn nem fognak megjelenni a nevek, mindössze az eredmény. Tehát kérem, hogy erre most a szavazás
indításánál is figyeljünk, és azt kérem, hogy akkor most történjen meg a szavazás.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
245/2019. (X. 24.) számú határozata
az alpolgármester megválasztásáról
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ay Zoltán Jánost Piliscsaba Város
alpolgármesterének nevezi ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Farkas András: És most pedig következik az eskütétel. Megkérem Ay Zoltánt, hogy fáradjon ki ide elém.
Majd ezt fogom kérni a bizottsági tagoktól, elnököktől is. Azt kérem, hogy mindenki álljon fel. Kérem, hogy
az eskü szövegét mondd utánam és az én után a saját nevedet mondd majd el.
Ay Zoltán: Én, Ay Zoltán János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri
tisztségemből eredő feladataimat Piliscsaba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!
Farkas András: Köszönöm szépen.

8. napirend
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Farkas András: A törvényi szabályozást figyelembe véve, továbbá a Képviselő-testület tagjaival történt
előzetes egyeztetés alapján Ay Zoltán János alpolgármester részére 250.000,- Ft tiszteletdíjat, valamit a
törvény által ugyancsak meghatározott tiszteletdíj 15%-ának megfelelő költségtérítést javaslok. Van-e
valakinek kérdése, hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor határozati javaslat következik.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
246/2019. (X. 24.) számú határozata
az alpolgármester tiszteletdíjáról
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ay Zoltán alpolgármester részére bruttó 250.000,- forint
tiszteletdíjat, és tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegű költségtérítési díjat állapít meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9. napirend
Tárgy: A Képviselő-testület bizottságai elnökeinek, valamint a bizottságok tagjainak megválasztása, a
nem képviselő tagok eskütétele
Farkas András: Ezen a napirenden belül tárgyaljuk a tanácsnok megválasztását is. A Képviselő-testület a
bizottsági tagokat és a tanácsnokokat minősített többséggel, nyílt szavazással választja. Elsőként a tanácsnok
személyéről szavazunk. Tanácsnoknak javaslom Simon Gyulát a közrendvédelemért és a társadalmi
kapcsolatokért felelős tanácsnoknak, tehát feladatkörét kiterjesztve és ennek megfelelően a tiszteletdíjának
az emelésével javaslom ezt megtenni. Simon Gyula 13 éve képviselő és mindent megtett az elmúlt mintegy
negyed évszázadban, hogy Piliscsaba a térség és egyben Magyarország egyik legbiztonságosabb települése
legyen. Az Önkormányzat közkapcsolatainak fenntartásában is komoly szerepe van, és ezért is tartottam
ildomosnak, hogy feladatköre kiegészüljön ezekkel a feladatokkal. És akkor most lesz egy szavazás, és utána
az eskütétel. Megkérem jegyző urat, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
247/2019. (X. 24.) számú határozata
a közrendvédelemért és társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztásáról
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Simon Gyula Győzőt a
közrendvédelemért és társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak nevezi ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Farkas András: Most pedig a bizottságokról és a bizottságok tagjairól döntünk. A Pénzügyi Bizottság
elnöke javaslat szerint Kiss Gergely István, alelnöke Styevola István, tag Lázi Tamás, külső tag pedig
Schromeisz János. Ha nincs kérdés, nincs hozzászólás, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
248/2019. (X. 24.) számú határozata
a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének
Kisgergely Istvánt, alelnökének Styevola Istvánt, tagjának Lázi Tamást és külső tagjának Schromeisz Jánost
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Farkas András: Következik a Humán Bizottság. Elnök Lázi Tamás, alelnök Tázer Marianna, tag Bakos
Bulcsú, külső tag Krasznai Gyöngyi és Manek Tímea. Kérem jegyző úr, hogy a határozati javaslatot
fogalmazd meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
249/2019. (X. 24.) számú határozata
a Humán Bizottság tagjainak megválasztásáról
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Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Humán Bizottság elnökének Lázi
Tamást, alelnökének Tázer Mariannát, tagjának Bakos Bulcsút, külső tagjának Krasznai Gyöngyit és
Grőszné Manek Tímeát választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Farkas András: Fejlesztési Bizottság. Elnöke Styevola István, alelnöke Bakos Bulcsú, tag Koós Gábor.
Jegyző úr, kérem, a határozatot fogalmazd meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete
250/2019. (X. 24.) számú határozata
a Fejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejlesztési Bizottság elnökének
Styevola Istvánt, alelnökének Bakos Bulcsút, tagjának Koós Gábort választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Farkas András: Most pedig az eskütételek következnek. Kérem, hogy mindannyian álljunk föl. Az eskütétel
a következőképpen fog történni: először megkérem tanácsnok urat, hogy lépjen elő, és ő fog esküt tenni,
majd a bizottsági elnököket fogom kérni, hogy jöjjenek elő és ők tegyenek esküt, aztán pedig a bizottsági
tagokat fogom kérni. Gyula, akkor kérem, hogy mondd utánam az eskü szövegét.
Simon Gyula: Én, Simon Gyula becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Tanácsnoki
tisztségemből eredő feladataimat Piliscsaba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.
Farkas András: Köszönöm szépen. Most megkérem a bizottsági elnököket, hogy ők is lépjenek elő
egyszerre. Kérem, hogy mondjátok utánam az eskü szövegét.
Bizottsági elnökök: Én, … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági elnöki
tisztségemből eredő feladataimat Piliscsaba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!
Farkas András: Köszönöm szépen. Most a külső tagokat kérem, hogy fáradjanak ki ide előre, és kérem,
hogy az eskü szövegét mondjátok utánam.
Külső bizottsági tagok: Én, … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Külső bizottsági
tisztségemből eredő feladataimat, Piliscsaba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!
Farkas András: Köszönöm szépen.

10. napirend
Tárgy: Az önkormányzat képviselőinek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak
- rendeletben meghatározott - tiszteletdíj megállapítása
Farkas András: Az alakuló ülésnek ez is egy kötelező napirendje, hogy ezekről a tiszteletdíjakról is
döntsünk, az erről szóló rendeletet áttekintsük, ha szükséges, módosítsuk. A mellékelt rendelettervezetben az
elmúlt kormányzati ciklus tiszteletdíjaihoz minimális emelést javaslok, mely nem terjed ki a képviselői
alapdíjra, hanem a bizottságokban dolgozó képviselőkre, bizottsági tagokra, valamint a korábbinál
jelentősebb feladatokkal és felelősséggel felruházott tanácsnok illetményére. Az előkészítés során jogosnak
tartottuk azt a felvetést is, hogy az a képviselő, aki több bizottságban dolgozik, annak ez a tiszteletdíjában is
megjelenjen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor
rendeletalkotási javaslat következik.
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