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4/2019.

Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentiván község Önkormányzatának 2019. március 08-án 8.30 órakor
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

P. Révay Gyöngyi
Brandhuber Ádám
Bodnár Ferenc
Gátas Ernő
Markos Ferenc
Metzger Rezső
Őri Lajos

Meghívottként jelen:

Dr. Peller György
Geiselhardt Anett

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
mb. Gazd. Ov.

P. Révay Gyöngyi: üdvözli a megjelent képviselőket, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy
a testület tagjai közül 7 fő jelen van, tehát az ülés határozatképes, majd javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjainak tárgyalási sorrendjére vonatkozóan a meghívóban lévő sorrend szerint,
illetőleg a jegyző úr kérésére, javasolja pluszként felvenni a napirendek közé a 2109 hrsz-ú
ingatlan útleadási ügyét és a Tündérkertre vonatkozó árajánlatokat.

1, 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
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A Képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendje ügyében egyhangúlag, 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
49/2019.(III.08.) sz. Önk.

Határozat
A Képviselő-testület a napirendi pontok
tárgyalási sorrendjét a meghívóban szereplő
sorrend szerint elfogadja, plusz napirendként
az alábbi napirendeket veszi fel:
- 2109 hrsz-ú ingatlan útleadási ügye,
- Tündérkertre vonatkozó árajánlatok.

1./ Napirend – 2019. évi költségvetés
(írásbeli előterjesztés)

Metzger Rezső: véleménye szerint mindjárt a költségvetés tárgyalásának az elején el kellene
dönteni, hogy tételesen szakáganként nézzék-e át a tervezetet, - vagy nem tartják
szükségesnek a képviselők azt, hogy belemenjenek a részletekbe. A lényeg szerinte, hogy a
kiadási oldalt radikálisan le kell csökkenteni, hiszen idei évtől az eddig megszokott bevételek
már nem úgy alakulnak, ahogy a korábbi években. Miután a testületnek nincs joga, lehetősége
beleszólni a hivatali létszám alakulásába, a működési feladatokba, csak annyit tehetnek, hogy
a költségvetés fő számait lejjebb faragják. Véleménye szerint átmenetileg több mint 40 millió
forintot kellene lefaragni az említett kiadási tételekből. Elképzelése szerint a bérekből 14
milliót lazán le lehetne venni, illetőleg további kurtításokkal pld. jutalmak, egyéb juttatások
kurtításával ez az összeg akár 25 millió forint is lehetne. Természetesen, ha évközben
változna a helyzet, például a bevételek pozitívan alakulnának akkor a megszorításokon
lehetne enyhíteni. A dologi, működési kiadásoknál szintén 10 millió forint körüli lefaragásra
lát lehetőséget. Hosszú távon azonban azt tartaná kívánatosnak, ha a hivatal költsége 50 millió
forinttal csökkenne. Elmondja továbbá, hogy fontosnak tartaná látni egymás mellé leterítve a
2018-as tényadatokat és a 2019. évi tervadatokat ahhoz, hogy reális képet kapjanak. Áttérve a
községgazdálkodás területére elmondja, hogy míg az erre a területre eső kiadás tavaly például
70 millió forint körül volt addig ez az összeg 2-3 évvel ezelőtt csupán 26 millió forint körül
mozgott. Hozzá teszi, hogy nyilván azért nőtt a községgazdálkodással kapcsolatos kiadás több
mint a kétszeresére mert nőttek a feladatok és velük együtt az állomány létszáma is.
Véleménye szerint ezen a területen és a kulturális területen (pld. Napforduló 6 millió forint) is
volna mit lefaragni a költségekből.
Brandhuber Ádám: annyiban egyetért a PÜB elnökével, hogy nyilván szükség lesz
iránymódosításokra, de a kőbaltás módszerek alkalmazását mégsem támogatná. A jövőre
nézve indokoltnak látna egy olyan átvilágítást, mellyel meg lehetne határozni hogyan lehetne
a feladatokat racionalizálni, de jelenleg a költségvetést a tervezetben szereplő irányszámokkal
javasolja elfogadni.
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P. Révay Gyöngyi: tájékoztatja a képviselőket, hogy idén a kormány leginkább olyan
pályázatokat ír ki teljesen jogosan, melyekkel a leszakadó vidékeket erősíti, de azért
maradnak pályázati lehetőségek a jobb anyagi helyzetben lévő önkormányzatok számára is
mint például a helyi turizmust érintő pályázatok. Amennyiben a testület a költségvetés
szűkítése mellett dönt, akkor azt javasolja minden területen érvényesíteni, de csak
fokozatosan.
Brandhuber Ádám: továbbra is az a javaslata, hogy fogadja el a testület a költségvetést a
tervezet irányszámokkal, és jelöljenek ki munkabizottságokat, amelyek felülvizsgálják az
egyes területeket.
Dr. Peller György: javasolja a beszámolóval együtt átnézni, felülvizsgálni a szakterületek
kiadási költségeit.
P. Révay Gyöngyi: támogatja a szakterületek kiadásainak felülvizsgálatát április 30-i
határidővel.
Metzger Rezső: elmondja, hogy tudomásul veszi a többség akaratát a 2019 évi költségvetés
elfogadásával kapcsolatosan, de ebben az esetben, a jelenlegi formájában nem áll módjában a
költségvetés elfogadása mellett szavazni.
Őri Lajos: támogatja a költségvetés javasolt formában való elfogadását, és egyetért azzal,
hogy a jövőbeni irányvonalakat a szakterületek felülvizsgálata után fogalmazza át a testület a
számok esetleges korrigálásával.
Metzger Rezső: javasolja a bizottságokhoz delegált keretösszegek felülvizsgálatát is.
P. Révay Gyöngyi: elmondja, hogy például a MŰB esetében azért szűkítetenének a
keretösszegen mert több műszaki tartalmú feladat is a községgazdálkodási csoporthoz került.
Őri Lajos: elmondja, hogy nem ragaszkodik feltétlenül ahhoz, hogy a MŰB rendelkezzen
költségkerettel, hiszen a végső döntést a műszaki feladatok tekintetében úgyis mindig a
testület hozza meg.
P. Révay Gyöngyi: összefoglalva az elhangzottak elmondja, hogy a javaslatok alapján azzal a
módosítással kerülne elfogadásra a költségvetés, hogy a KOIB költség keretében megmaradna
a tervezett 2,9 millió forint + a rendezvények bevételei, míg a MŰB 2 milliós költségkerete
megszűnne.
A Képviselő-testület az első napirend ügyében 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendletét
alkotja:
4/2019.(III.09.) sz. Önk.

Rendelet
a 2019. évi költségvetésről
Pilisszentiván község Képviselő-testülete a
2019. évi költségvetéséről a melléklet szerinti
rendeletét alkotja.
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2./ Napirend – 2109 hrsz-ú ingaltan útleadási ügye
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Peller György: tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2109 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa út
kialakítása céljára, a szóban forgó ingatlanból 33 m2-t ajándékozna az önkormányzat részére.
A Képviselő-testület a második napirend ügyében egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
50/2019.(III.08.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
pilisszentiváni 2109 hrsz-ú ingatlanból
telekalakítás folytán kialakuló, út céljára
átadandó 2109/1 hrsz.-ú (33 m2, kivett, közút)
területek ajándékozás folytán önkormányzati
tulajdonba vételéhez hozzájárul, felhatalmazza
a polgármestert az ajándékozási szerződés
aláírására.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap

3./ Napirend – Tündérkert árajánlatok
(írásbeli előterjesztés)

P. Révay Gyöngyi: tájékoztatja a képviselőket, hogy az árajánlat alapján a Tündérkert
elkerítésére egy egyszerű kerítés készülne oszlopokkal és egy rácsos kapu fakerettel.
A Képviselő-testület a harmadik napirend ügyében 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
51/2019.(III.08.) sz. Önk.

Határozat
Pilisszentiván Község Önkormányzata a
Tündérkert pályázattal kapcsolatosan kerítés
építésére Heim Márton mellékelt árajánlatát
fogadja el bruttó 400.000,- Ft összegben (ÁFA
mentes), valamint a TRGY Kft ajánlatát az
alábbiak szerint: kerítés elemek (10 db) 6850,Ft+ÁFA, kiszállítási díj 8000,- Ft+ÁFA.
Felelős: Polgármesteri Hivatal
Határidő: 30 nap
Forrás: beruházási tartalék
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Miután az ülésen több napirend, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt P. Révay Gyöngyi
polgármester az ülést 11.15 órakor bezárta.

P. Révay Gyöngyi
polgármester

Dr. Peller György
jegyző

