Csobánka Község Jegyzőjétől
Iktatószám: 01/48-3/2019.

Tárgya: Jelentés a lejárt
határozatok végrehajtásáról

határidejű

Előterjesztés száma: 21/2019.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. február 14-i rendes ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 41. § (4) bekezdése alapján a
folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatokban történt intézkedéseket az alábbiak szerint
jelentem le:
Z/25/2018. (III.22.) KT-határozat

Katona-Berényiné
3. pont 1. bek.:
Ferencz Krisztina
2019. január 30.
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében
meghatározott munkáltatói jogkörében eljárva - Magyarné Tánczos Klára a Borostyán
Természetvédő Óvoda (2014 Csobánka, Fő út 11.) óvodavezetői munkakört betöltő
közalkalmazott Csobánka Község Önkormányzatánál fennálló, határozatlan időre szóló
közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel 2019. január
30. napjával megszünteti.
A Kjt. 30. § (4) bekezdés szerint a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell
szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §
(2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő
közalkalmazott kérelmezi. Figyelemmel arra, hogy Magyarné Tánczos Klára ezen feltétel
megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
határozatával igazolta, ezért a Képviselő-testület kérelmének teljes egészében helyt ad.
A Képviselő-testület nevezett közalkalmazott felmentési idejét a Kjt. 33. § (1) bekezdés és
(2) bekezdés f) pontja alapján 60 nap és további hat hónapban határozza meg.
A felmentés ideje 2018. június 1. napjától 2019. január 30. napjáig tart.
A Képviselő-testület a Kjt. 33. § (3) bekezdés előírása szerint nevezett közalkalmazottat
2018. szeptember 24. napjától 2019. január 24. napjáig mentesíti a munkavégzés alól.
A Képviselő-testület a 2017. évi és a 2018. évi időarányos rendes szabadságot a felmentés
időtartama alatt adja ki.
A Képviselő-testület nevezett közalkalmazott részére a Kjt. 78. § (4) bekezdése értelmében
– figyelemmel az (1) bekezdés c) pontjában előírtakra – jubileumi jutalomként öt havi
illetményének megfelelő összeget fizet ki.
2. A Képviselő-testület felkéri az egyéb munkáltatói jogot gyakorló polgármestert, hogy ezen
döntéséről a munkavállalót írásban értesítse, felhatalmazva a döntéssel járó további
munkajogi intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy a Borostyán Természetvédő Óvoda
jogszabályi működése (óvodavezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes
útján történik az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
- a jelen döntés költségvonzatát az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében
jelenítse meg, illetve
- az intézményvezetői pályázati kiírás feltételeinek meghatározása céljából a döntéselőkészítő anyagot állítsa össze.
Határidő: 1. pont 1. bek.. 4-5. bek., 3. pont 1. bek.: 2019. január 30.
1. pont 2. bek., 2. pont: azonnal

1. pont 3. bek.: 2018. június 1.
3. pont 2. bek.: 2018. szeptember 27.
Felelős: 1-2. pont: polgármester
3. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a munkajogi
intézkedések költségvonzata beépítésére került.
93/2018. (X.25.) KT-határozat

Katona-Berényiné
3. pont:
Ferencz Krisztina
2019. február 15.
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §
(1) bekezdése szerint belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott Baumgartnerné
György Orsolya megbízási szerződését további 1 évvel, 2019. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feladat
ellátására szóló megbízási szerződés módosításának aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott feladatellátás
költségvonzatát az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezésekor a költségvetésben
jelenítse meg.
Határidő: 1-2. pont: azonnal
3. pont: 2019. február 15.
Felelős: 1-2. pont: polgármester
3. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a megbízás összege
beépítésére került.
Katona-Berényiné
2019. február 15.
Ferencz Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok 2019. évi fejlesztésével, felújításával,
karbantartásával kapcsolatban a 108/2018. számú előterjesztés mellékletében megjelölt
feladatokat határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban hivatkozott, valamint a 2018.
évi költségvetésben tervezett, azonban meg nem valósult feladatok várható költségvonzatát
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezésekor a költségvetésben jelenítse meg.
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2019. február 15.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: A 2019. évi fejlesztéssel, felújítással, karbantartással kapcsolatos
feladatok az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe részben beépítésre kerültek.
A jelen ülés napirendjén szereplő költségvetési előterjesztés szöveges részében
az indokokról részletes tájékoztatást adtunk.
101/2018. (XI.29.) KT-határozat

Katona-Berényiné Ferencz
2019. február 15.
Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 32/2013. (X.21.) önkormányzati
rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 1 000.000 Ft keretösszeget kíván
biztosítani.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott keretösszeget
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezésekor a rendelet tervezetbe építse be.
102/2018. (XI.29.) KT-határozat

Határidő: 2019. február 15.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatására az 1 000.000 Ft-os keretösszeg beépítésére
került.
Katona-Berényiné Ferencz
2019. február 15.
Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 7. §-ában és a településkép védelméről szóló
14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 47. §-ában foglaltakra - az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében a helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere pénzügyi
támogatására 500.000 Ft keretösszeget kíván biztosítani.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott keretösszeget
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezésekor a rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a helyi védelemmel
érintett ingatlanok támogatási rendszeréhez rendelt 500.000 Ft-os keretösszeg
beépítésére került.
103/2018. (XI.29.) KT-határozat

Katona-Berényiné
2019. február 15.
Ferencz Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel arra, hogy a
fogorvosi alapellátást biztosító Dr. Kiss Annamária fogszakorvos, illetve a házi
gyermekorvosi alapellátást biztosító a Gólyahír-Med Kft. részére az Önkormányzat
térítésmentesen rendelőt nem biztosít,- úgy dönt, hogy 2019. évben
104/2018. (XI.29.) KT-határozat

a 2014 Csobánka, Béke út 3. szám alatti fogorvosi rendelő fenntartáshoz 25 000
Ft/hó összegben
- a Csobánka, Fő út 23. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő fenntartásához 50
000 Ft/hó összegben
járul hozzá.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott összegeket az
Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezésekor a rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe az egészségügyi
szolgáltatók támogatási összege beépítésére került.
-

Katona-Berényiné
2019. február 15.
Ferencz Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a Csobánkai
Sportegyesület 2018. évi működéséhez biztosított 200 000 Ft összegből csak 150 000 Ft
felhasználását igazolt – úgy dönt a 150 000 Ft összegű felhasználásáról szóló pénzügyi
elszámolást a jelen határozatával elfogadja.
A Képviselő-testület a 2018. évi maradvány 50 000 Ft összegét a 2019. évi támogatás
összegébe beépíti azzal a megkötéssel, hogy a maradvány 2019. október 31-ig történő
felhasználását a 2019. évi elszámolásban kell szerepeltetni.
2. A Képviselő-testület a Csobánkai Sportegyesület 2019. évi feladat-ellátásához - a jelen
határozat 1. pontjában megjelölt összegen felül, figyelemmel a 2019. évi feladat- és
105/2018. (XI.29.) KT-határozat

költségterv hiányára - 100 000 Ft-ot biztosít. A mindösszesen 150 000 Ft kizárólag a nyári
gyermektábor költségeinek fedezetére használható fel.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás összegét az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében jelenítse meg.
Határidő: 1. pont I. fordulata és 2. pont: azonnal
1. pont II. fordulata: 2019. október 31.
3. pont: 2019. február 15.
Felelős: 1-2. pont: polgármester
3. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Csobánkai
Sportegyesület 2019. évi működéséhez biztosított támogatási összeg beépítésére
került.
Katona-Berényiné Ferencz
2019. február 15.
Krisztina
Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csobánka Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:
1. Csobánka Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges
szempont a költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainál, azon belül a működési és
felhalmozási feladatoknál a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.
Ennek érdekében a költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni a
2019. évi, új kötelezettségvállalást jelentő beruházási és felújítási feladat megkezdése előtt
a beruházás további fenntarthatóságát.
2. A Képviselő-testület 2019. költségvetési évre vonatkozó felhalmozási kiadásai
meghatározásánál elsősorban a 2018. évben megkezdett feladatok forrásigényét
szükséges biztosítani. 2019. évi új felhalmozási kiadások tekintetében a pályázati
támogatást nyert, illetve a támogatásra pályázott beruházások előnyt élveznek.
3. A bevételek tervezési elvei
a) a működéshez és ágazati feladatok ellátásához nyújtandó támogatásokat a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szabályai
szerint meghatározott összegben kell tervezni,
b) az adóbevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott adómérték
és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével kell tervezni,
c) az Önkormányzat gépjárműadó bevételét a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltak szerint kell tervezni,
d) az egyéb sajátos folyó bevételeket az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt
megalapozó élő szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni,
e) a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó bevételek felhasználásának szabályait a
költségvetési rendeletben kell megállapítani,
f) a működési és a felhalmozási feladatok fedezetéül bevonható pályázati forrásokat a
költségvetésben a pályázatok költségvetése és a hatályos támogatási szerződés alapján
a várhatóan realizálódó összegben szükséges tervezni.
4. A kiadások tervezési elvei
a) a személyi juttatásokat a köztisztviselők esetében 55.000 Ft összegű illetményalappal, a
közalkalmazottak esetében a Költségvetési törvényben meghatározott bértábla, a
kinevezési okiratok, a munkaszerződések, és az évközi kötelező teljesítményértékelés
adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni,
b) a jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 150. § (1) bekezdése alapján történik,
c) a béren kívüli juttatás Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvényben meghatározottak alapján a köztisztviselők részére - a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján - kötelező
106/2018. (XI.29.) KT-határozat

juttatás. A köztisztviselők esetében Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvényben engedélyezett, éves szinten 200.000 Ft-os összeg
tervezhető, amely összeg a munkáltatót terhelő juttatásokat is tartalmazza,
d) az önkormányzat közalkalmazottai tekintetében egy hónapra járó béren kívüli jutatás
összegét - munkahelyi meleg étkeztetés formájában - legfeljebb 12.000 Ft/fő összegben
tervezi,
e) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés tervezhető,
f) az intézmények élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott
nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt élelmezési
kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az élelmezési
napok figyelembevételével kell megtervezni; a tervezett előirányzat meghatározását
szolgáló feladatmutatónak az állami normatíva igényléséhez jelzett, az étkezésben részt
vevők létszámával egyezni kell,
g) a dologi kiadásokon belül az energiaköltségek tervezését a Hivatal alkalmazásában álló
műszaki ügyintéző felülvizsgálja és ellenőrzi; az energiaköltségek tervezésénél a 2018.
évi költségvetési rendelet módosított előirányzatából kell kiindulni,
h) a szociálpolitikai ellátásoknál a juttatások jogcímeinél a tervezés a 2018. évi módosított
előirányzat szintjén indokolt, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény azonos során kapott állami támogatásra,
i) a 2019. évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető feladatok ellátása
érdekében minimum 0,5 %-os általános tartalékkerettel kell tervezni,
j) a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2019. évi költségvetésbe eredeti
előirányzatként beépítésre kerül a képviselői tiszteletdíjak 2019. szeptember 30. napjáig
az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő összegben.
5. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi álláshelyeinek számát
az alábbiak szerint határozza meg:
Csobánka Község Önkormányzat
álláshely
szakfeladat/feladat-ellátási hely
munkakör
száma
választott tisztségviselők
polgármester
1 fő
alpolgármester
1 fő
város- és községgazdálkodás
karbantartó
5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti takarító
és
1 fő
alkalmazottak)
kézbesítő
Baross Péter Közösségi Tér és közművelődési
Könyvtár
igazgatási
1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)
ügyintéző
(munkavállalók - Mt. szerinti
alkalmazottak)
gondnok
Védőnői Szolgálat
védőnő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)
Család- és gyermekjóléti Szolgálat családsegítő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)
Házi segítségnyújtás
szociális
(Kjt. szerinti közalkalmazott)
gondozó
Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely
köztisztviselők
(Kttv. szerint)

munkakör

hivatalvezető
köztisztviselők
Borostyán Természetvédő Óvoda

szakfeladat/feladat-ellátási hely

munkakör

0,5 fő
1 fő
2 fő
1 fő
álláshely
száma
1 fő
9,75 fő
álláshely
száma

közalkalmazottak
(Kjt. szerint)

óvodavezető
1 fő
óvodapedagógus
12 fő
pedagógiai
2 fő
asszisztens
dajka
6 fő
óvodatitkár
1 fő
takarító
és
2 fő
konyhai kisegítő
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek megfelelő munkajogi intézkedések
megtételére.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: polgármester és jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése a döntésben
meghatározott tervezési elvek alapján került összeállításra.
2/2019. (I.23.) KT-határozat
Viza Zsuzsanna
2019. január 23.
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván
benyújtani a Pénzügyminisztérium által kiírásra került PM_CSAPVÍZGAZD_2018
kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című
pályázati felhívásra a pályázati feltételeknek megfelelően a következők szerint.
- A beruházással érintett ingatlanok:
 Csobánka belterület 584, 2878, 2975/1 helyrajzi szám, természetben 2014
Csobánka, Üdülők útja
 Csobánka belterület 169/2 helyrajzi szám, természetben 2014 Csobánka,
Mária u.
 Csobánka belterület 123/2 helyrajzi szám, természetben 2014 Csobánka,
Ősz u.
 Csobánka belterület 2943/2, 601/1, 600 helyrajzi szám, természetben 2014
Csobánka, Nádas u.
 Csobánka belterület 747/2 helyrajzi szám, természetben 2014 Csobánka,
Kossuth Lajos u., Fő tér
 Csobánka belterület 207 helyrajzi szám, természetben 2014 Csobánka,
Szabadsághegy u.
 Csobánka belterület 267/1, 266/6 helyrajzi szám, természetben 2014
Csobánka, Napsugár u.
- A biztosítandó saját forrás mértéke: 5 %, legfeljebb 22.000.000 Ft, melyet a
Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosít.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatásból megvalósuló beruházását a
támogatott tevékenység befejezését követő hónaptól számított 5 éven át az eredeti
rendeltetésének megfelelően kell használnia.
3. A Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert
 a Három Garas Kft.-vel (1119 Budapest, Zsombor utca 17.; cg.: 01-09-965979;
adószám: 23445914-2-43.) a pályázati dokumentumok és költségvetés
felülvizsgálatának elvégzésére vonatkozó 650.000.- Ft + Áfa összegű megbízási
szerződés megkötésére,
 a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat további előkészítésére,
 a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok
elkészítésére,
 a pályázat benyújtására,
 sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és
a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok
előkészítésére és aláírására.

4. A Képviselő-testület jelen döntésével az 1/2019. (I.2.) KT-határozatát visszavonja.
Határidő: 1-2. pontok: 2019. január 23.
3. pont: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtás: A Három Garas Kft.-vel a megbízási szerződés aláírásra került, ezt
követően a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú kiírásra 2019. január 24-én
benyújtottuk pályázatunkat a döntésben meghatározottak szerint. A pályázat
költségvetési vonzata az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe beépítésre
került.
Katona-Berényiné
2019. január 25.
Ferencz Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
a belügyminiszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény (Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pontja szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatására” tárgyú pályázatra, illetve - figyelemmel a 106/2018. (XI.29.) KThatározatában foglaltakra - a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának összegét 55 000 forintban állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a pályázat összeállítására,
benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtás: „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” tárgyú pályázatra a
támogatási igényünket határidőben benyújtottuk.
3/2019. (I.23.) KT-határozat

5/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
2019. február 14.
Ferencz Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, Csobánka,
Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Közgyűlése
2/2019. (I.18.) Kgy Határozatában a 2019. évi tagdíj mértékének javasolt 42 Ft/fő/hó
összegű önkormányzati támogatással kapcsolatban úgy dönt, hogy - amennyiben a társult
önkormányzatok részéről is támogató döntés születik - úgy a 42 Ft/fő/hó összegű
önkormányzati hozzájárulást az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 2019.
évben biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen döntés költségvonzatát az
Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezése során a költségvetésben jelenítse meg.
Határidő: 2019. február 14.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a megemelt tagdíj
összeg került előirányozásra, a döntésről az Önkéntes Tűzoltóságot írásban
értesítettük.
6/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
2019. február 8.
Ferencz Krisztina
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat jogi képviseletét
ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződést - figyelemmel a szerződés
8.2. és 8.3. pontjaiban foglaltakra - felülvizsgálta, a megbízási díjat 2019. február 1. napjától
a szerződésben foglaltaknak megfelelően - a fogyasztói árindex 2014. évtől történő
figyelembe vételével - 212.000 Ft + ÁFA/hó összegben határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Végrehajtás: A döntésről a megbízott Ügyvédi iroda képviselőjét írásban
értesítettük, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe ezen megbízási összeg
került előirányozásra.
7/2019. (I.31.) KT-határozat
dr. Filó-Szentes Kinga
2019. február 8.
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat jogi képviseletét
ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Iroda peres ügyek állásáról szóló tájékoztatóját a 11/2019.
számú előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtás: A döntésről a megbízott Ügyvédi iroda képviselőjét írásban
értesítettük.
8/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
2019. február 8.
Ferencz Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át nem
ruházható munkáltatói jogkörében eljárva – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltkara – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján
2019. január 31. napjától 2024. július 31. napjáig
a Borostyán Természetvédő Óvoda (2014 Csobánka, Fő út 11.) köznevelési intézmény
magasabb vezetői beosztása ellátásával
Szabadosné Balga Diánát bízza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízással járó munkajogi intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtás: A döntéssel járó munkajogi intézkedések megtörténtek.
8/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
2019. február 8.
Ferencz Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Borostyán Természetvédő Óvoda intézményvezetője és intézményvezető-helyettese
tekintetében a vezetői pótlékokat – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8. mellékletében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdés c)
pontjában foglaltakra – az illetményalap alábbi százalékéban határozza meg:
- intézményvezető:
60 %
- intézményvezető-helyettes: 20 %
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az intézményvezető tekintetében a szükséges
munkajogi intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtás: A döntésről az intézményvezetőt értesítettük, tekintetében a
munkajogi intézkedések megtörténtek.
10/2019. (I.31.) KT-határozat
dr. Filó-Szentes Kinga
2019. február 8.
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baross Péter Közösségi Tér és
Könyvtár feladat-ellátási hely tekintetében a közművelődési igazgatási ügyintéző 2018. évi
Munkatervben meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolóját a helyi

közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (6)
bekezdése alapján a 10/2019. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtás: A döntésről a közművelődési igazgatási ügyintézőt írásban
értesítettük.
11/2019. (I.31.) KT-határozat

dr. Filó-Szentes Kinga

1-2., 4. pont:
2019. február 14.
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baross Péter Közösségi Tér és
Könyvtár feladat-ellátási hely 2019. évi Munkatervét (és szolgáltatási tervét) a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5)
bekezdése alapján - figyelemmel a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.
9.) EMMI rendelet 3. §-ában foglaltakra - a 17/2019. számú előterjesztés melléklete szerint
elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy annak közzétételéről a jogszabályban
meghatározottak szerint gondoskodjon.
2. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a 2019. évi Munkaterv (és szolgáltatási terv)
végrehajtására az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében - a feladatellátási-hely saját
bevételén túl - 2 475 000 Ft-ot biztosít, felkérve a jegyzőt, hogy ezen összeget az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében irányozza elő.
3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a közművelődési igazgatási ügyintézőt, hogy
 a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI
rendeletben meghatározottak érvényesülése érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket (feltételek kialakítása, pályázati forrás felkutatása), valamint
 a 2019. évi Munkatervben (és szolgáltatási tervben) elfogadott közművelődési
feladatok megvalósulásáról a helyi rendelet alapján a tárgyévet követő január havi
ülésen számoljon be a Képviselő-testületnek.
4. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár
feladat-ellátási hely bérleti és szolgáltatási díjtételein nem kíván változtatni, azonban a
Használati Szabályzat 1.6. pontjában meghatározott nyitva tartást 2019. február 1. napjától
az alábbiak szerint határozza meg.
NYITVA TARTÁS
Hétfő
könyvtári szolgáltató hely: ZÁRVA
közösségi színtér: 15.00-18.00
Kedd
könyvtári szolgáltató hely: 10.00-15.00
közösségi színtér: 09.00-18.00
Szerda
könyvtári szolgáltató hely: 13.00-18.00
közösségi színtér: 08.00-19.00
Csütörtök
könyvtári szolgáltató hely: 15.00-20.00
közösségi színtér: 10.00-21.00
Péntek
könyvtári szolgáltató hely: 13.00-18.00
közösségi színtér: 13.00-18.00
Szombat
könyvtári szolgáltató hely: ZÁRVA
közösségi színtér: meghirdetett rendezvények szerint
Vasárnap
könyvtári szolgáltató hely: ZÁRVA
közösségi színtér: ZÁRVA

Határidő: 1. és 4. pont: azonnal
2. pont: 2019. február 14.
3. pont 1. bek.: 2019. március 30.
3. pont 2. bek.: 2020. január havi ülés
Felelős: 1., 3-4. pont: polgármester
1-2. pont: jegyző
Végrehajtás: A döntésről a közművelődési igazgatási ügyintézőt írásban
értesítettük. A 2019. évi Munkaterv (és szolgáltatási terv) és egységes szerkezetű
Használati Szabályzat közzététele megtörtént, a Munkaterv (és szolgáltatási terv)
végrehajtására biztosított összeg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében
előirányozásra került.
12/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
2019. február 8.
Ferencz Krisztina
1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a csobánkai nemzetiségi
önkormányzatok képviselő-testületeivel megkötött együttműködési megállapodásokat
felülvizsgálta, azzal kapcsolatban módosításokat nem fogalmaz meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntéséről a nemzetiségi
önkormányzatok elnökeit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: A döntésről a nemzetiségi önkormányzatokat írásban értesítettük.
13/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
II. fordulat:
Ferencz Krisztina
2019. február 14.
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján Csobánka község 2019. évi
útkarbantartási programjának tervezetét a 9/2019. számú előterjesztés melléklete szerint
elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy a tervezetben szereplő felújítási, karbantartási
feladatok tervezett költségét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében irányozza elő.
Határidő: I. fordulat: elfogadás azonnal, végrehajtás 2019. december 31.
II. fordulat: 2019. február 14.
Felelős: I. fordulat: polgármester
II. fordulat: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a tervezetben szereplő
felújítási, karbantartási feladatok tervezett költsége előirányozásra került. A
részletes indokolást lásd a jelen ülés napirendjén szereplő költségvetési
előterjesztés szöveges részében.
14/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
2. pont:
Ferencz Krisztina
2019. február 14.
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírásra került PM_CSAPVÍZGAZD_2018
kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című
pályázattal kapcsolatban a műszaki tervdokumentációt készítő Folyammérnöki Tanácsadó
Iroda Kft-vel (6800, Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 24/a) ismételten szerződést kössön,
mely szerződés tartalmazza az 1.855.350 Ft + ÁFA összegű sikerdíj kifizetésének feltételeit.
2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy ezen döntés költségvonzatát az
Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezése során a költségvetésben irányozza elő.
Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: 2019. február 14.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a döntés szerinti összeg
előirányozásra került.
15/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
1. pont:
Ferencz Krisztina
2019. február 8.
1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 32/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2018. év során pénzügyi támogatásban
részesített alábbi helyi önszerveződő közösségek 2018. évi elszámolását elfogadja:
a) Borostyán Szülői Szervezet,
b) Csodaműhely Egyesület,
c) Pilis Gyöngyszemeiért Alapítvány,
d) Szent Anna Cserkészcsapat.
2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontjában
hivatkozott önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti 2019. évi pályázati
lehetőségről helyben szokásos módon tegyen közzé hirdetményt.
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2019. március 15.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: A döntésről az érintett civil szervezeteket írásban értesítettük.
16/2019. (I.31.) KT-határozat
Viza Zsuzsanna
2019. február 8.
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetési egyensúlyának megteremtése céljából úgy dönt, hogy a „Csobánka község
Akácos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciós és továbbépítési munkáinak komplett
kivitelezésre” vonatkozó ajánlattételi eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtás: A döntésről az érintett pályázókat írásban értesítettük.
17/2019. (I.31.) KT-határozat

Katona-Berényiné
II. fordulat:
Ferencz Krisztina
2019. február 14.
1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csobánka
község belterületi forgalomszabályozási elemeinek komplett kivitelezésére” vonatkozó
ajánlattételi eljárás eredményességét megállapítja, továbbá a CSP Trade Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (cím: 2162, Őrbottyán, Cinege u. 13. adószám: 14261136-2-13) minősíti
nyertes ajánlattevőnek, felhatalmazva egyben a polgármestert az ajánlatnak megfelelő
2.534.757 Ft összegű vállalkozási szerződés megkötésére.
2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy ezen döntés költségvonzatát az
Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezése során a költségvetésben irányozza elő.
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2019. február 14.
Felelős: 1. pont: polgármester
2. pont: jegyző
Végrehajtás: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a döntés szerinti összeg
előirányozásra került.

18/2019. (I.31.) KT-határozat
dr. Filó-Szentes Kinga
2019. február 8.
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva
a településre vonatkozó Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által megküldött
2019/2020. tanév felvételi körzethatár tervezetét elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy
döntéséről a köznevelési feladatot ellátó hatóságot értesítse.
Határidő: 2019. február 8.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtás: A döntésről a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát
határidőben írásban értesítettük.
19/2019. (I.31.) KT-határozat
Viza Zsuzsanna
2019. február 8.
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a termőföld védelméről szóló 2007.
évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Csobánka 2908/1 (678 m 2
alapterületű kivett, zártkerti művelés alól kivett terület) és 2832 (2151 m2 alapterületű
zártkerti művelés alól kivett terület és lakóház, udvar, gazdasági épület) helyrajzi számú
ingatlanok vonatkozásában a belterületbe vonási eljárást lakóterület kialakítás céljára meg
kívánja indítani azzal a feltétellel, hogy a kérelmező tulajdonosok
- Csobánka zártkert 2908/1 és 2832 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében vállalják
az összesen 424.350 Ft összegű, településfejlesztési célokat szolgáló
díjkompenzációs összeg előzetes megfizetését az Önkormányzat részére,
- a Csobánka 2908/1 és 2832 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében vállalják, hogy
a terület felhasználási célként megjelölt lakóterület kialakítása 4 éven belül
ténylegesen megtörténik,
- a Csobánka 2908/1 és 2832 helyrajzi szám alatti területeken a belterületbe vonással
összefüggő költségeket (változási vázrajz, ingatlan nyilvántartási átvezetés díja,
kompenzáció, stb.) az ingatlanok tulajdonosai viselik,
- az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésére, csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítésére, a közvilágítás, járda és útburkolat kiépítésével kapcsolatosan az
Önkormányzatnak további költsége nem merül fel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtás: A döntésről az érintetteket értesítettük, a további szükséges
intézkedések folyamatban vannak.
A fentiek figyelembe vétele után az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
HATÁROZATI-JAVASLAT
…./2019. (II.14.) KT-határozat
Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést a 21/2019. sz. előterjesztésben foglaltak szerint
a) tudomásul veszi.
b) az alábbi kiegészítéssel veszi tudomásul:………………………………………..
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Az előterjesztés mellékletei: Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztés elfogadása: egyszerű többségű szavazatot igényel
Csobánka, 2019. február 6.
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

