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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. február 12-én megtartott képviselő-testületi üléséről.  
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Baumstark Tiborné körjegyző 
Meghívott vendégek: 
Dr. Etter Ödön ügyvéd  
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Körjegyző asszonyt, és Ügyvéd urat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület tagjai közül 1 fő igazoltan távol van, 2 fő beteg a képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét.  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 4 jelenlévő képviselő 4 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 11/2013.(II.12.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az 
alábbiak szerint:  
 

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

2. 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása 
3. Rendezési terv módosítása 
4. A településkép véleményezéséről szóló rendelet megalkotása 
5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 4/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

6.  Intézményi étkezési térítési díjak elfogadása 
7. Temetési segély legkisebb összegének meghatározása 
8. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő Együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
9. Ingatlanvásárlási kérelem 
10. Szilvás utcai lakosok kérelme 
11. Egyebek 

a. Támogatási kérelmek 
b. Tájékoztatás a gyermekszállításról 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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N a p i r e n d     t á r g y a l á s a 
 

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester– Az előterjesztést írásban megküldtük. 
A legfőbb változás az elmúlt időszakban az volt, hogy a Pénzügyi Gazdasági Iroda 
megszűnt, a Közoktatási Társulás feladatait a piliscsévi Önkormányzat gazdálkodói 
látják el.  
Ehhez a többletfeladathoz egy plusz létszám szükséges, melynek a költségeit a 
három Önkormányzat közösen állja. Egyrészt le kell zárni a 2012 évet, valamint 
január 1-től a három Óvoda és a Bölcsőde napi gazdálkodási feladatait is el kell 
látni. Július 1-től meg kell szűntetni a társulást és ettől kezdve Piliscsévhez fog 
tartozni a Piliscsév és Leányvár község valamennyi intézménye. Ez kilenc 
bankszámla, alszámla valamint 9 pénztár napi vezetését és könyvelését igényli. 
Kilenc költségvetést és kilenc beszámolót jelent. A folyamatban lévő és a megnyert 
pályázatok nyilvántartása is plusz terhet jelent a hivatali dolgozók, elsősorban a 
gazdálkodók részére. 
 
Baumstark Tiborné  körjegyző – A gazdasági iroda megszűnése miatti átállás 
megtörtént, eddig zökkenőmentes. A kollégák adminisztrációs terhe majd csak 
akkor fog csökkenni, ha a társulási ügyek intézése kikerül a munkakörükből. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester– Megkezdte munkáját a járási hivatal 
Esztergomban, kérem Körjegyző Asszony tájékoztassa erről a lakosságot. 
 
Baumstark Tiborné körjegyző – A járási hivatalokhoz tartozó ügykörök intézésére a 
járási hivatalok ügysegédet biztosítanak. Piliscséven minden héten hétfőn 13-tól 15 
óráig tartózkodik az ügysegéd, és azokban a feladatkörökben látja el munkáját, 
amelyek a járáshoz tartoznak.  A kérelem elbírálása, az ellátás megállapítása attól a 
naptól kezdődik, amikor az ügysegéd leadja az átvett iratokat iktatásra. Így sajnos 
az ügyintézési eljárásban kieső napok lehetnek, mert az ügysegéd nem megy 
minden nap be a járási hivatalba. Egyébként a járási hivatal vezetője is készül 
tájékoztatással mind a polgármesterek, mind az állampolgárok felé. Az egyes 
ügyintézési eljárásokhoz már kérelem mintákat is kaptunk, ennek kitöltésében 
tudunk segíteni, de a kérjük a lakosságot, hogy a járási hivatalhoz tartozó ügyekben 
elsősorban az ügysegédhez jöjjenek a hétfői napon.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Milyen településünket érintő változásokról volt 
szó a megyei területfejlesztési fórumon? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A KEOP-os energetikai pályázatokról 
szóló tájékoztatás és a területfejlesztési fórum egyazon időpontban volt, ezért ott a 
Skandera Katalin helyettesített.  
 
Skandera Katalin műszaki előadó – Nem hangzott el olyan lényeges dolog, ami 
Piliscsévet érinti. Az egész megyét átfogó rendezési tervről volt szó, azon belül arról, 
hogy a települések hogyan járulnak hozzá a megyei rendezési tervhez és 
javaslatokat kértek a megyei rendezési terv módosításához. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Arra gondoltam, hogy az új 10-es úttal 
kapcsolatos változásokról lesz szó. Arról nem tudunk újabb információt? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Ezen az értekezleten ez a téma nem 
került szóba, de úgy tudom, hogy a „B” nyomvonalat fogadták el. Hogy konkrétan az 
útépítésre mikor kerül sor, arról nincs információnk. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő - Hogy sikerült a pilisi „Zöldút” túra? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – 40 fős csapat érkezett Piliscsévre, őket 
a művelődési házban fogadtam. Fiatalok és idősek is voltak köztük egyaránt.  
 
Csapucha Katalin képviselő –Ez volt az első ilyen szerveződés a pilisi falvak közötti 
kapcsolatok kiépítése jegyében. Most a túrázók Pilisszántóról gyalogoltak át 
Piliscsévre, de később azt szeretnék, ha a Piliscséviek gyalogolnának át 
Pilisszántóra. Egyébként ez egy civil szerveződés, a központja Pilisszentlászlón van, 
vezetőjük Sepsei Gergely. Hosszabb távon tervezik, hogy népszerűsítik a 
teleüléseken lévő szállás – és kirándulóhelyeket.  
Egyszer Sepsei Gergelyt meghívhatnánk egy testületi ülésre, illetve a falutúránkhoz 
is csatlakozhatnának. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester megköszöni Csapucha Katalin képviselő 
asszonynak a tájékoztatást és felkéri Csepreghiné Nyitrai Katalint a Szociális 
Egészségügyi és Közművelődési Bizottság elnökét, hogy számoljon be a bizottság 
legutóbbi ülésének döntéseiről. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin SZEKB elnök – A Szociális Egészségügyi és 
Közművelődési Bizottság pénzbeli és természetbeni segélyek odaítéléséről döntött. 
87 ezer Ft összegű segélyt és 516 ezer Ft értékű természetbeni hozzájárulást – tűzifa 
támogatást - juttattunk a kérelmezőknek. A jövőben sajnos nem lesz módunk ilyen 
nagy mennyiségű tűzifa támogatást juttatni, mert erre a támogatásra az éves 
költségvetés 1 millió Ft-ot tartalmaz, és ennek a fele már kiosztásra került. A 
Bizottság ezért úgy döntött, hogy a segélykérelmeket szigorúbban fogja vizsgálni.  
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett elfogadásra javasolja a beszámolót. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 12/2013.(II.12.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
eseményekről szóló beszámolóról 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
  
 
 

2. 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést írásban megküldtük. 
Az idei évi költségvetést új szisztéma szerint kellett elkészítenünk, hiszen a 
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normatív alapú költségvetési támogatás helyett feladatalapú támogatást kapunk. A 
tervezés alapján az Önkormányzat költségvetése stabil. Megragadom az alkalmat, 
hogy megköszönjem pénzügyi-gazdálkodói munkatársaim munkáját és felkérem 
Hudeczné Fuzik Annát, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság döntését. 
 
Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – Jelentős 
változások történtek az önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan. Az iskolánk 
állami fenntartásba került, de az állami támogatás is csökkent, és további 
elvonások is történtek. Megszűnt az önkormányzatok SZJA és SZJA kiegészítő 
támogatása, a súlyadó 60 %-át át kell utalnunk az Államkincstárnak, új elemként 
beépült az elvárt bevétel, mint csökkentő tényező. Ennek ellenére az előző évek 
szoros gazdálkodása miatt a költségvetésünket egyensúlyban tudtuk tartani, és még 
1675 E Ft fejlesztési céltartalékot is tervezni tudtunk. Elkülönítettünk 27 M Ft 
összeget, ebből 25 M Ft-ot a Dózsa György utcai útépítésre benyújtott pályázat 
önrészére, 2 M Ft összeget pedig a Rendezési terv módosítására. A Bizottság 
javaslatot tett fejlesztésre is. Javasoltuk a Sportöltöző energetikai pályázaton belüli 
felújítását, mivel ehhez kell a legkisebb önerő, ha sikerül a támogatást elnyerni, 
akkor csak 7 M Ft-unkba kerül a felújítás. És javasoltunk elkülöníteni 1,5 M Ft-ot 
egy használt kisteherautó megvásárlására, mert ez a hivatal munkáját 
megkönnyítené. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A mostani kistraktor fűnyírásra van, 
nem alkalmas teherfuvarozásra, a kisteherautó megvásárlásával több munkát 
tudnánk önerőből elvégezni.  
 
Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – 
Javasoltunk 1 M Ft elkülönítését a hivatali fénymásoló cseréjére, és különböző 
eszközök beszerzésére, valamint óvodai játékok beszerzésére szintén 1 M Ft 
összeget. Javasolta a Bizottság a művelődési ház padló és ajtó cseréjét, és a hiányzó 
utcák – a Klastrom, Hársfa köz, Óvoda köz, Vasút utca terveinek elkészíttetését. Két 
utca terveit pedig az új jogszabályi háttérnek megfelelően felül kell vizsgálni. Szem 
előtt tartjuk a Nefelejcs utca és a Szilvás utca lakosai jogos útépítés igényét is. Ha 
nem nyerünk a Dózsa György utcai pályázaton, akkor lehetőségünk lesz útépítésre, 
ha úgy döntünk önerőből. Megterveztük a szociális juttatásokat is.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin SZEKB elnök – Szociális juttatásként ugyanazokat az 
összegeket tudtuk beállítani, mint tavaly. Idén is lehetőség lesz ugyanazokra az 
önkormányzat által biztosított szociális juttatásokra, mint tavaly – így főiskolások 
ösztöndíjára, Arany János tehetséggondozó programban résztvevő középiskolai 
tanulók támogatására, babautalvány juttatásra, időskorúak támogatására.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Civil szervezeteink sokat tesznek a 
településért, ezért az előző évhez hasonlóan idén is támogatjuk a civil 
szervezeteinket, a támogatási összegeket a 2012.évivel azonos mértékben 
állapítottuk meg, tehát nem csökkentettük a támogatást. A Sportegyesület 
támogatását 200 ezer Ft-tal megemeltük.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – a civil szervezetek támogatása az önkormányzatok részére 
nem kötelező, önként vállalt feladat. A támogatás összértéke 1450 eFt. 
Minden eddig felsorolt támogatásra van költségvetési fedezetünk, ezen kívül 5,5 M 
Ft tartalékkal rendelkezünk. Ha mindent meg tudunk valósítani, szép évet 
zárhatunk. 
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A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság ezeken kívül javasolta még Polgármester 
Asszony fizetését Bruttó 50.000,- Ft/hó összeggel megemelni.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester, mivel a döntés személyesen érinti, ezért 
kéri a döntéshozatalból történő kizárását. 
 
Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság elnöke nem javasolja a 
polgármester kizárását a döntéshozatalból, majd szavazásra teszi fel kérdést:  
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 13/2013.(II.12.) határozata 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester érintettségéről 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett személyes 
érintettségét nem fogadja el és a polgármester béremelése napirendi javaslat 
döntéshozatalból nem zárja ki.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság elnöke a polgármester 
50.000,- Ft/hó béremelése napirendet szavazásra terjeszti fel. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 14/2013.(II.12.) határozata 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester béremeléséről  
 

Piliscsév község Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
alapilletményét 2013. január 1-től 400.000,- Ft/hó összegben határozza meg. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Baumstark Tiborné körjegyző 

 

Több kérdés, hozzászólás a 2013. évi költségvetés megalkotása című napirendhez 
nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett elfogadásra javasolja a költségvetési 
rendeletet. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

1/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletet 
Piliscsév Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
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3. Rendezési terv módosítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Előző rendezési tervünket 2004-ben 
fogadta el az akkori Képviselő-testület. A módosításokat évek óta gyűjtjük, ezeket az 
előterjesztésben írásban megkapták a képviselők. A költségvetésünkben 2 millió Ft 
összeget határoltunk el erre a célra. Ha a képviselők egyetértenek a módosítási 
javaslatokkal, akkor megrendeljük a munkát, mert a Rendezési terv szakhatóságok 
általi elfogadása kb. 1 évet vesz igénybe. 
A mai napon érkezett egy kérelem egy vállalkozótól a 080/24 hrsz-ú terület 
gazdasági területbe sorolásáról, ahol kőőrlést és műanyag termékek 
újrahasznosítását végezné. A vállalkozó a terület átsorolására vonatkozó 600 eFt 
tervezői díjat megfizetné, de ehhez természetesen a Képviselő-testületnek is hozzá 
kell járulnia. 
 
Baumstark Tiborné körjegyző – Jelenleg a vállalkozó ezeket a munkálatokat a 
családi háza mögött végzi. Az Önkormányzatnak ez a módosítás nem kerülne 
pénzébe, viszont iparűzési adó bevételünk keletkezne.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Javasolom, hogy soroljuk át gazdasági övezetté a 
vállalkozó által kért 080/24 hrsz-ú ingatlant, de kötelezzük a vállalkozót, hogy 
növénysávval kerítse le a területet. 
 
 
Több kérdés hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
a napirendet szavazásra terjeszti elő 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 15/2013.(II.12.) határozata 

A Rendezési terv módosításáról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete  

1.) Piliscsév Község Rendezési tervét az alábbiak szerint módosítja:: 

• elkerülő út nyomvonalának kiszabályozása, 
• Szőlősor útfeltárás módosítása, 
• „Hlinyik” pincefalu út kialakítása, LIII lakóövezet szabályozása, 
• Szilvás utca nyomvonal módosítása, a piliscsévi 244 hrsz-ú és 213 hrsz-ú 

utak szabályozási vonalának módosítása, 
• Kesztölci utca belterület határ módosítása, 
• Pincefalu helyi védelem szabályainak aktualizálása, pontosítása 
• 1673 hrsz-ú ingatlan mellett gyalogút kialakítása, 
• 080/24 hrsz –ú terület gazdasági területbe sorolása. 
 

2.) Kötelezi Sass Imre 2518 Leányvár, Bécsi út 25. szám alatti vállalkozót, hogy a 
gazdasági tevékenység megkezdésekor a 080/24 hrsz-ú területet növénysávval 
kerítse be. 
 
3.) A Rendezési Terv elkészítésével megbízza a Térháló Kft-t. 
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4.) A Rendezési Terv költségeinek Önkormányzatra eső fedezete az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

4. A településkép véleményezéséről szóló rendelet megalkotása 
 
Baumstark Tiborné körjegyző – Az építéshatósági ügyek, építési engedélyek kiadása 
2013. január 1-től a járási hivatalokhoz került. Ezért, hogy a településnek rálátása 
és beleszólása legyen a településkép kialakításába, felhatalmazást kapott a 
képviselő-testület a településkép véleményezéséről szóló rendelet megalkotására. A 
rendelet célja Piliscsév építészeti, illetve természeti értékeinek védelme és igényes 
alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal 
kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével és a településfejlesztési 
célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében 
az épített környezet esztétikus kialakítása. 
Ez a rendelet garancia arra, hogy az építési engedélyek kiadását mi is befolyásolni 
tudjuk a Polgármesteren keresztül. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Javasolom, hogy terjesszük a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elé ezt a napirendet, és csak utána alkossunk 
rendeletet. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Csak olyan épület építhető, ami a mi 
Rendezési Tervünk előírásainak, a mi településképünknek megfelel. Most sem 
tudunk beleszólni, a rendelet véleményezési jogot biztosít, de véleményünket a 
tervezőnek és járási hivatalnak is figyelembe kell vennie. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ehhez valóban nem tud a Bizottság semmit 
hozzátenni, hiszen a rendezési Terv alapján véleményez a Polgármester. Javasolom 
az előterjesztett rendelet elfogadását.  
 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos – Ez egy információs csatorna. Nyilván nem a 
polgármester fogja egy személyben véleményezni a terveket. Nem kizárt, hogy a 
Bizottság egy-egy konkrét esetet megbeszéljen. Mindenféleképpen hasznos a 
rendelet megalkotása, mert vannak olyan határesetek, amelyeket csak a település 
tud eldönteni. 
 
Több kérdés, hozzászólás a településkép véleményezéséről szóló rendelet 
megalkotása  című napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
elfogadásra javasolja az előterjesztett rendeletet. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta  
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzatának 
2/2013.(II.13.) a településkép véleményezéséről szóló önkormányzati 

rendeletét 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
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5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 4/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
Baumstark Tiborné körjegyző – Minden olyan önkormányzat törvényességi 
észrevételt kapott, amelynek a Saubermacher Kft-vel, mint szolgáltatóval van 
szerződése, mert a szolgáltató javaslatára módosítottuk a rendeletünket. A 
törvényességi észrevétel alapján a 2012. december 20-án megalkotott rendeletünket 
vissza kell vonnunk. A hulladékszállítási díjat a 2012.májusban érvényes díjra kell 
vissza állítanunk. Ez kedvező a lakosság részére, mert az emelt összeget 
kompenzálnia kell a szolgáltatónak. Hogy ez miként fog megtörténni, az a 
Saubermacher Kft-n múlik, a lakosságot is ők fogják tájékoztatni.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ez rájuk nézve kötelező? – mert az lenne 
egyszerű, ha a következő negyedéves számlában jóváírnák.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Még egyenlőre a szolgáltató vezetősége 
nem tudja, hogyan fogja finanszírozni a többletkiadásokat. 
 
Baumstark Tiborné körjegyző – Az idei évtől szigorítottak a hulladékszállítás 
módjában, 2013 évben matrica nélkül és nem a szerződésnek megfelelő méretű 
edényzetben nem viszik el a szemetet senkitől, sem a magánszemélyektől, sem a 
közületektől. 
 
Több kérdés, hozzászólás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása című 
napirendhez nincs, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett elfogadásra javasolja az 
előterjesztett rendeletet. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzatának 
3/2013.(II.13.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló 4/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 
6.  Intézményi étkezési térítési díjak elfogadása 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az intézményi térítési díjakról szóló 
rendelet megalkotása a mi feladatunk. A díjakat a Pilisi Közoktatási Társulás 
javaslata alapján Kesztölc és Leányvár Községek egyetértése alapján kell 
meghatároznunk. A javasolt díjakat az előterjesztés tartalmazza. A térítési díjakat 
március 1-től kell alkalmazni és az emelés mértéke 7 %.  
 
Baumstark Tiborné – A most elfogadott térítési díjak 2013. június 30-áig lesznek 
érvényesek, utána a társulás megszűnésével minden önkormányzatnak meg kell 
határoznia a saját intézményére vonatkozóan.  
 
Több kérdés, hozzászólás az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő 
étkezési és gondozási térítési díjakról szóló rendelet módosítása  című napirendhez 
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nincs, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett elfogadásra javasolja az előterjesztett 
rendeletet. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotja  
 

Piliscsév Község Önkormányzatának 
4/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete az oktatási intézményekben és  

a bölcsődében fizetendő étkezési és gondozási térítési díjakról 
 

 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 
 

7. Temetési segély legkisebb összegének meghatározása 
 
Baumstark Tiborné körjegyző – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
Mint minden évben, idén is meg kell határoznunk a temetési segély legkisebb 
összegét. A LÉTHÉ Temetkezési KFT kimutatása alapján az idei évre vonatkozóan 
280.000.-Ft temetési árat vehetünk figyelembe, mint legolcsóbb temetési költséget. 
A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségeinek 10%-ánál. Ezért javasolom, hogy a temetési segély legkisebb összegét 
28.000,- Ft összegben határozzuk meg.  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Szavazásra teszi 
fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 16/2013.(II.12.) határozata 

a temetési segély legkisebb összegéről 
 
A Képviselő Testület, a temetési segély legkisebb összegét 2013.évben 28.000.-Ft-
ban állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal 

    Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
   
 
 

8. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő Együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A nemzetiségi önkormányzatokkal 
kötött együttműködési megállapodást minden évben felül kell vizsgálnunk. A 
módosításokat a nemzetiségi önkormányzatok már elfogadták ezt küldtük meg az 
előterjesztésben a tisztelt Képviselőknek. 
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Baumstark Tiborné körjegyző – Az együttműködési megállapodásainkat a 
Kormányhivatal felülvizsgálta és törvényességi észrevételt tett. A jelenleg érvényben 
lévő megállapodásainkat az alábbiakkal kell kiegészíteni:  

a.) Az Önkormányzat havonta, igény szerint, legalább 16 órában gondoskodik a 
nemzetiségi Önkormányzat működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok 
ellátásáról. 

b.) Az Önkormányzat a hivatal tanácstermében – igény esetén - biztosítja jelnyelv 
és speciális kommunikációs rendszer használatát. 

c.) Az Önkormányzat a megállapodásban meghatározott feladatellátáshoz 
kapcsolódó költségeket biztosítja – kivéve a nemzetiségi Önkormányzati tagok 
és tisztségviselők telefonhasználatának költségét. 

Ezekkel a kiegészítésekkel már megfelelünk a törvényi előírásoknak, ezért 
megvitatás után elfogadásra javasolom.     
 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben megküldött Piliscsévi Szlovák 
Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás módosításának 
elfogadását. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 17/2013.(II.12.) határozata 

a Piliscsévi Szlovák Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodásról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzattal kötendő megállapodás módosítását. 
 

Határidő: azonnal 
    Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

   
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  elfogadásra javasolja az előterjesztésben  
megküldött Piliscsévi Bolgár  Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodás módosításának elfogadását. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 18/2013.(II.12.) határozata 

a Piliscsévi Bolgár Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 
Piliscsévi Bolgár Önkormányzattal kötendő megállapodás módosítását. 
 

Határidő: azonnal 
    Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

 
9. Ingatlanvásárlási kérelem 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselőknek 
írásban megküldtük. Tóth Róbert vásárlási kérelmet nyújtott be a piliscsévi 025/4 
hrsz-ú, szántó művelési ágú, az önkormányzat 100/31679-ed részben tulajdonát 
képező osztatlan közös ingatlanra. Az önkormányzat tulajdoni hányada 442 m2 
nagyságú területet jelent. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kérelmet 
megtárgyalta, és javasolta, hogy az érintett ingatlanban lévő, a kérelemben nem 
szereplő 209/31679-ed önkormányzati tulajdonrészt, ami 925 m2 területet jelent, a 
polgármester asszony ajánlja fel megvételre a kérelmezőnek. 
  
Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – A 
kérelmező az ingatlant 57Ft/m2 áron szeretné megvásárolni, de a Bizottság nem 
javasolta ilyen alacsony áron értékesíteni, ezért javasoltuk a Képviselő-testületnek, 
hogy az ingatlan rész vételárát 200 Ft/m2 árban állapítsa meg. Javasoltuk továbbá, 
hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy minimum 150 Ft/m2 
árig tárgyalást folytathasson a vevővel.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 19/2013.(II.12.) határozata 

Tóth Róbert ingatlanvásárlási kérelméről 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

1.) Eladja Tóth Róbert részére az Önkormányzat tulajdonában lévő piliscsévi 
025/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 100/31679-ed 
tulajdonrészét, mely  442 m2. 

2.) Az ingatlan vételárát 200,- Ft/m összegben határozza meg. 
3.) A fenti feltételekkel felajánlja megvételre ugyanebben az ingatlanban lévő 

209/3169-ed önkormányzati tulajdonrészt. 
4.) Felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

 
 

10. Szilvás utcai lakosok kérelme 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselők írásban 
megkapták. Kérelem érkezett a Szilvás utca lakosaitól, hogy az utcában járdát, 
illetve burkolt úttestet építsünk ki. Ahhoz, hogy az utcában a szabályozási 
tervünkben szereplő utat, járdát, vízelvezető árkot kiépíthessük, először ki kell 
tűzetni a területet. Ekkor derül ki, hogy az építés milyen ingatlanokat érint, és 
utána tudunk csak egyeztetni az érintett ingatlanok tulajdonosaival. A jelenlegi 
tervben csak az út és folyóka szerepel, de ahhoz hogy járda is legyen, a tervet felül 
kell vizsgáltatnunk. Ezért a tervező 160 ezer Ft-ot kér. A kitűzés költsége 150 ezer 
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Ft. Amennyiben a testület ezekhez a költségekhez hozzájárul, a kitűzés után 
falugyűlést hívunk össze, és a lakosok közreműködésével megépülhet a járda.  
 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos – Ha egy lakossági észrevétel érkezik, akkor jár el jól a 
Képviselő-testület, ha összefogja a kérelmezőket, hogy a kivitelezésben vegyenek 
részt. Az utcában lévők egyeztessék le, hogy a többség kívánja-e ezeket a 
változtatásokat.  
 
Skandera Katalin műszaki előadó – A vázrajz 1996-ban készült, akkor nem tudtak a 
lakosok megegyezni. 
 
Baumstark Tiborné körjegyző – Amit az Ügyvéd Úr mond, azzal egyetértek, mert 
csak egyezség alapján tudunk tovább lépni.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - A kitűzés mindenképpen szükséges, 
egyeztetni is csak azután lehet. Egyébként az Önkormányzat tett lépéseket ez 
ügyben, pl. a villanyoszlopokat 700 ezer Ft összegért már áthelyeztette. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Arra is vártunk, hogy a Szilvás utcában a 
jobboldali telkeket alakítsák ki a tulajdonosok, mert az új utat 5 évig nem lehet 
felbontani. Az Önkormányzatnak mindig is szándékában volt az út kiépítése, de 
sajnos pályázati lehetőség hiányában önerőből nem tudtuk megvalósítani.  
 
Skandera Katalin műszaki előadó – Ha az ingatlantulajdonosokkal nem sikerül 
megegyezni, akkor járdát nem tudunk építeni, csak utat. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ezt is csak feltételes módban, mert az akarat 
megvan, csak a pénz hiányzik hozzá. Csak pályázati lehetőséggel tudjuk 
megvalósítani.  
 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos – Mindig túlvállalja magát a testület. Egy ilyen kérés 
valamivel előbbre viszi a kivitelezést, de mindenképpen meg kell egyezniük és 
összefogniuk az utcabelieknek. Ha valaki 1 m2-t ad az előkertjéből az úthoz, az neki 
az ingatlan értéknövekedésével többszörösen visszatérül, mert a kiépített úttal 
növekszik az ingatlanok értéke is.  
Nem javasolom, hogy fél megoldás legyen, vagyis azt, hogy az Önkormányzat beleöli 
a pénzt, és az út nem felel meg a mai elvárásoknak.  
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 20/2013.(II.12.) határozata 

A Szilvás utcai lakosok kérelméről 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete  
1.) Egyetért a Szilvás utcai terv felülvizsgálatával, az út, vízelvezető árok és járda 
kitűzésével. 
2.) A költségeket 300.000,- Ft összegben a 2013. évi költségvetésében a 
céltartalék terhére biztosítja.  
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3.) A kitűzés után a Polgármester lakossági egyeztetést (utcagyűlést) fog 
kezdeményezni. 
 
Határidő: 1-2.pont: azonnal 
  3.pont: kitűzést követő 30 nap  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

11. Egyebek 
a. Támogatási kérelmek 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Pilisvörösvár Város Önkormányzata és 
Óbuda Békásmegyer Önkormányzata az Nkt. 74 § (4) bekezdésére hivatkozva 
működtetési hozzájárulást kér az általuk fenntartott általános iskolákba járó 
piliscsévi gyermekek után. Én úgy gondolom, hogy Piliscséven jól felszerelt általános 
iskola működik, amit támogat az Önkormányzat. Mivel a törvény szerint a 
működtetési hozzájárulás nem kötelező, másik település általános iskoláit nem áll 
módunkban támogatni. 
 
Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – A bizottság 
véleménye is ez volt, hogy nem támogatjuk a kérelmet.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő– Minden egyes helyben járó gyermeket 
támogatunk, ezt vállalta fel Önkormányzatunk. Mivel jól működik az iskola, nem 
tartom indokoltnak a gyermekek utaztatását másik településekre. Nem javasolom a 
két önkormányzat támogatását. 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester szavazásra teszi fel a napirendet Pilisvörösvár Város 
vonatkozásában 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 21/2013.(II.12.) határozata 

Pilisvörösvár Önkormányzata támogatási kérelméről 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

nem járul hozzá  Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási 
intézmények működtetéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester szavazásra teszi fel a napirendet Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzat vonatkozásában 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 22/2013.(II.12.) határozata 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat támogatási kérelméről 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
nem járul hozzá  Óbuda-Békásmegyer  Önkormányzata által fenntartott közoktatási 
intézmények működtetéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

b. Tájékoztatás a gyermekszállításról 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Mint azt a Képviselők tudják a  
gyermekszállítás kikerült a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás feladatköréből, 
ezért az Önkormányzatunknak kell megoldania. Eddig a Fetáz Bt-vel kötött 
szerződés alapján végeztük ezt a feladatot, de sajnos olyan sokba kerül, hogy ezt 
nem tudjuk tovább biztosítani. Ezért a FETÁZ BT-vel kötött szerződésünket 
szüneteltetjük, és a gyermekek szállítását bérletes rendszerrel, személyi kísérővel 
oldjuk meg. Ez két hete már így működik és eddig nem volt panasz sem a szülők, 
sem az iskolák részéről. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 23/2013.(II.12.) határozata 

a gyermekszállításról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Tudomásul veszi a polgármester beszámolóját a gyermekszállításról A szükséges 
fedezet a 2013 évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

Bejelentések, interpellációk 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Folyamatosan dolgozunk a KEOP-os 
pályázatok előkészítésén. Önkormányzatunknak is fontos lenne az energia 
megtakarítás. Sajnos a pályázatok 15 %-os önerővel kerültek kiírásra, de 
információim szerint az önerőre is lehet majd pályázni. 
Újabb energia-megtakarítási pályázat került kiírásra a közvilágítás korszerűsítésére. 
269 lámpatest felújítása 12330ezer Ft-ba kerülne. Ehhez 15 %-os önerőre lenne 
szükség. Egy év alatt a közvilágításon közel 900 ezer Ft-ot tudnánk megtakarítani. 
A meglévő lámpatestek és oszlopok megmaradnának, csak az izzókat cserélnénk 
LED-esre.  
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Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő- Támogatom a pályázat benyújtását, de 
egyben kezdeményezem, hogy ne csak az izzókat cseréljük ki, hanem lássuk el a 
közvilágítást szürkületkapcsolóval. Ezzel még takarékosabbá tehetjük az 
energiafelhasználásunkat. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A pályázat nagyon bonyolult, és még 
nem nyílt meg az önkormányzati rendszer. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Lehet, hogy ezen az átalakításon magasabb 
összeget takarítunk meg, mint az intézményi pályázatokon. Eddig nagyságrendileg 
ez a legnagyobb volumenű megtakarítás. Egyébként körülbelül 2 éve tárgyaltunk 
már erről, de akkor még sokkal többe került volna és nem volt hozzá pályázati 
támogatás, csak hitelfinanszírozás lett volna.  
 
Csapucha Katalin képviselő – Szerintem a tartalmi kívánságot, mint 
szürkületkapcsolót jelezni kell a pályázatíró felé, mert utána már nem tudunk 
változtatni rajta. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester– Ennek valószínűleg plusz költsége is 
lesz,  ezt a tervezőnek ki kell számolnia. 
Mostani számítások szerint 2.200 ezer Ft-ot kellene a céltartalék terhére elkölteni. 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A Képviselő-testület 4 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 24/2013.(II.12.) határozata 

a „KEOP 2012-5.5.0/A - a közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
pályázatról 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „KEOP-2012-
5.5.0/A” kódszámú  „a közvilágítás energiatakarékos átalakítása” témájú pályázat 
benyújtását. 

1.) A beruházás megvalósítása Piliscsév Község belterülete. 
2.) A pályázati projekt pontos megnevezése: közvilágítás korszerűsítése 
3.) A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0./A 
4.) A támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat az önrész összegét 

költségvetésében elkülöníti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 
lezárja.  
 
 

K.m.f. 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett Baumstark Tiborné 
 polgármester körjegyző 


