
Piliscsév Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

16. számú  

JEGYZŐKÖNYVE 
 

 
 

2013. november 26-án 

17,00 órától 19,00 óráig megtartott  

képviselő-testületi üléséről 
 

 
 



 1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. november 26-án 17,00 órától 19,00 óráig megtartott képviselő-
testületi ülésről.  

 

Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Az ülés napirendje: 

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

2. 2013. évi III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítás 
3. Beszámoló a költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról 
4. Az Önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló rendelet megalkotása 
5. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(VI.28.) rendelet 

módosítása 
6. 2014. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása 
7. Dorog Város Képviselő-testületének a „Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat 

által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról” szóló rendelet jóváhagyása 

8. Egyebek  
a.) Megállapodás elfogadása az ÉDV Zrt-vel a  2013. évi bérleti díj 

elszámolásáról, valamint az üzemeltetésről  
b.) Tájékoztató a Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde 

házirendjéről 
c.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 

 

Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária Képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 

Meghívott vendégek: 

Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
Szabó Sándorné gazdálkodási előadó 
Szivekné Vojczek Zsuzsanna gazdálkodási előadó 

Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné adóügyi előadó 

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Jegyző Asszonyt, és Ügyvéd Urat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testületből 1 képviselő Csepreghiné Nyitrai Katalin igazoltan távol van, a képviselő-
testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja, hogy a 
napirendet a kiküldött meghívó szerinti sorrendben tárgyalják a 8. Egyebek 
napirendi pontot kiegészítve a d.)  Önkormányzati könyvelőprogram megvásárlása 
napirenddel, majd szavazásra teszi fel a javaslatot. 
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A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 6jelenlévő képviselő 6 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 125/2013.(XI.26.) határozata 

a testületi ülés napirendjéről 

Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi 
pontjaival az  
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 
2. 2013. évi III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítás 
3. Beszámoló a költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról 
4. Az Önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló rendelet megalkotása 
5. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(VI.28.) rendelet 

módosítása 
6. 2014. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása 
7. Dorog Város Képviselő-testületének a „Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat 

által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról” szóló rendelet jóváhagyása 

8. Egyebek  
a.) Megállapodás elfogadása az ÉDV Zrt-vel a  2013. évi bérleti 

díj elszámolásáról, valamint az üzemeltetésről  
b.) Tájékoztató a Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-

bölcsőde házirendjéről 
c.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 
d.) Önkormányzati könyvelőprogram megvásárlása 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

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 a Képviselőknek 
írásban megküldtük. Időközben a Munkaügyi Központ 4 munkatársa szerződést 
kötött 25 fő közfoglalkoztatottal a 4 hónapos oktatásról. Jól halad a Szilvás utcai 
térkövezés, a szegélyezés már kész van. A ravatalozó felújítása is megtörtént, az 
előtető csak tavasszal kerül felhelyezésre. A Léthé Bt a bejárati ajtót kicserélte. 
Kérem, amennyiben van, tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat a napirendhez. 

Nagy Mária képviselő – A 65 éven felüliek nevében szeretném megköszönni az 
élelmiszercsomagot. A beszámoló utolsó pontjában szó van arról, hogy a 
sportpályázat végelszámolása nem biztosított, ezért azt vissza kell vonnunk. 
Gondolom, hogy ez nem rajtunk múlt.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Nagyon sokat dolgozott a 
Sportegyesület és a pályázatíró is. A hitelfelvétel előtt derült ki, hogy közbeszerzést 
kellett volna kiírni. A közbeszerzési eljárást nem tudtuk volna december 15-éig 
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lefolytatni, az MVH pedig nem fizette volna ki a 24 M Ft-ot. December 5-éig a 
pályázati támogatástól el lehetett állni, ezért így is döntöttünk, mert 24 millió Ft 
összeget a saját költségvetésből nem tudtunk volna kifizetni. Nagyon sajnáljuk, 
hogy így történt. Mivel a Sportegyesület a hitelfelvételtől elállt, ezért a 
kezességvállalásról hozott határozatunkat vissza kell vonni.   

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti fel a határozatot a 
következő szöveggel: Piliscsév Község Képviselő-testülete visszavonja a 
kezességvállalásról szóló 72/2013.(VI.26.) számú és 111/2013.(X.29) számú 

határozatait. 

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 126/2013.(XI.26.) határozata 

A kezességvállalás visszavonásáról 

Piliscsév község Képviselő-testülete visszavonja a kezességvállalásról szóló 
72/2013.(VI.26.) számú és 111/2013.(X.29) számú határozatait. 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Több kérdés, hozzászólás az első napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné 
Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a két ülés közötti 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.  

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 127/2013.(XI.26.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról 

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 
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2. 2013. évi III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítás 
3. Beszámoló a költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Mivel a költségvetési előirányzat 
módosítás és a költségvetési beszámoló szorosan kapcsolódik egymáshoz, ezért 
javasolom, hogy tárgyaljuk együtt a két napirendet. Az előterjesztéseket a 
Képviselők írásban megkapták, a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta. Kérem Hudeczné Fuzik Annát, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A költségvetés III. negyedéves előirányzatainak 
módosítása a Közoktatási Társulás megszűnése miatti változásokat dologi, személyi 
kiadások átcsoportosítását foglalja magában. A költségvetés sarokszámai nem 
változtak, az előirányzat módosítását a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
A III. negyedéves költségvetési beszámolót a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 

lapról-lapra átnézte. Mind a bevételeink, mind a kiadásaink a tervezettnek 
meglelően jól teljesültek. Adóbevételeink jól teljesültek, a kommunális adó 
bevételünk a tavalyihoz képest növekedett. A súlyadó 40 %-a marad csak az 
Önkormányzatnál, de az iskola állami fenntartású lett, ezért kisebb összeget kellett 
hozzátennünk, ebben az esetben a bevétel és a kiadás kompenzálta egymást. Az 
Önkormányzat szigorúan tartja a költségvetését. Az adóbevételeinket fejlesztésekre 
fordítjuk, ezért nagyon fontos, hogy a lakosság az adót fizesse meg. Javasolom még, 
hogy az idegenforgalmi adóbeszedésére is fordítsunk figyelmet, mert nagyon sok 
kiadó szoba van a településen. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A gazdálkodók munkáját itt szeretném 
megköszönni, látjuk a beszámolón, hogy nagyon sok munka van benne. 
 
Nagy Mária képviselő – Rengeteg táblázat készült a beszámolóhoz, és a 
rendelettervezethez, ez valóban hatalmas munkát igényelt. Én személy szerint a 
táblázatokat a jövőben nem kérem, csak a szöveges beszámolót, mert az mindent 
tartalmaz. Én is csak megköszönni tudom ezt a sok munkát. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A segélykeretre biztosított 1.500 ezer Ft már 
majdnem elfogyott, ezért a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy a 
segélykeretet 500 ezer Ft-tal egészítsük ki az általános tartalék terhére. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Önkormányzatunk sikeresen pályázott 
tűzifára, a takarékos segélyosztás ellenére a tervezett segélykeretből már elfogyott 
1.350 ezer Ft.  
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti fel szavazásra: 
Piliscsév Község Képviselő-testülete a segélykeret összegét 500.000,- Ft összeggel 
megemeli. A fedezetet a 2013. éves költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 



 5 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 128/2013.(XI.26.) határozata 

A segélykeret kiegészítéséről 

Piliscsév község Képviselő-testülete a segélykeret összegét 500.000,- Ft összeggel 
megemeli. 
A fedezetet a 2013.éves költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester a 2/2013.(XI.26.) számú előterjesztés 

szerint javasolja az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 1/2013. (II.13.) 

rendeletének módosítását. 

 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
megalkotta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XI.27.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 

1/2013. (II.13.) rendeletének módosításáról 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja, hogy a 3/2013.(XI.26.) számú 
előterjesztés szerinti 2013. háromnegyed éves költségvetési beszámolót 
szíveskedjenek elfogadni 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 129/2013.(XI.26.) határozata 

A 2013.évi III. negyedéves beszámoló elfogadásáról 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az 
Önkormányzat 2013. évi III. negyedéves beszámolóját.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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4. Az Önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló rendelet megalkotása 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselőknek írásban megküldtük. 
Az Önkormányzati törvény változása miatt kell megalkotnunk ezt a rendeletünket 
az államháztartáson kívülre adott pénzekről. 
Jelenleg még nem minden civil szervezetünk felel meg a támogatási feltételeknek. 
A rendelet tartalmazza a támogatás odaítélésének általános szabályait. Az  
elszámolás szabályait a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről. A rendelet melléklete a 
támogatási kérelem és a támogatási szerződés. Kérem, hogy megvitatás után a 
rendeletet szíveskedjenek megalkotni. 
 
Nagy Mária képviselő – A rendeletet tervezetet elolvastam, és úgy értelmeztem, hogy 
az eddigi gyakorlat alapján van megalkotva. Örülök, hogy nem ragaszkodunk az 
egyesületi formához, mert jelentős többletadminisztrációval és többlet teherrel járna 
a civil szervezeteink számára. A rendelet tartalmaz pályázati támogatást és 

pályázaton kívüli támogatást szeretném tudni, hogy mindkét lehetőséggel lehet élni, 
vagy csak az egyikkel? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Csak az egyik támogatási formát lehet 
igénybe venni. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A támogatási összeg minden esetben 1 M Ft 
alatti, nincs valami mentesség a rendeletben foglalt szigorú szervezeti 
követelmények alól 
 
Baumstark Tiborné jegyző – A rendelet célja az, hogy a közpénzeket csak szigorúan 
ellenőrzött szempontok alapján lehessen felhasználni. A rendelet megalkotása most 
kötelező. 
 
Csapucha Katalin képviselő – Csak egy technikai kérdésem van: a pályázatok 
benyújtásának kellene egy határidőt megállapítani, hogy ne egész évben jöjjenek a 
pályázatok.  
 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester a 4/2013.(XI.26.) számú előterjesztés 

szerint javasolja az Önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 12/2013.(XI.27.) 

önkormányzati rendeletének elfogadását. 

 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
megalkotta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.27.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat pénzügyi támogatásairól 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.  
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5. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011.(VI.28.) rendelet 
módosítása 

 
 
Baumstark Tiborné jegyző – A Magyar Államkincstárhoz november 30-áig be kell 
nyújtani a 2014. évi óvodai normatíva igénylést. Ehhez kell mellékelni az SZMSZ-t, 
aminek tartalmaznia kell az óvodai szakfeladat rendet.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Az „Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása” szakfeladatot tartalmaznia kell az SZMSZ-nek 

annak ellenére, hogy az iskolai oktatás az állam feladata? 

Szabó Sándorné gazdálkodási előadó – A Kincstár azt a tájékoztatást adta, 

hogy tegyük bele, mert minden iskolának adott támogatást ott fogunk 

elszámolni.  

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A bölcsődei ellátás viszont nem szerepel 

benne. 

Baumstark Tiborné jegyző – Mert már nincs önálló bölcsődénk, csak óvodánk 

van. 

Az SZMSZ kiegészítése még egy pontot tartalmaz, a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázat elbírálásának bizottsági hatáskörbe adását. A Szociális 

Egészségügyi és Közművelődési Bizottság javasolta, hogy a tanulmányi 

ösztöndíjpályázathoz hasonlóan ezt a pályázatot is ők bírálják el.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester a 5/2013.(XI.26.) számú előterjesztés 

szerint javasolja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

15/2011.(XI.29.)  önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
megalkotta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XI.27) 

önkormányzati rendeletét  

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

15/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.  

 

 
6. 2014. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 
Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, az 

ellenőrzési ütemtervet a belső ellenőrünk elkészítette, az sem többet, sem 
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kevesebbet nem tartalmaz, mint amit el tud végezni. Tapasztalatom alapján mindig 

elvégzi a tervezett feladatokat. Javaslom, hogy a belső ellenőrzési ütemtervet 

változatlan formában fogadjuk el, valamint az ajánlatnak megfelelően a S&B 

Consulting Bt-t bízzuk meg a belső ellenőrzési feladatokkal. Az ajánlatban szereplő 

összeg az idei évvel azonos, nettó 46.000,- Ft/hó. Tekintettel arra, hogy a belső 

ellenőr évek óta végez Önkormányzatunknál belső ellenőrzési feladatokat, és nyújt 

komoly segítséget pénzügyi-gazdasági feladataink ellátásához, javaslom a belső 

ellenőrzés megbízásával, és kérem, hogy a szükséges fedezetet a 2014. évi 

költségvetésben a testület biztosítsa. 

Nagy Mária képviselő – Az előterjesztésként megküldött ellenőrzési terv nem a mi 

községünkre vonatkozik. 

Baumstark Tiborné jegyző – Köszönöm az észrevételt, a számadatok alapján a mi 

településünkre van megtervezve, a lábjegyzet Piliscsévre vonatkozik, csak a fejléc 

maradt a régi. Kijavíttatjuk az adminisztrációs hibát a belső ellenőrrel, és kérem, 

hogy ezzel a módosítással fogadják el belső ellenőrzési ütemtervet.  

Nagy Mária képviselő – Ha közös a hivatal, akkor nem kellene az ellenőrzési 

munkatervben a leányvári hivatalt is szerepeltetni? 

Baumstark Tiborné jegyző – Az ellenőrzési ütemterv az Önkormányzat minden 

intézményére vonatkozik, a leányvári kirendeltségre is.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja, hogy a 6/2013.(XI.26.) számú 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a Képviselő-testület. 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

130/201313.(XI.26.) határozata 

A belső ellenőrzési ütemtervről és a belső ellenőr megbízásáról 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.) A módosításokkal elfogadja a belső ellenőr 2014. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési ütemtervét. 

2.) Megbízza a S&B Consulting Bt-t a belső ellenőrzési feladatok ellátásával. 
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3.) A belső ellenőr megbízásához szükséges fedezetet az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Az elfogadott belső ellenőrzési ütemterv a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi 
 

7. Dorog Város Képviselő-testületének a „Térségi Szociális Alapellátó 
Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról” szóló rendelet jóváhagyása 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselők írásban 
megkapták. 2012-ben adtuk át a „Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által 
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról” szóló 
rendelet megalkotásának jogát Dorog város Önkormányzata részére, hogy a 
Többcélú Kistérségi Társulás 15 tagtelepülésére vonatkozóan rendeletében egységes 
díjakat alakítson ki.  
 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja, hogy a 7/2013.(XI.26.) számú előterjesztés szerinti 
rendeletmódosítást fogadja el a Képviselő-testület. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 131/2013.(XI.26.) határozata 

A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátások és 

szolgáltatások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

Hozzájárul ahhoz, hogy Dorog Város Képviselő-testülete az előterjesztésnek 

megfelelően módosítsa a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott 

ellátások és szolgáltatások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 

10/2012.(III.9.) önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. Egyebek  
a.) Megállapodás elfogadása az ÉDV Zrt-vel a 2013. évi 

bérleti díj elszámolásáról, valamint az üzemeltetésről 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselők írásban 

megkapták. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatában 

foglalt rendelkezések alapján szükséges megállapodást kötnünk a Vízmű Zrt-vel, a 

2013. évre vonatkozó bérleti díj elszámolásáról, a fizetendő bérleti díj összegének 

elszámolásáról, valamint az elvégzett munkákról. Az előterjesztés e megállapodást 

tartalmazza.  

Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja, hogy a 8/2013.(XI.26.) számú előterjesztés szerinti 
megállapodást fogadja el a Képviselő-testület, és bízza mega a polgármestert a 
megállapodás aláírásával. . 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 132/2013.(XI.26.) határozata 

Az ÉDV Zrt-vel kötendő megállapodásról 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

1. Az előterjesztés szerint elfogadja az ÉDV Zrt-vel kötendő megállapodást a 

2013. évre vonatkozó bérleti díjakról. 

2. Megbízza a Polgármestert a megállapodás aláírásával. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.-vel kötendő 

szerződésünket az Energia Hivatal nem hagyta jóvá, mert a cég tulajdonosi szerkezete nem 

volt a hatályos törvényeknek megfelelő. Ezt javítandó, a Képviselő-testület előző ülésen 

elfogadta a részvény vásárlására irányuló szándékot, így nincs akadálya, hogy 2014-től ismét 

e nagy céggel kerüljünk szerződéses kapcsolatba. A cég bérleti konstrukcióban kíván 

együttműködni, a már ismert feltételek szerint. 

Mivel az 1990-es évek végén Leányvár – Piliscsév – Kesztölc közös beruházásaként 

létrehozott szennyvíztisztító tekintetében Leányvár vállalta a gesztor szerepét, s a beruházásra 
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vonatkozó alapdokumentumok e község iratanyagában találhatóak meg, javasoljuk, hogy a 

törvény előírásainak megfelelő képviselet ellátásával bízzuk meg a leányvári polgármestert. 
 

Megvitatás után Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja, hogy a 
8/a/2013.(XI.26.) számú előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a 
Képviselő-testület. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 133/2013.(XI.26.) határozata 

Az ÉDV Zrt-vel kötendő szerződésekről   

Piliscsév község Képviselő-testülete 

 

1. Piliscsév község Képviselő-testülete Leányvár község polgármesterét bízza 
meg a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény  9. § (3) 
bekezdése alapján - a közös víziközmű-rendszerrel kapcsolatban - a 
törvényben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 
érdekében, mint képviseletében eljáró ellátásért felelőst.  

2. Megbízza a polgármestert, hogy a közös megegyezést tartalmazó írásos 
megállapodást írja alá.  

 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: 2013. december 15 
 
 
b.) Tájékoztató a Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde 

házirendjéről 
 
Baumstark Tiborné jegyző –Az óvoda házirendjét a képviselők a meghívóval együtt 
megkapták. Az új oktatási törvény szerint az Önkormányzatnak, mint fenntartónak 
már nem kell elfogadnia a házirendet, csak abban az esetben, amennyiben pénzügyi 
vonatkozása is van,  ezért kérem a megküldött házirendet tekintsék 
tájékoztatásnak. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja, hogy a 8/b/2013.(XI.26.) 
számú előterjesztés szerinti házirendet vegye tudomásul a Képviselő-testület. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 134/2013.(XI.26.) határozata 

a Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde házirendjéről 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete a Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-
bölcsőde házirendjéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

c.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselők írásban 
megkapták. A  SZEKB megtárgyalta e napirendet, és javasolja, hogy amennyiben a 
jövő évben az ideinél jóval magasabb létszámú jelentkező lesz, úgy a szociális 
rászorultság vizsgálatát szigorítjuk. Az önkormányzat 2000 és 5000 Ft közötti 
támogatást nyújthat a pályázó részére. Az önkormányzat által megállapított 
összeggel azonos mértékű támogatást nyújt a központi költségvetés. 
Önkormányzatunk meglévő felsőoktatási ösztöndíj pályázata a tanulmányi 
eredményt díjazza, Bursa Hungarica szociális szempontokat is figyelembe vesz és 
magasabb támogatás érhető el, kisebb önkormányzati befektetéssel. A Pénzügyi 
Bizottság egyenlőre még javasolja a két ösztöndíj rendszer fenntartását. A bizottság 
javasolja, hogy a jelenleg hatályos ösztöndíj rendeletünket ne helyezzük még 
hatályon kívül, csak akkor, ha a jövő évben olyan mértékben megemelkedik a Bursa 
Hungaricára benyújtott kérelmek száma, hogy a helyi ösztöndíjrendeletünk szerint 
adható támogatásokra már nem marad költségvetési forrás. 

A pályázatban történő részvétel, valamint a bizottság javaslata alapján a 2014. évi 
csatlakozás költségigénye várhatóan az alábbiak szerint alakul, illetve a 2014. évre 
a várható költségigény: minimum 14.000,- Ft/hó, maximum 35.000,- Ft/hó. 

Javasolom, hogy Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
támogatás finanszírozásához szükséges pénzügyi fedezetet építse be a 2014. évi 
költségvetésbe. 

Nagy Mária képviselő – Az ösztöndíjrendszerünket én is javasolom megtartani, az 
azért jó, mert csak a jó tanulók kaphatnak ösztöndíjat. A Bursa Hungarica 
rendszerben a tanulmányi átlag jelent-e valamilyen előnyt a pályázók részére.  

 
Baumstark Tiborné jegyző – Az, aki a pályázati feltételeknek megfelel, azt támogatni 
kell.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ha valaki a 3 éves főiskolára 8 évig jár, az is 
kaphat ösztöndíjat? Lehet-e ezt szabályozni? 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Évismétlő nem nyújthat be pályázatot. 
 
Nagy Mária képviselő – Kizáró ok-e ha valaki mindkét rendszerre benyújtja a 
pályázatát? 
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Dr. Etter Ödön jogtanácsos – Nem kell kizáró oknak lennie, mert lehet, hogy jól 
tanul, ugyanakkor szociálisan is rászorul. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja, hogy a 8/c/2013.(XI.26.) 
számú előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a Képviselő-testület. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
 
 

135/2013. (XI. 26.) számú határozat 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok mértékének, és elbírálásának 

megállapítása 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.)Az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános Szerződési 

Feltételeket elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a 

csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” című 

dokumentum aláírására. 

2.)Felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges 
pénzügyi fedezetet a 2014. évi költségvetésbe építse be. 

3.)Az ösztöndíj támogatásának megállapítását a Szociális Egészségügyi és Kulturális 
Bizottságra ruházza át. 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő:       2. pont vonatkozásában: 2014. február 15. 

                      3.)pont azonnal, illetve SZMSZ módosítása 

 
8.d.) Önkormányzati könyvelőprogram megvásárlása 
 
Szabó Sándorné gazdálkodási előadó – 2014.- évtől a könyvelőprogram megváltozik, 
a Magyar Államkincstár nem biztosítja tovább az önkormányzatok részére az 
ingyenes programot. Ezt az idei év november 1-én közölték. Több cég is készít 
könyvelőprogramot, legtöbb esetben a program ára nettó 2-300 ezer Ft, + havi 30-
35 ezer Ft a frissítés díja. Ehhez még hozzájön a nyomtató költsége, mert a jelenlegi 
az új programhoz nem használható. Valószínűleg a programváltás költsége meg 
fogja haladni az 1 millió Ft összeget.  

 
Nagy Mária képviselő – Javasolom, hogy az általános tartalék terhére vásároljuk 
meg.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Javasolom, hogy biztosítsuk a fedezetet a 
programváltásra. 
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Megvitatás után Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja, hogy a 
következő szövegű határozatot  fogadja el a Képviselő-testület: Piliscsév Község 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 
új könyvelőprogramot vásároljon. A fedezetet a 2013. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 

 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

136/2013. (XI. 26.) számú határozat 

Könyvelőprogram megvásárlása 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Hozzájárul ahhoz, hogy a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal új 
könyvelőprogramot vásároljon. 

2.)  A fedezetet a 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

Bejelentések, interpellációk 

 

Nagy Mária képviselő – Több ízben is jeleztem Jegyző asszonynak, hogy a Nemzeti 
Dohánybolt előtt a Béke utcában nagyon áldatlan a helyzet. Nyomatékosan 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tegyünk ki megállni tilos táblát addig, amíg 
a buszmegállóban nem lesz baj! Egyszerre több autó is pakolja be az árut a 
buszmegállóból, ahol nem is lehetne megállni. Legalább 15 db nagy követ kellene 
kirakni ahhoz, hogy  ne tudjanak ott megállni, a közterületet ne rongálják, és ne 
legyen balesetveszély. Jött-e valamilyen állásfoglalás a NAV-tó ez ügyben? 

Baumstark Tiborné jegyző – A NAV válasza szerint a dohányboltok engedélyezési 
eljárása keretében nem kell dönteniük a parkolóról. Kérték, hogy keressem meg a 
Közútkezelőt, illetve a rendőrséget ez ügyben. A rendőrséget felkerestem, és kéretm, 
hogy gyakrabban ellenőrizzenek a bolt előtt. Nem tudom, történt-e ellenőrzés 
ténylegesen. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Megkerestem a Közútkezelőt a tábla 
kirakása ügyében, és a köveket is biztosítani fogjuk. 

Nagy Mária képviselő – A KRESZ is előírja, hogy a buszmegálló előtt 20 m-rel tilos 
megállni, de ezt sem tartják be egyesek. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Lakossági kérést közvetítek azzal, hogy 
megkérdezem hogy a főút közepén miért nincs felfestve szaggatott vonal? Másik 
kérésem, ha a közmunkások az árkokat pucolják, a Kesztölci úton a pálya vonala 
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mellett a jobboldali árok már úgy tele van, hogy az úttal egy szintbe került – azt is ki 
kellene dobáltatni.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A közfoglalkoztatottak 1 hónapig 
dolgoztak, most 4 hónapig tanulni fognak. A Kesztölci utcai árok szeptemberben 
volt kitisztítva.  

Szeretettel várjuk az érdeklődő lakosságot 2013.december 5-én a Bolgár 
Önkormányzat, december 13-án a Szlovák Önkormányzat közmeghallgatására, 
december 15-én pedig a hagyományos Falukarácsony rendezvényünkre a 
templomba. 

Nagy Mária képviselő – Szeretettel várunk mindenkit a Szlovák Önkormányzat által 
szervezett Barborkázásra december 7-én a Pincefaluba.  

 

 

Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt és az ülést 19,00 órakor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
 polgármester       jegyző 


