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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. február 4-én 16,30 órától 17,30 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. A Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013.(XII.18.) 
Önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

3. 2014. évi költségvetés beterjesztése 
4. Választási szervek megválasztása (szóbeli előterjesztés) 

5. A temetési segély legkisebb összegének megállapítása 
6. Csévi-napok előkészítése I. (szóbeli előterjesztés) 

7. Egyebek 
a. Urbanics László ingatlan ügye 

 

Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

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

Meghívott vendégek: 

Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
Szabó Sándorné gazdálkodási csoportvezető 
Szivekné Vojczek Zsuzsanna gazdálkodó 
 

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-
testület 7 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja, hogy a 
napirendet a kiküldött meghívó szerinti sorrendben tárgyalják. 

Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 7 jelenlévő képviselő 7 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) 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. A Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2013.(XII.18.) 
Önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

3. 2014. évi költségvetés beterjesztése 
4. Választási szervek megválasztása (szóbeli előterjesztés) 
5. A temetési segély legkisebb összegének megállapítása 
6. Csévi-napok előkészítése I. (szóbeli előterjesztés) 
7. Egyebek 

a.) Urbanics László ingatlan ügye 
b.) Rendezési Terv módosítása (szóbeli előterjesztés) 
c.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
d.) Együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

 

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. Kiegészítem a beszámolómat azzal, hogy a Vertikál Kft 
megküldte a szemétszállítási szerződéseket, amit a közfoglalkoztatottak 2 nap alatt 
kézbesítettek a lakosságnak. A tegnapi napon a szelektív gyűjtőzsákok is 
megérkeztek, a kiosztása ennek is megtörtént. Holnap lesz az első szelektív 
szállítás.  

Baumstark Tiborné jegyző – Itt ragadom meg az alkalmat, hogy tájékoztassam a 
lakosságot arról, hogy a szelektív hulladékot most még nem a szolgáltató által 
megküldött zsákokban, hanem átlátszó zsákban is kitehetik. A zsákba kizárólag a 
papírhulladékot lehet beletenni a tejes dobozt és a dobozos italok göngyölegét nem. 

Nagy Mária képviselő – Az üvegeket hogyan fogják elszállítani? 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Még erre nem kaptunk konkrét 
válaszokat. Február 6-án lesz Kistérségi ülés, utána bővebb tájékoztatást tudok 
erről adni. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Kérem, érdeklődje meg a Polgármester Asszony 
azt is, hogy a vállalkozók milyen feltételekkel köthetnek szerződést, mert jelenleg 
még a régi szolgáltató szállít. Azt is tudni kellene, hogy kijönnek-e szerződést kötni? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Mindenképpen megérdeklődöm, és 
megadom a választ.  

Maduda Ildikó képviselő – Tájékoztatásul elmondom, hogy az iskolások továbbra is 
gyűjtik a papírhulladékot. Kérem a lakosságot, hogy segítsék ebben a tanulóinkat. 
Az egész év folyamán fogadjuk az iskolában a papírhulladékot.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – 2014. január 21-én ülésezett a 
Szociális Egészségügyi és Közművelődési Bizottság, megkérem Maduda Ildikó 
képviselőt, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet. 

Maduda Ildikó képviselő – A Bizottság január 21-i ülésén 143 ezer Ft összegű 
önkormányzati segélyről, 4 ezer Ft összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 
és 96 ezer Ft összegű természetbeni juttatásról döntött. 

Nagy Mária képviselő – Miről tárgyaltak Stach Péterrel? 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Egy kútfúrási ügye van folyamatban, 
de szóba került a reklámtábla ügye is. Elmondása szerint a reklámtábla építése 
folyamatban van, jelenleg áttervezteti, csak ezután fogja kiviteleztetni. 

Nagy Mária képviselő – Jó volt látni a közmunkásokat, hogy milyen szervezetten 
dolgoztak, ehhez csak gratulálni tudok. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Minden közmunkásnak volt 
megbízólevele és valóban szívesen dolgoztak. 

Baumstark Tiborné jegyző – Még Leányváron is megjegyezték, hogy mennyivel 
szervezettebben történt Piliscsévne, hiszen a csévieknek nem kell bemenniük a 
hivatalba szerződést kötni. Leányváron mindenkinek személyesen kellett a 
hivatalban szerződést kötni. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Kérem a Képviselő-testületet, hogy 
járuljon hozzá, hogy 2013.évi szabadságom terhére 5 napot 2014. február  24-től 
28-ig kivegyek.  

Több kérdés, hozzászólás az első napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné 
Rokolya Bernadett polgármester az következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadásra: Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. Hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester a 2013.évi 
szabadsága terhére 5 nap szabadságot 2014. február  24-től 28-ig kivegyen.  

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

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014.(II.04.) határozata 

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

szabadságáról 

Piliscsév község Képviselő-testülete 
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1. Elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről. 

2. Hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester a 2013.évi szabadsága terhére 5 
nap szabadságot 2014. február 24-től 28-ig kivegyen. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

2. A szociális ellátás helyi szabályairól szóló 1/2014.(II.5) önkormányzati 
rendelet megalkotása 

Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 

Másodszor került napirendre a szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet 

módosításának megvitatása, mert a rendeletet felülvizsgáltam, és megállapítottam, 

hogy annak rendelkezései még további pontosításra szorulnak. Ennek értelmében 

az előterjesztés mellékleteként megküldtem a módosított rendelet-tervezetet, amely 

tartalmazza a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 2/2012.(II.11.) 

Önkormányzati rendelet által korábban szabályozott támogatásokat, valamint a 

jelenlegi új támogatási forma: az önkormányzati segély megállapításának szabályait. 

A rendelet tervezetben foglalt módosításokat a bizottság tárgyalta, azzal egyet értett, 

most csak a rendelet szöveges megfogalmazása történt meg. A rendelet jogilag 

megfelel az előírásoknak. Kérem, hogy a rendelet-tervezetet megvitatás után 

elfogadni szíveskedjenek. E rendelettel hatályon kívül helyezzük előző 

rendeletünket, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról 

szóló rendeletünkből azokat a paragrafusokat, amelyek e rendeletünkben 

szerepelnek. Az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet március hóban tárgyaljuk.  

Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 

polgármester az 2/2014.(II.04.) számú előterjesztés szerint javasolja a szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotását. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
megalkotta  

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

1/2014.( II.05.) önkormányzati rendeletét  

A szociális ellátás egyes szabályairól 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  

 

3. 2014. évi költségvetés beterjesztése 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselők írásban 
megkapták. Az Önkormányzat 2014 évi költségvetési tervezetét a törvényi 
előírásoknak megfelelően előkészítettük, a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 
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megtárgyalta. Máris egy pályázattal kezdjük az évet. Az Önkormányzati 
Minisztérium pályázatot hirdetett „kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása” támogatásra,  melyet az óvoda homlokzat 
hőszigetelésére, illetve nyílászárók cseréjére javasolom benyújtani. A pályázat célja a 
helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező felújítások, 
fejlesztések megvalósítása. Kérem, a Tisztelt Képviselőket, hogy a támogassák a 
pályázat benyújtását.  
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot 
javasolja elfogadásra: Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
benyújtja pályázatát az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” támogatásra, 
homlokzat hőszigetelésére, illetve nyílászárók cseréjére. 
A pályázat célja: a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását 
eredményező felújítások, fejlesztések. A fejlesztés megvalósulási helye: Piliscsévi 
„Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde 2519 Piliscsév Jubileum tér 1. A Képviselő 
testület a pályázati önerőre: 2.913.722 Ft-ot különít el az általános tartalék terhére. A 
Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 3/2014.(II.04.) határozata 

a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról, illetve az önerő 
biztosításáról 

1. Piliscsév Község Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az Önkormányzati 
Minisztérium által meghirdetett „kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása” támogatásra, az óvoda homlokzat 
hőszigetelésére, illetve nyílászárók cseréjére. 
A pályázat célja: a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását 
eredményező felújítások, fejlesztések. 

A fejlesztés megvalósulási helye:  

Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvoda-bölcsőde  

2519 Piliscsév Jubileum tér 1. 

2. A Képviselő testület a pályázati önerőre: 2.913.722 Ft-ot különít el az 

általános tartalék terhére. 
3. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Felkérem Hudeczné Fuzik Anna 
képviselőt, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét , döntéseit a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban. 
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Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

átnézte és megtárgyalta a költségvetés tervezetet. A 2013. évet 21.829 eFt 

pénzmaradvánnyal zártuk. A pénzmaradványt a 16.392 eFt összegű kötelezettség 

terheli, melyek a következők:  Szilvás utca építése, Nefelejcs utca építése, Rendezési 

terv elkészítése, egészségnevelési pályázat önerő biztosítása,  közfoglalkoztatottak 

bér előlege, szociális tűzifa pályázat önerő biztosítása A fennmaradó szabad 

pénzmaradvány 5.437 eFt, melyből általános tartalékként 4.428 eFt-ot tartalmaz az 

előterjesztés. Megterveztük az intézményeink a hivatal, a művelődési ház bevételeit 

és kiadásait. Az óvodához 3,5 M Ft összeget kell biztosítanunk. Saját bevételeink, 

melyek főként adóbevételek - ha a terveink szerint alakulnak, akkor a 

feladatellátáshoz kapott állami támogatással fedezni tudjuk a kiadásainkat. Így 

fedezetet tudunk biztosítani szociális célra, segélyekre a tavalyi évhez hasonlóan, 

támogatni tudjuk civil szervezeteinket, és terveztünk a művelődési ház 

karbantartására, Tűzoltó emlékmű felújítására.  Önerőt biztosítunk esetleges 

pályázathoz a Petőfi utcai játszótér felújítására. A Bizottság javasolta, hogy 3 civil 

szervezetünk a Piliscsévi Sportegyesülete, a Piliscsévi Lövész Sportegyesület, 

valamint Szlovák Nyugdíjas Klub támogatását 120-120 e Ft-tal emeljük meg. 25e 

Ft/hó összeggel emeljük meg a polgármester illetményét , valamint biztosítsunk 30e 

Ft/fő/év cafetériát a dolgozóinknak. Javasoltuk a Csabai utca viacolorral 

burkolását, hogy az a falurész rendezve legyen.  

Maduda Ildikó képviselő – Fejlesztéseknél tervezzünk a Temető és az Urbanics utcai 

járda felújítására. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Erre kell árajánlatot kérnünk és utána 

majd visszatérünk rá. 

Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Dimitrov László 
alpolgármester a polgármester béremelését szavazásra terjeszti fel.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett érintettséget jelent be, és kéri a döntésből való 
kizárását. 

Dimitrov László alpolgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő a 

Képviselő-testületnek Piliscsév község Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya 

Bernadett személyes érintettségét elfogadja és a polgármester béremelése napirendi 

javaslat döntéshozatalból kizárja . 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 4/2014.(II.04.) határozata 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester érintettségéről 
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Piliscsév község Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett személyes 

érintettségét elfogadja és a polgármester béremelése napirendi javaslat 

döntéshozatalból kizárja  

Határidő: azonnal  

Felelős: Dimitrov László alpolgármester 

 

Dimitrov László alpolgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő a 
Képviselő-testületnek: Piliscsév község Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester alapilletményét 2014. január 1-től 425.000,- Ft/hó összegben 
határozza meg.  

 

A Képviselő-testület 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 5/2014.(II.04.) határozata 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester béremeléséről 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
alapilletményét 2014. január 1-től 425.000,- Ft/hó összegben határozza meg.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot 
javasolja elfogadásra: Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 2014. évi könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
címen elkülönített központosított előirányzat igénybevételére irányuló pályázat 
benyújtását.  Piliscsév község Önkormányzata az érdekeltségnövelő támogatás 
igénybevételéhez a 2014. évi költségvetésében, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár dologi kiadásai között megtervezett, a közművelődési infrastruktúra 
technikai, műszaki, esztétikai fejlesztésére szánt saját forrásként, 800.000,- Ft önerőt 
biztosít.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a 
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatóját értesítse, illetve kérje fel a 
pályázat elkészítésére.  

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2014. (II.04.) határozata 

a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 
irányuló pályázaton való részvételi szándékáról, illetve az igénybevételéhez 

szükséges önerő biztosításáról 

 

1.) Piliscsév község Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a 2014. évi 
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen elkülönített 
központosított előirányzat igénybevételére irányuló pályázat benyújtását.  

2.) Piliscsév község Önkormányzata az érdekeltségnövelő támogatás 

igénybevételéhez a 2014. évi költségvetésében, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár dologi kiadásai között megtervezett, a közművelődési infrastruktúra 
technikai, műszaki, esztétikai fejlesztésére szánt saját forrásként, 800.000,- Ft 
önerőt biztosít.  

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kálmánfi 
Béla Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatóját értesítse, illetve kérje fel a pályázat 
elkészítésére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

 

Több kérdés, hozzászólás a 2014. évi költségvetés elfogadása című napirendhez nem 
volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja 
a z Önkormányzat 2014. évi költségvetését. Szavazásra teszi fel a javaslatot.  

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2014. (II.04.) határozata 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Piliscsév község Önkormányzatának képviselő-testülete 

1.) Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetését. 

2.) Megbízza a jegyzőt a rendelet elkészítésével. 
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Határidő: azonnal  

Felelős:  1.pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

2. pont: Baumstark Tiborné jegyző  

 

5.) Választási szervek megválasztása (szóbeli előterjesztés) 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Megkezdődött az Országgyűlési képviselőválasztások 
előkészítése. A törvénynek megfelelően- lakosságszámtól függően -  két választási 
körzetet kellett kialakítanunk a településen. Az egyik szavazókör a művelődési 
házban, a másik az óvodában fog működni. A művelődési házban fognak szavazni 
az átjelentkezéssel szavazók, illetve a településszintű lakosok. A pártok most 2 főt 
delegálhatnak minden bizottságba. A bizottság tagjait az előző választási bizottsági 
tagokból jelöltük. Velük felvettük a kapcsolatot. A megbízást mindenki vállalja.  

A jelöltek a következők: 
I. szavazókör 

1. Áy Péterné 
2. Dudás Andrea 
3. Szabó Sándor 
4. Gongola Gabriella 
5. Hristov-Tododrov Gabriella 

II. szavazókör  
1. Silling Mónika 
2. Tóth Zsolt 
3. Bartolen Istvánné 

Póttagok: 
1. Bottlik Józsefné 
2. Kormosné Odor Tímea 
3. Gongola Tamás 
4. Szivekné Király Erika 
5. Boros Ildikó 
6. Kara Józsefné 
7. Kara Tiborné 

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy az előterjesztésemet, és a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjait elfogadni szíveskedjenek.  

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Kell-e forrást tervezni a költségvetésünkben a 

választásokra? 

Baumstark Tiborné jegyző – A választásokat eddig is központi költségvetésből 

finanszírozták, remélhetően az idei évben is így lesz.  

Nagy Mária képviselő – Nemzetiségi szavazókör is lesz? 

Baumstark Tiborné jegyző – Most nem, de az őszi önkormányzati választásokon 

lesz. 

 
Több kérdés, hozzászólás a Választási szervek megválasztása című napirendhez 
nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett az alábbi szöveggel elfogadásra 
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javasolja a határozatot: a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait az alábbiak szerint 
választja meg:  

001. számú Szavazat Számláló Bizottság – Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár  

Áy Péterné 

Dudás Andrea 
Szabó Sándor 
Gongola Gabriella 
Hristov-Tododrov Gabriella 
 

002. számú Szavazat Számláló Bizottság – Aranykapu - Zlatá Brána Napköziotthonos 

Óvoda 

Silling Mónika 
Tóth Zsolt 
Bartolen Istvánné 
 

Póttagok:  

Bottlik Józsefné 
Kormosné Odor Tímea 
Gongola Tamás 
Szivekné Király Erika 
Boros Ildikó 
Kara Józsefné 
Kara Tiborné 

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2014. (II.04.) határozata 

A választási szervek megválasztásról 

Piliscsév község Önkormányzatának képviselő-testülete 

a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

1. számú Szavazatszámláló Bizottság – Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár  

Áy Péterné 
Dudás Andrea 
Szabó Sándor 
Gongola Gabriella 
Hristov-Tododrov Gabriella 
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2. számú Szavazatszámláló Bizottság – Aranykapu - Zlatá Brána 

Napköziotthonos Óvoda 

Silling Mónika 
Tóth Zsolt 
Bartolen Istvánné 
 

Póttagok:  

Bottlik Józsefné 
Kormosné Odor Tímea 
Gongola Tamás 
Szivekné Király Erika 
Boros Ildikó 
Kara Józsefné 
Kara Tiborné 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

 
6.) A temetési segély legkisebb összegének megállapítása 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - „A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról” szóló 1993.évi III.tv.46.§ (1) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat képviselő testülete temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a 

meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. A segély összege nem lehet 

kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál. A LÉTHÉ 

Temetkezési Kft. kimutatása alapján az idei évre vonatkozóan 280.000.-Ft temetési 

árat vehetünk figyelembe, mint legolcsóbb temetési költséget. Az előző évekhez 

viszonyítva a temetés költsége nem emelkedett. 

Kérdés, hozzászólás a temetési segély elfogadása című napirendhez nem volt, ezért 
Kosztkáné Rokolya Bernadett az 5/2014.(II.4) számú előterjesztés szerinti 
határozatot elfogadásra javasolja.  

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 9/2014.(II.04.) határozata 

a temetési segély legkisebb összegéről 

Piliscsév Község Képviselő-testülete a temetési segély legkisebb összegét 2014.évre 

28.000.-Ft-ban állapítja meg. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

   

7.) Csévi-napok előkészítése I. (szóbeli előterjesztés) 
 
Csapucha Katalin képviselő, művelődési ház igazgató – A képviselő-testület ülése 
előtt írásban kiosztottam a „Csévi-napok” forgatókönyv tervezetét. 

 (A Forgatókönyv a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)  
A tervezet még csak nagy vonalakban tartalmazza a tervezett programokat, mivel 
azok megvalósítása nagy vonalakban pályázatfüggő. Sikeres pályázat esetén minden 
programot meg tudunk valósítani. A rendezvényeket 3 blokkra osztottam, nem 
lenne baj, ha nem 3 egymást követő napon tartanánk meg.  
 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Mekkora összegre pályázunk és mikor várható a 
pályázati döntés? 
 
Nagy Mária képviselő – 8500 € összegre, de kampányolni kellene és támogatókat 
keresni a vállalkozók körében. Biztos, hogy a Szlovák Önkormányzat is támogatja a 
rendezvényt. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Az itt felsorolt összegek 3,5 M Ft-ot tesznek ki, de 
vannak olyan programok, amelyeknél nincs feltüntetve a költsége.  
 
Csapucha Katalin képviselő – Ez azért van, mert még nem mindennek tudjuk a 
költségvonzatát, még nem érkezett meg az összes árajánlat, illetve egyes árak a 
rendezvény függvényében megbeszélés tárgyát képezik.  
 
Nagy Mária képviselő – Már lehetne kezdeni a kampányolást, és a civil szervezetek 
vezetőivel leülni és a programot átbeszélni. Az lenne jó, ha mindannyiukat be 
tudnánk vonni, és igénybe vehetnénk kisebb pályázatokat is erre a célra. Az 
intézmények maguk is szervezhetnének programokat a szlovákok betelepülésének 
315. évfordulója jegyében. 
 
Maduda Ildikó képviselő – Javasolom, hogy a „Hazaváró”-t a pályázattól függetlenül 
szervezzük meg, az életkép lehet nagy költségű, de a többi saját erőből is 
megvalósítható.  
 

Kérdés, hozzászólás a temetési segély elfogadása című napirendhez nem volt, ezért 
Kosztkáné Rokolya Bernadett a határozatot a következő szöveggel elfogadásra 
javasolja. Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a művelődési ház 
igazgatójának a „Piliscsévi-napok”-ról szóló beszámolóját.  

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 10/2014.(II.04.) határozata 
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A „Csévi-napok” rendezvénysorozatról 

Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a művelődési-ház igazgatójának a 

„Piliscsévi-napok” előkészítéséről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
8.) Egyebek 

a.) Urbanics László ingatlan ügye 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselőknek 

írásban megküldtük.  Urbanics László azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, 

hogy a Piliscsévi 91 helyrajzi számú, 384 m2 nagyságú, belterületi kert 

megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő ½ részét megvásárolná. A 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megvitatta és a 91 hrsz-ú 192 

m2 nagyságú belterületi kert értékesítését javasolja Urbanics László részére, 

30.000,- Ft-os egyösszegben. 

Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett a 

7.a/2013.(II.4.) számú előterjesztésben megfogalmazott, a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság által javasolt  határozati javaslatot terjeszti fel 

elfogadásra. 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 11/2014.(II.04.) határozata 

Urbanics László ingatlanvásárlási kérelméről 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

1. Eladja Urbanics László 2519 Piliscsév, Vörösvári u.6. szám alatti lakos 

részére a piliscsévi 91 hrsz-ú 384 m2 területű kert Önkormányzat 

tulajdonában lévő 1/2 tulajdoni hányadát. 

2. Az ingatlan vételárát 30.000,- Ft összegben állapítja meg. 

3. Megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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 b.) Rendezési Terv módosítása (szóbeli előterjesztés)  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Mint azt a képviselő-testület is tudja, 

a véleményezési eljárás során szó volt arról, hogy a Nefelejcs utcát megnyitjuk a 

Viola utca felé. Ehhez szükséges az, hogy a Rendezési Tervünkben a Piliscsévi 697 

és 698 hrsz-ú ingatlanokat útként tüntessük fel. Kérem a Képviselő-testület 

hozzájárulását ahhoz, hogy egészítsük ki a korábbi megbízást, hogy a folyamatban 

lévő Rendezési Tervben, ezek az ingatlanok útként legyenek feltüntetve.  

Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett a 

következő szöveg szerinti határozatot terjeszti fel elfogadásra:  

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 12/2014.(II.04.) határozata 

A Rendezési Terv módosításáról 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 

Megbízza a polgármestert, hogy bízza mega a TÉR-HÁLÓ Kft-t azzal, hogy a jelenleg 

folyamatban lévő Rendezési Terv kiegészítéseként a Nefelejcs utca zsákutca 

jellegének megszüntetése céljából a piliscsévi 697 és 698 helyrajzi számú belterületi 

ingatlanokat útként tüntesse fel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

c.) Együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

Baumstark Tiborné jegyző – Az idén is mint minden év január 31-ig el kellett 

elvégeznünk  a Szlovák Önkormányzat, a Bolgár Önkormányzat valamint Piliscsév 

Község Önkormányzata közötti  Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát. 

Mivel 2013.január01-ével a Piliscsévi körjegyzőség neve megváltozott Piliscsévi 

Közös Önkormányzati Hivatallá, ezért a megállapodásban a névváltozást szükséges 

javítani. Minden másban a megállapodás érvényes, egyéb módosítás nem 

szükséges. Amennyiben hozzászólás, kérdés nincs, kérem elfogadni a módosított 

Együttműködési Megállapodást 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 13/2014.(II.04.) határozata 
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A nemzetiségi önkormányzatok valamint Piliscsév Község Önkormányzata 

közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 

1.) Elfogadja Piliscsév Község Önkormányzata és a Piliscsévi Szlovák 

Önkormányzat közötti módosított Együttműködési megállapodást. 

2.) Elfogadja Piliscsév Község Önkormányzata és a Piliscsévi Bolgár 

Önkormányzat közötti módosított Együttműködési megállapodást. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

A módosított Együttműködési Megállapodást a jegyzőkönyv 3 és 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

 

d.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása (szóbeli előterjesztés) 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 

tagtelepülései 2013. évben átadták a társulásnak a hulladékgazdálkodási feladat 

ellátást. A szolgáltatóra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen 

feladatellátási szerződés megkötésére került sor 2014. január 1-től a VERTIKÁL-

JUNK Konzorcium és a társulás között. 

 

Fentiek figyelembevételével a társulási megállapodás módosítani szükséges a 

szolgáltató megnevezésével, valamint az ellátás módjával. A társulási tanács felkérte 

a tagtelepülések képviselő-testületeit a társulási megállapodás módosítására. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a társulási megállapodás módosítását a Dorogi 

Többcélú Kistérségi Társulás előterjesztése szerint szíveskedjenek elfogadni.  

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 14/2014.(II.04.) határozata 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás elfogadása 
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Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú 

Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint 

elfogadja: 

Módosítások: 

 
A Társulási Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője:  

Annavölgy Község 

Önkormányzata 
2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Bánhidi József 

Bajna Község Önkormányzata 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.   Pallagi Tibor 

Csolnok Község 

Önkormányzata 
2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.  Tafferner József 

Dág Község Önkormányzata 2522 Dág, Deák F. u. 28. Steiner Tamás 

Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71.  Dr. Tittmann János 

Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. Muszela Szabolcs 

Kesztölc Község 

Önkormányzata 
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Gaál Lajos 

Leányvár Község 

Önkormányzata 
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor 

Máriahalom Község 

Önkormányzata 

2527 Máriahalom, Széchenyi 

Ferenc u. 31. 

Kniezlné Drobinoha 

Erzsébet 

Nagysáp Község 

Önkormányzata 
2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. Balogh Miklós 

Piliscsév Község 

Önkormányzata 
2519 Piliscsév, Hősök tere 9.  

Kosztkáné Rokolya 

Bernadett 

Sárisáp Község 

Önkormányzata 
2523 Sárisáp, Fő u. 123. Kollár Károly 

Tokod Nagyközség 

Önkormányzata 
2531 Tokod, Kossuth L. u. 53 Tóth Tivadar 

Tokodaltáró Község 

Önkormányzata 
2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Petrik József 

Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.  Pósfai József 
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A Társulási Megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 2013. január 1-jei állapot. 

Annavölgy 939 

Bajna 2 019 

Csolnok 3 353 

Dág 946 

Dorog 12 416 

Epöl 658 

Kesztölc 2 701 

Leányvár 1 801 

Máriahalom 685 

Nagysáp 1 599 

Piliscsév 2 416 

Sárisáp 2 843 

Tokod 4 362 

Tokodaltáró 3 102 

Úny 730 

Összesen  40 570 

A Társulási Megállapodás 5.4.1 Hulladékgazdálkodási feladatok pontja az 

alábbiak szerint kiegészül: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési 

önkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra 

vonatkozó, a társulást alkotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás 

lefolytatása a társulást alkotó 15 tagtelepülésen. 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése 

érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd 

hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és 

kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás 

útján gondoskodik. 

Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, 

Epöl Község, Kesztölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, 

Nagysáp Község, Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Nagyközség, 

Tokodaltáró Község, Úny Község közigazgatási területén a hulladékkezelési 
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közszolgáltatás teljesítésére 2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult 

hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK Konzorcium (továbbiakban: 

közszolgáltató), melynek tagjai  a VERTIKÁL Közszolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság.  

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja 2014. március 01-től 

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 

rendeletében kerülnek megállapításra. 

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok 

képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges. 

A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

A módosított, egységes szerkezetű  társulási megállapodás a határozat mellékletét 

képezi. 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 

A 14/2014.(II.04.) határozat melléklete 
 

DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
 
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján, a Mötv 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
2005.május 11. napjától működő önkormányzati társulás társulási megállapodását 
az alábbiak szerint módosítják, fogadják el. 

1. A megállapodás 3. pontjában felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi 
személyiséggel rendelkező kistérségi társulást hoznak létre 2005. május 11-től 
határozatlan időre.  

2. A Társulás neve: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás.  

    A Társulás székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 

3. A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselője:  

Annavölgy Község 

Önkormányzata 
2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Bánhidi József 

Bajna Község Önkormányzata 2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.   Pallagi Tibor 

Csolnok Község 
Önkormányzata 

2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.  Tafferner József 

Dág Község Önkormányzata 2522 Dág, Deák F. u. 28. Steiner Tamás 
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Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71.  Dr. Tittmann János 

Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L. u. 8. Muszela Szabolcs 

Kesztölc Község 
Önkormányzata 

2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Gaál Lajos 

Leányvár Község 
Önkormányzata 

2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor 

Máriahalom Község 
Önkormányzata 

2527 Máriahalom, Széchenyi 
Ferenc u. 31. 

Kniezlné Drobinoha 
Erzsébet 

Nagysáp Község 
Önkormányzata 

2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1. Balogh Miklós 

Piliscsév Község 

Önkormányzata 
2519 Piliscsév, Hősök tere 9.  

Kosztkáné Rokolya 

Bernadett 

Sárisáp Község 
Önkormányzata 

2523 Sárisáp, Fő u. 123. Kollár Károly 

Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

2531 Tokod, Kossuth L. u. 53 Tóth Tivadar 

Tokodaltáró Község 
Önkormányzata 

2532 Tokodaltáró, József A. u. 31. Petrik József 

Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.  Pósfai József 

 

4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 2013. január 1-jei állapot. 

Annavölgy 939 

Bajna 2 019 

Csolnok 3 353 

Dág 946 

Dorog 12 416 

Epöl 658 

Kesztölc 2 701 

Leányvár 1 801 

Máriahalom 685 

Nagysáp 1 599 

Piliscsév 2 416 

Sárisáp 2 843 

Tokod 4 362 
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Tokodaltáró 3 102 

Úny 730 

Összesen  40 570 

 

5.  A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:  

5.1 orvosi ügyeleti szolgálat; 

5.2 szociális feladatok; 

5.3 gyermekjóléti feladatok; 

5.4 hulladékgazdálkodási feladatok; 

5.1.1 Orvosi ügyeleti szolgálat: 

A társulás a kistérség minden településén szakfeladatként ellátja az egészségügyi 

alapellátáshoz csatlakozó központi ügyelet feladatait. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a 

társult önkormányzatok lakossága számára a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16 órától 

másnap reggel 08 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08 órától másnap reggel 08 óráig 

a sürgős orvosi ellátást. A 14 éven aluli gyermeklakosság részére hétvégeken szombat, 

vasárnap és ünnepnap 08 órától 12 óráig biztosítja a sürgős gyermekorvosi ellátást.  

A feladatellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a Komárom-Esztergom Megyei 

Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján finanszírozza. Az ügyeleti 

szolgálatban résztvevő vállalkozó háziorvosokkal a társulás elnöke köti meg a feladat 

ellátására vonatkozó szerződést.  

A felnőtt háziorvosi ügyelet, valamint a gyermekorvosi ügyelet a Dorog, Kossuth Lajos u. 6. 

szám alatt működik. A működést biztosító ingatlanok Dorog Város Önkormányzatának 
tulajdonát képezik.  

 

5.2.1 Szociális feladatok: 

A Társulás közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat: 

- családsegítés, 

- szociális étkeztetés 

- házi segítségnyújtás 

- nappali ellátás 

A Társulás által alapított közösen fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat a 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. szám alatti intézmény útján 

ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a 
szerinti családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatait.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti 

szociális étkeztetés, a 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, valamint a 65/F. §-a szerinti 

nappali ellátás szociális alapszolgáltatásokat a Társulás által alapított és közösen fenntartott 

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a 2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3. szám 

alatti intézménye útján látja el. 
 

A szociális étkeztetés feladatot Bajna Község Önkormányzata részére nem látja el a társulás. 

A házi segítségnyújtás feladatot Dorog Város Önkormányzata részére nem látja el a társulás.  

A házi segítségnyújtás feladatot Tokod Nagyközség Önkormányzata részére a társulás 2014. 

január 1-től nem látja el. 

A házi segítségnyújtás feladatot Nagysáp község Önkormányzata részére a társulás 2014. 

március 1-től nem látja el. 
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A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által ellátott térségi szociális 

alapszolgáltatások ellátásának módja, az igénybevételének módja, valamint a fizetendő 

térítési díjak 2011. április 01-től Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

elfogadott rendeletében kerülnek megállapításra.  

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hozzájárulása szükséges. 

5.3.1 Gyermekjóléti feladatok: 

A Társulás által alapított Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján 

biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

39-40 §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását. 

5.4.1 Hulladékgazdálkodási feladatok: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezetében foglalt települési 

önkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó, a 
társulást alkotó 15 tagtelepülésre közös közbeszerzési eljárás lefolytatása a társulást alkotó 

15 tagtelepülésen. 

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás a hulladékgazdálkodási célok elérése 

érdekében hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék 

rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen 

tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

Dorog Város, Annavölgy Község, Bajna Község, Csolnok Község, Dág Község, Epöl 

Község, Kesztölc Község, Leányvár Község, Máriahalom Község, Nagysáp Község, 

Piliscsév Község, Sárisáp Község, Tokod Nagyközség, Tokodaltáró Község, Úny 
Község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 

2014. január 1. napjától kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a VERTIKÁL-JUNK 

Konzorcium (továbbiakban: közszolgáltató), melynek tagjai  a VERTIKÁL 

Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KOMMUNÁL-JUNK 

Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.  

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának módja 2014. március 01-től Dorog 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletében kerülnek 

megállapításra. 

A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hozzájárulása szükséges. 

5.5 Alapvető szakágazati besorolási szám: 841105 

Megnevezés: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

6. A társulás szolgáltatásainak igénybevételét az 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 pont részletesen 

szabályozza. 

A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs. 

7. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult 
önkormányzatok mindenkori polgármesterei, vagy a képviselő-testületek által 

meghatalmazott személy. 

8. A Társulási Tanács elnököt, alelnököt és Pénzügyi-Ellenőrző Bizottságot választ. 

9. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülése 

határozatképes, ha ülésén a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. 

10. A Társulási Tanács döntése határozat. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű 

többséggel, vagy minősített többséggel hozhatja meg. 

10.1 Minősített többséget igényel (8 fő) 
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- elnök, alelnök, Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság megválasztása, 

- a társulás költségvetése, (8 Képviselő-testületi döntés megerősítésével), 

- az intézményvezető kinevezése, 

- a társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradt vagyon 

felosztása, 

- a társulásból való kizárás, 

- a társulás megszüntetésére vonatkozó javaslat. 

11. A társulás feladatai ellátására közösen alapított és fenntartott intézményei: 

- Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

- Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Az államháztartásról szóló 2011. vi CXCV. 

törvény (továbbiakban: Áht.) 2 § (1) bekezdés ib) alpontja alapján a Társulási Tanács a 

Szolgálat alapító szerve. 

12. A társulás által ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos az egyes képviselő-

testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét a Társulási Tanács által elfogadott 

költségvetési határozat tartalmazza, a társulás által ellátott feladatonkénti bontásban. 

A társulás működéséhez egyéb hozzájárulást a tagoknak nem kell fizetniük. 

A társulásban részt vevő tagönkormányzatok a hozzájárulásokat minden hónap 15. napjáig 
átutalják a 

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál 

vezetett 11740023-15389242-00000000 számú számlaszámra, 

valamint a 

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat OTP Bank Nyrt. dorogi fiókjánál vezetett 

11740023-15389266-00000000 számú számlaszámra. 

13. A társulás tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben a feladatok ellátásához 

szükséges pénzügyi hozzájárulás fizetésével 30 napos késedelembe esnek, és a fizetési 

kötelezettségüket írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítik, úgy a társulás a fennálló 

követelés kiegyenlítése érdekében azonnali beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi 

szolgáltatóhoz. 

14. A tulajdonosi jogok és a kötelezettségek gyakorlásáról a Társulási Tanács, mint 

döntéshozó szerv dönt. 

15. A Társulás közös vagyonát képezi az általa szerzett ingó és ingatlan vagyon. Az ingó és 

ingatlan vagyont az éves költségvetési beszámoló tartalmazza, mely a megállapodás 1. sz. 

mellékletét képezi. A társulás vagyongazdálkodásáról a Társulási Tanács dönt. 

16. Intézmény közös alapítása esetén a leendő intézmény céljának, feladatának 

meghatározásával, a társulási célok módjának szabályai szerint kell eljárni. 

A társulásban vállalt feladatok ellátására szolgáló intézmény alapítására, vagy 

megszüntetésére vonatkozóan a Társulási Megállapodás szabályai szerint jár el a Társulási 
Tanács. 

17. Az elnök a gazdálkodásról és a Társulás működéséről évente két alkalommal beszámol a 

Tanácsnak. 

A társult tagok polgármesterei évente egy alkalommal beszámolnak a képviselő-

testületeknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról. 

18. A társulás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után 
megmaradó vagyonról a Társulási Tanács minősített többségű határozattal dönt. 

Az elszámolás alapja az elszámoláskor meglévő közös vagyonból az esedékes követelések 

kielégítése után megmaradó ingó, ingatlan és vagyon értékű jog.  
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19. A társulási megállapodás módosítását négy tagönkormányzat támogatásával lehet 

kezdeményezni. A kezdeményezést a Tanács köteles megtárgyalni és arról véleményt 

kialakítani. 

20. Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt 

vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha 

ez nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását. 

Egyebekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény 

szabályai az irányadók. 

21. A Társulási Tanács működésének ellenőrzését a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság végzi. 

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve. 

3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással. 

A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság 

jelentése mellett a Társulás elnöke évente a költségvetési beszámoló keretében beszámol a 

társulási tanács tagjainak a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról. 

Dorog, 2014. február….  

Kmf. 

…………………………………………….  ……………………………………… 
Dr. Tittmann János         Kecskésné Patos Szilvia 

elnök            jegyző 

 
Záradék 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták 
el: 

Annavölgy Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Bajna Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Csolnok Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Dág Község Önkormányzata      /2014. (…..) sz. határozata 

Dorog Város Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Epöl Község Önkormányzata      /2014. (…..) sz. határozata 

Kesztölc Község Önkormányzata    /2014. (…..) sz. határozata 

Leányvár Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Máriahalom Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Nagysáp Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Piliscsév Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Sárisáp Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Tokod Nagyközség Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Tokodaltáró Község Önkormányzata     /2014. (…..) sz. határozata 

Úny Község Önkormányzata      /2014. (…..) sz. határozata 
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Aláírások: 
 
Annavölgy Község Önkormányzata nevében:  ……………………………………… 
Bajna Község Önkormányzata nevében:  ………………………………………. 
Csolnok Község Önkormányzata nevében:  ………………………………………. 
Dág Község Önkormányzata nevében:   ……………………………………… 
Dorog Város Önkormányzata nevében:   ……………………………………… 
Epöl Község Önkormányzata nevében:   ……………………………………… 
Kesztölc Község Önkormányzata nevében:  ………………………………………. 
Leányvár Község Önkormányzata nevében:  ……………………………………… 
Máriahalom Község Önkormányzata nevében:  …………………………………….. 
Nagysáp Község Önkormányzata nevében:  …………………………………….. 
Piliscsév Község Önkormányzata nevében:  ……………………………………… 
Sárisáp Község Önkormányzata nevében:  ……………………………………… 
Tokod Nagyközség Önkormányzata nevében:  ……………………………………… 

Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében:  ……………………………………… 
Úny Község Önkormányzata nevében:   ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt és az ülést 17,30 órakor bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
 polgármester       jegyző 


