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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. május 20-án 15,30 órától 17,00 óráig megtartott rendkívüli
képviselő-testületi ülésről.
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.)
Az ülés napirendje:

1.
2.
3.
4.
5.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Iskola és óvoda felvételi körzetének meghatározása
Óvodavezetői pályázat ismételt kiírása
Hősök tere parképítés
„Piliscsévért – Za Čív” díj, Dicséretes Csévi Porta, Dicséretes
Csévi Pince kitüntető címek odaítélése
6. Rendezési Terv módosítása
7. Sportöltöző bérleti ügye
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
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné adóügyi előadó
Igazoltan távol: Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselőtestület tagjait, Jegyző Asszonyt. Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő igazoltan
távol van. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti
az ülés napirendjét, majd szavazásra teszi fel.
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 6 jelenlévő képviselő 6 igen
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 39/2014.(V.20.) határozata
a testületi ülés napirendjéről
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Piliscsév község Képviselő-testülete
pontjaival az alábbiak szerint:

egyetért

a

testületi

ülés

napirendi

1. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
2. Iskola és óvoda felvételi körzetének meghatározása
3. Óvodavezetői pályázat ismételt kiírása
4. Hősök tere parképítés

5. A Piliscsévért díj és a Dicséretes Csévi Porta kitüntető cím
odaítélése
6. Rendezési terv módosítása
7. Sportöltöző bérleti ügye

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Napirend

tárgyalása

1. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján
partnerségi egyeztetés szabályairól kell határozni. Ez a szabályozás szükséges
ahhoz, hogy a folyamatban lévő Rendezési tervünket jóváhagyják. Kérem, hogy az
előterjesztésben megküldött rendelettervezetet megvitatás után elfogadni
szíveskedjenek.
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 6 jelenlévő képviselő 6 igen
szavazattal egyhangúlag megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő testületének
7/2014.(V.21.) számú önkormányzati rendeletét
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Az elfogadott rendelet e jegyzőkönyv 1.számú mellékletét képezi.

2. Iskola és óvoda felvételi körzetének meghatározása
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - A köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. §-a értelmében a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az
iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak
be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A Komárom3

Esztergom Megyei Kormányhivatal iskolánk felvételi körzeteként Piliscsév község
közigazgatási területét határozta meg. Ugyanígy javasolom meghatározni az óvoda
felvételi körzetét is. Ez nem befolyásolja azt, hogy esetlegesen más településről is
vegyünk fel óvodást.
Javaslom, hogy a Képviselő Testület nyilvánítsa ki egyetértését az ügyben.

Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 6 jelenlévő képviselő 6 igen
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 40/2014.(V.20.) határozata
az óvodai és az általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról
Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Egyetért azzal, hogy a Kormányhivatal a Piliscsévi Aranykapu Egységes
Óvoda és Bölcsőde (2519 Piliscsév, Jubileum tér 1) intézmény felvételi
körzeteként, Piliscsév község közigazgatási területét határozza meg.
2.) Egyetért azzal, hogy a Kormányhivatal a Pilisi Általános Iskolák Közössége
Piliscsévi tagiskolája (2519 Piliscsév, Marx K.u.1-3.) intézmény felvételi
körzeteként, Piliscsév község közigazgatási területét határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
3. Óvodavezetői pályázat ismételt kiírása
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az óvodavezetői állásra kiírt pályázat
nem járt sikerrel, mert nem volt megfelelő képzettségű pályázó. Ezért javasolom,
hogy az előző pályázatot érvénytelenítsük és ismételten, változatlan szöveggel írjuk
ki. Addig is az SZMSZ szerinti helyettes látja el az óvodavezetői feladatokat.
Nagy Mária képviselő – Komolytalan az a pályázó, aki azt sem tudja, hol van
Piliscsév.
Baumstark Tiborné jegyző – A pályázat kiírásáig megszerzem az információt arról,
hogy eltekinthetünk-e attól, hogy vezetőnek kell-e bölcsődei gondozói, bölcsődei
szakgondozói munkakör betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti
szakképzettség, vagy szakmai vezető megbízása elégséges-e.
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Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester javasolja, hogy érvénytelenítsék az óvodavezetői pályázati
eljárást és változatlan formában írják ki ismét, úgy, hogy a döntés elbírálásának
határideje 2014. augusztus 21-e, az állás betöltésének időpontja pedig 2014.
szeptember 1. legyen.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 41/2014.(V.20.) határozata
Az óvodavezetői pályázat érvénytelenítéséről és új pályázat kiírásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) Érvényteleníti a Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda- Bölcsőde óvodavezetői
pályázatát.

2.) Az alábbi szöveggel óvodavezetői pályázatot ír ki:

Piliscsév Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet a Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde
Többcélú intézmény intézményvezető (magasabb vezető) munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. szeptember 1. napjától 2019. június 30.
napjáig szól.
A munkavégzés helye: Komárom–Esztergom Megye 2519 Piliscsév, Jubileum tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös
tekintettel: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvényben, a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 138/1992.(X.8.) Korm.
rendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a 326/2013.(VIII.30.)
Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, a Gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló,1997.évi XXXI. törvény 42. §- ában
meghatározott gyermekjóléti alapellátás, valamint az államháztartásról szóló
törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
Az intézményvezető ellátja az intézmény alapító okiratában meghatározott széles
körű szakmai, pedagógiai, gyermeknevelői munka irányítását. Felel a pedagógiai gondozási munkáért, az intézmény szakszerű működéséért, a gyermekvédelmi
feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és
biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és
irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján
biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek
jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény
gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső
kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, szlovák
önkormányzattal, iskolával, az illetékes Pedagógiai szakszolgálattal.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:










Főiskola, óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
Legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői, közoktatás
vezetői szakképzettség, illetve vállalja a szakképzettsége megszerzését,
Rendelkezik a bölcsődei gondozói, bölcsődei szakgondozói munkakör
betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel. vagy
legalább hatvan órás felkészítésben elsajátította a három évnél fiatalabb
gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket
A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete,
illetőleg biztos felhasználói ismeret.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen
alkalmazás.
Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
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büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:





Szlovák nemzetiségi főiskolai óvodapedagógusi végzettség
középfokú szlovák nyelvvizsga
a szlovák nyelv ismerete
oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek,
munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok
másolata;
A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, az
intézmény
tevékenységét
előzetesen
megismert,
szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely
igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától
való eltiltás hatálya alatt;
Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja az intézményvezetővé történő
megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására
alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumstark Tiborné jegyző
nyújt a 06-30/478-1037 számú telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak 3 példányban való - a Piliscsév Község
Önkormányzata címére történő megküldésével (2519 Piliscsév, Hősök tere
9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyagok véleményezését követően a képviselő-testület a kiírásnak
megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően hozza meg döntését.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2014.augusztus 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 közigállás.hu – 2014. június 15.
 Piliscsév Község honlapja: www.piliscsev.hu – 2014.június 1.
 Önkormányzati hirdetőtábla – 2014.június 1.
 Csévi Kisbíró
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014.június 15.
Határidő: azonnal, illetve a határozatban megjelölt
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

4. Hősök tere parképítés
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Hősök tere parképítésére készített
terveket a Képviselőknek e-mailen megküldtem. Kérem észrevételeiket a tervhez.
Nagy Mária képviselő – Nem értem, hogy miért kell ennyi járda az árnyékba, én
inkább azt javasolom, hogy cseréljünk földet és ültessük be zölddel a parkot.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Én az ivókút kialakítását
mindenképpen támogatom, és javasolom, hogy műkő helyett tegyünk le amorf
köveket lépésben. Az ivókút környékét ki kell köveznünk, hogy ne legyen körülötte
állandóan sár.
Nagy Mária képviselő – Javasolom, hogy mindenképpen legyen magasított útszegély
a Kálvária utca felé, de ne legyenek sétányok, mert egyrészt az úttestre nem
vezethet gyalogút, másrészt a park túl kicsi hozzá és nagyon árnyékos.
Csapucha Katalin – Én mindenképpen javasolom, a terv szerinti két pad
elhelyezését és a bejáró burkolat helyreállítását.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A padok mellé ültessünk bokrokat, például nyári
orgonát, mert az egész nyáron virágzik.
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
tájékoztatóját, és bízza meg, hogy írásban küldjön tájékoztatót a konkrét költségekről
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 42/2014.(V.20.) határozata
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A Hősök tere parképítésről
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Elfogadja a Hősök tere parképítéséről szóló tájékoztatót.
2. Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy írásban küldjön tájékoztatót a
konkrét költségekről.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
5. A Piliscsévért díj és a Dicséretes Csévi Porta és Dicséretes Csévi Pince
kitüntető címek odaítélése
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Általában minden évben a Csévinapok rendezvényén adjuk át a Piliscsévért díjakat és a Dicséretes Csévi porta és
Dicséretes Csévi Pince kitüntető címeket. Az idei évben nem érkezett javaslat sem a
bizottságoktól sem a civil szervezetektől. Javasolom, hogy hagyjunk ki egy évet,
hogy a díj megőrizze a nívóját.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester elfogadásra terjeszti fel a következő szövegű határozatot:
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dicséretes Csévi Porta a
Dicséretes Csévi Pince kitüntető címeket és a Piliscsévért díjat 2014. évben nem adja
ki.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 43/2014.(V.20.) határozata
A Dicséretes Csévi Porta a Dicséretes Csévi Pince és a Piliscsévért díjról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Dicséretes Csévi Porta a Dicséretes Csévi Pince kitüntető címeket és a Piliscsévért
díjat 2014. évben nem adja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

5.)

Rendezési terv módosítása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - A Pincefalu villamosítása jelenleg
folyik. A Pincefalu területe helyi védettség alatt ál, ezért a folyamatban lévő
rendezési terv módosításán belül szabályozzuk azt is, hogy a Pincefaluban csak
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tájba illő villanyóra szekrények elhelyezésére van lehetőség. Le kellene szabályozni
azt is, hogy a homlokzatra 20 W-os égőnél erősebbet ne lehessen felszerelni, és azt
is, hogy közvilágítás ne legyen. Kérem a hozzászólásaikat, javaslataikat, hogy ezen
felül akarunk-e szigorítani?
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Én szerintem parabola antennát ne lehessen
elhelyezni.
Nagy Mária képviselő – A pincéseket hagyni kell élni! Én úgy gondolom, hogy a helyi
védettségről szóló rendeletünkben már sok mindent leszabályoztunk, ennél több
tiltásra nincs szükség. Azokat a szabályozásokat kell ellenőrizni, amik már
megvannak, mert minden rendelet annyit ér, amennyire betartják.
Dimitrov László alpolgármester – Mindenkinek küldök egy kör e-mailt, arról, hogy
jelenleg mi van leszabályozva, és ahhoz mindenki hozzáírhatja az ötletét. Annak
alapján hozhatunk határozatot.
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester elfogadásra terjeszti fel a következő szövegű határozatot:
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Egyetért a jelenleg
folyamatban lévő Rendezési Terv kiegészítésével a következők szerint: „A helyi
védelemben részesített pincesorok esetében a pincék előtti közterületen egyedileg
villamos mérőórák, és egyéb földfelszín feletti közmű létesítmények nem helyezhetők
el. A mérőórák és egyéb közmű létesítmények csak térszín alatt, vagy csoportosan
elhelyezve térszín feletti esztétikus objektumban elhelyezve létesíthetők. A villamos
ellátás és a bekötések a területen földkábellel kerüljenek kialakításra:”
Kiegészíti az alábbiakkal: homlokzaton semmilyen világítótest, villogó reklám nem
helyezhető el.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 44/2014.(V.20.) határozata
a Rendezési terv módosításról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Egyetért a jelenleg folyamatban lévő Rendezési Terv kiegészítésével a
következők szerint: „A helyi védelemben részesített pincesorok esetében a
pincék előtti közterületen egyedileg villamos mérőórák, és egyéb földfelszín
feletti közmű létesítmények nem helyezhetők el. A mérőórák és egyéb közmű
létesítmények csak térszín alatt, vagy csoportosan elhelyezve térszín feletti
esztétikus objektumban elhelyezve létesíthetők. A villamos ellátás és a
bekötések a területen földkábellel kerüljenek kialakításra:” – továbbá a
fentieket kiegészíti az alábbiakkal: homlokzaton semmilyen világítótest,
villogó reklám nem helyezhető el.
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2.) Felhatalmazza
megküldéséről.

a

polgármestert

a

kiegészítés

tervezőnek

történő

Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

6.) Sportöltöző bérleti ügye
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A sportöltözőben lévő vendéglátó
egység vezetője a bérleti szerződést felmondta, mert nem volt gazdaságos az
üzemeltetése. A lövészeknek ki kell költözniük az „ÁFÉSZ házból”, mert ott lesz az
új hivatal. A Lövész Sportegyesület elnökével megmértük a területet 3 rövid és 3
hosszú lőállást tudnak ott kialakítani. Ezzel a költözéssel végleges helyükre
kerülnének a lövészek és egy helyen lenne a sport és a vele járó rezsiköltség kiadás.
A Piliscsévi Sportegyesület elesik a vendéglátó egységtől kapott bérleti díjtól, ezért
újabb támogatásra szorulnak. Úgy tudnánk segíteni nekik, ha fizetnénk a
rezsiköltséget, vagy ha plusztámogatást adnánk nekik. Ez azért is fontos, hogy a
több évtizedes csévi foci ne szűnjön meg.
Nagy Mária képviselő – Szerintem ne vállaljuk át a rezsiköltséget, mert akkor nem
fognak takarékoskodni. Adjunk nekik a következő félévben plusztámogatást, és
javasoljuk nekik, hogy szerezzenek szponzorakt. Chrompota Attila sportelnöki
tevékenysége idején ez jól működött. A képviselők is vásároltak támogató jegyeket.
De egyébként a csévi szülők is rosszul gondolkodnak, mert ahhoz hogy a
gyermekük jó sporteredményeket érjen el, hogy esetleg olimpiai bajnok legyen,
nekik is áldozatot kellene hozni.
Maduda Ildikó képviselő – A kicsiknél még jól működik a szülői összefogás, de mire
megnőnek, szétesik a csapat.
Dimitrov László alpolgármester – Én is biztosítottam eddig egy 6 fős buszt az
utaztatáshoz – sajnos az most lerobbant, de az edzők is „beleteszik” a sportba a
pénzüket.
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester elfogadásra terjeszti fel a következő szövegű határozatot:
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. féléves költségvetés
tárgyalásakor többlettámogatást nyújt a Piliscsévi Sportegyesület részére.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 45/2014.(V.20.) határozata
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A Sportegyesület támogatásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A II. féléves költségvetés módosításának tárgyalásakor többlettámogatást nyújt a
Piliscsévi Sportegyesület részére
Határidő: Költségvetés módosítása
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
megköszöni a részvételt és a testületi ülést bezárja.
kmf.
Kosztkáné Rokolya Bernadett

Baumstark Tiborné

polgármester

jegyző
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