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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014.10.01-én 8.00 órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi 
üléséről.  

Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Dimitrov László alpolgármester 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella  
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Jegyző Asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes 
létszámban jelen van, 7 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. 
Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalják.   
Majd szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 jelenlévő képviselő 7 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 82/2014.(X.1.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

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

1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő 
igénybenyújtás. 

2. Vis maior igény bejelentése 
 

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

 
1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő 

igénybenyújtás 
 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Megjelent a belügyminisztérium 
46/2014.(IX.25.) BM rendelete a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. A tavalyi évhez 
hasonlóan idén is benyújthatjuk támogatási igényünket az ebr42 rendszeren 
keresztül. 
A rendelet alapján Piliscsév község maximum 62 erdei m3 tűzifa mennyiséget 
igényelhet, ehhez 78.740,- Ft önrészt kell biztosítanunk, egyben vállalnia kell az 
önkormányzatnak azt, hogy a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér.   
 
Kérem, hogy megvitatás után a következő határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek:  
Piliscsév Község Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) 
BM rendelet alapján benyújtja támogatási igényét 62 erdei m3 tűzifára. Az ehhez 
szükséges 78.740,- Ft önrészt a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. Vállalja, 
hogy a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester szavazásra teszi fel a napirendet. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 83/2014.(X.1) határozata 

A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 
 

1.) Piliscsév Község Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló  
46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján benyújtja támogatási igényét 62 erdei 
m3 tűzifára. 

2.) Az ehhez szükséges 78.740,- Ft önrészt a 2014. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

3.) Vállalja, hogy a szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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1. Vis maior igény benyújtása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - A „Hlinyík” területén a partfalat a sok 
csapadék feláztatta, a föld megcsúszott, veszélyeztetve az ott lévő pincéket. 
Ugyanekkor a Piliscsév Béke utca 12. számú ingatlan felett a partfalat a nagy 
mennyiségű esővíz feláztatta, melynek következtében az 1814. hrsz-ú közút alatti 
partoldal megcsúszott. A szakértői véleményezések rövid időn belül megtörténnek, 
ezután tudjuk a vis maior pályázatot benyújtani.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra. 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 84/2014.(X.01.) határozata 

 
a vis maior pályázati igény benyújtásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 

támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
 

A káresemény megnevezése: Piliscsév belterület, 1607 és 1814, hrsz-u  

Önkormányzat tulajdonában lévő területek stabilizációs munkáinak vis 

maior pályázata. 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás     2.245.511.-Ft   10 % 

Biztosító kártérítése 0.-Ft 0% 

Egyéb forrás 0.-Ft 0% 

Vis maior igény 20.209.596.-Ft 90% 

Források összesen 
22.455.107.-Ft 100% 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
22.455.107..-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / 

részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

 A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 
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Biztosító Társaság 
megnevezése 

- 

Biztosítási szerződés 
száma 

- 

 

 Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem 
igényelt* (a megfelelő rész aláhúzandó. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el 
tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 Az önkormányzat vállalja, a károsodott ingatlannal a költséghatékonyság és 
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

         Határidő: azonnal. 

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

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 84/2014.(X.01.) határozata 

 
a vis maior pályázati igény benyújtásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 

támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
 

A káresemény megnevezése: Piliscsév belterület, 1607 és 1814, hrsz-u  

Önkormányzat tulajdonában lévő területek stabilizációs munkáinak vis maior 

pályázata. 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás     2.245.511.-Ft   10 % 

Biztosító kártérítése 0.-Ft 0% 

Egyéb forrás 0.-Ft 0% 

Vis maior igény 20.209.596.-Ft 90% 
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Források összesen 
22.455.107.-Ft 100% 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
22.455.107..-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / 
részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

 A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 

 

Biztosító Társaság 
megnevezése 

- 

Biztosítási szerződés száma - 

 

 Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem 
igényelt* (a megfelelő rész aláhúzandó. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el 
tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 Az önkormányzat vállalja, a károsodott ingatlannal a költséghatékonyság és 
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

         Határidő: azonnal 

         Felelős: polgármester        
                               
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 09,00 órakor bezárja.  
 

Kmf. 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett     Baumstark Tiborné 
 polgármester        jegyző 


