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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014.10.21-én 17.00 órakor kezdődő alakuló képviselő-testületi 
üléséről.  

Az ülés helye: Kálmánfi Béla Művelődési Ház nagyterme Piliscsév, Hősök tere 10.) 
 
Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Dimitrov László képviselő  
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Kosztolányi László képviselő  
Nagy Mária képviselő 

Vogyeraczki Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella  

 
Helyi Választási Bizottság 
Silling Kálmánné  elnök  
Boros Ildikó tag   
   
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselői: 
Bartolen Istvánné  
Kosztka Gáspárné  
Nagy Mária   
Vogyeraczki Mária    
 
Meghívott vendégek: 
(a mellékelt jelenléti ív szerint) 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos   
Kosztka Gáborné   
Dr. Kéninger Anna   
Dr. Goda Benedek   
Borotsek Ferenc   
Borotsek Ferencné   
Maduda Ildikó  
Kutala Angelika 
Maduda Dénesné   
Kelecz Józsefné   

Kovács Ferenc   
Herczeg Attila   
Kucsera Lászlóné    
Salik  Gyula 
Hornyákné Süveges Zsuzsanna  
Ezékiel Zsuzsanna   
Skandera Katalin   
Szabó Sándorné   
Szivekné Vojczek Zsuzsanna 
Hudecz Vivien   
Bendur Istvánné  
Herczegné Kollár Anikó   
Simon Edit 
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Ijjas Ferencné   
Silling Győző 
Dudás Andrea  
Szabóné Párma Ildikó 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a 2014. 
október 12-én megválasztott képviselőket, valamint megköszöni az iránta 
kinyilvánított bizalmat, mely alapján továbbra is folytathatja munkáját. Kíván 
mindenkinek a továbbiakban is eredményes együttműködést.  
Köszönti továbbá a Jegyző Asszonyt és a meghívott vendégeket. 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. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 jelenlévő képviselő 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 85/2014.(X.21.) határozata 

a testületi ülés napirendjéről 
 

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

1) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményéről 

Előadó: Silling Kálmánné HVB elnök 

 

2) Képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízó levelek átadása   

Előadó: Silling Kálmánné HVB elnök 

 

3) Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása  

Előadó: Silling Kálmánné HVB elnök  

 

4) Alpolgármester megválasztása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

5) Alpolgármester eskütétele  

Előadó: Silling Kálmánné HVB elnök  

 

6) Bizottságok és tagjaik megválasztása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

7) Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

Előadó: Silling Kálmánné HVB elnök  

 

8) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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9) Jegyzői tájékoztató 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 

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) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás 

eredményéről 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester felkéri a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy tartsa meg a választásról szóló tájékoztatóját, ismertesse annak 

eredményét.  
 
Silling Kálmánné HVB elnök: a jegyzőkönyv 1. mellékletében foglaltak szerint 
megtartja tájékoztatóját a választásról, annak eredményéről.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester megköszöni Silling Kálmánné 
tájékoztatóját. 
 

2) Képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízó levelek átadása   

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester felkéri Silling Kálmánné HVB elnököt, 
hogy adja át a megválasztott képviselőknek a megbízóleveleket, és vegye ki tőlük az 
esküt.  
 
Silling Kálmánné HVB elnök kiveszi a megválasztott képviselőktől az esküt.  Az 
aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.  
 

3) Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  átadja a szót a Helyi Választási 
Bizottság elnökének. 
 
Silling Kálmánné HVB elnök: kiveszi az esküt Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármestertől, és átadja megbízólevelét. Az aláírt esküokmány a jegyzőkönyv 3. 
melléklete. 
 

4) Alpolgármester megválasztása  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, 

hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 74.§ (1) 

bekezdése alapján a képviselő testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére tagjai közül alpolgármestert választ. Ha az alpolgármester jelölt kéri zárt 

ülést is el lehet rendelni.  

A titkos szavazás lebonyolítására a képviselő testület tagjai sorából 

szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely felel a szavazás technikai 

lebonyolításáért. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet 

csatolni kell az ülés jegyzőkönyvéhez.  
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Az alpolgármester választás lebonyolítására létrehozott szavazatszámláló bizottság 
megválasztása tárgyában Kosztkáné Rokolya Bernadett javasolja, hogy a képviselő-
testület a következő szövegű határozatot fogadja el:  
Piliscsév Község Képviselő-testülete az alpolgármester választás Szavazatszámláló 
Bizottságába az alábbi képviselőket válassza: 
 

Csapucha Katalin  
Hudeczné Fuzik Anna 
Kosztolányi József  
 

A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 jelenlévő képviselő 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 86/2014.(X.21.) határozata 
 az alpolgármester választás szavazatszámláló bizottságáról  

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete az alpolgármester választás Szavazatszámláló 
Bizottságába az alábbi képviselőket választja: 
 
Csapucha Katalin  
Hudeczné Fuzik Anna 
Kosztolányi József  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja, a Képviselő Testületnek, hogy 
alpolgármesternek Dimitrov Lászlót válassza meg. Felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjait a megalakulásra, majd a titkos szavazás lebonyolítására. A 
szavazás borítékba helyezett, pecséttel ellátott szavazólappal történik. A szavazás 
lebonyolításáról, eredményéről külön jegyzőkönyv készül. 
 
Dimitrov László képviselő: elfogadja a jelölést, és nem kéri zárt ülés elrendelését. 
 

Az alpolgármester választásra vonatkozó SZSZB döntést a  jegyzőkönyv 4.melléklete 
tartalmazza 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Felkéri az SZSZB elnökét, Csapucha 
Katalint a szavazás eredményének ismertetésére. 
 

Csapucha Katalin képviselő-SZSZB elnök: A szavazatszámláló Bizottság a 
szavazatokat megszámolta, és az alábbiakat állapította meg: A képviselők 7 
érvényes szavazatot adtak le, melynek eredménye a következő: Dimitrov László 
alpolgármesteri kinevezését támogatja 7 képviselő.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: a szavazás eredményeképp javasolja, 
hogy a következő szövegű határozatot fogadja el a képviselő-testület: A Képviselő-
testület az alpolgármesteri tisztség ellátására Dimitrov László képviselőt választotta 
meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát:  
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 87/2014.(X.21.) határozata 
 az alpolgármester választásról  

 
A Képviselő-testület az alpolgármesteri tisztség ellátására Dimitrov László képviselőt 
választotta meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

5) Alpolgármester eskütétele 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: kiveszi az esküt Dimitrov László 
alpolgármestertől. Az esküokmány a jegyzőkönyv 5. melléklete. 

 
6) Bizottságok és tagjaik megválasztása  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Amennyiben a képviselő-testület s 

korábbi bizottsági struktúrának megfelelő bizottságokat kíván létrehozni, úgy a 

hatályos SZMSZ alapján megteheti. Meg kell választani az összeférhetetlenséggel, a 

vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságot is, de ez 

nálunk az SZMSZ szerint a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság feladata a 

vagyonnyilatkozatok tekintetében. Az összeférhetetlenség új. Ezzel kapcsolatban 

feladat az SZMSZ módosítása, melyet a következő képviselő-testületi ülésén javasol 

megvitatni.  

A bizottsági tagok megválasztásakor az érintett kérésére zárt ülés tartható. 

Megválasztásukhoz minősített többség kell. A bizottsági tagnak jelölt képviselő 

köteles bejelenteni személyes érintettségét. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: megteszi javaslatát a bizottságok 

alakítására, valamint tagjainak megválasztására. 

 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

 

Hudeczné Fuzik Anna elnök 

Nagy Mária bizottsági tag 

Csapucha Katalin bizottsági tag 

Szabóné Párma Ildikó bizottsági tag 

Silling Győző bizottsági tag 

 

Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság  

 

Csapucha Katalin elnök 

Vogyeraczki Mária bizottsági tag  

Kosztolányi József bizottsági tag 

Dr.Goda Benedek bizottsági tag 

Dudás Andrea bizottsági tag 

 

Egyetlen érintett képviselő sem kérte zárt ülés elrendelését. 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A bizottsági tagok megválasztása 

esetében a személyes érintettség ügyében javasolja a képviselő testületnek, hogy a 

következő szövegű határozatot fogadja el: a Képviselő-testület a bizottsági tagok 

megválasztása esetén a személyesen érintett képviselőket a döntés meghozatalából 

nem zárja ki. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 88/2014.(X.21.) határozata 

 a személyes érintettségről  
 

A Képviselő-testület a bizottsági tagok megválasztása esetén a személyesen érintett 

képviselőket a döntés meghozatalából nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

az következő szövegű határozatot hozza meg:  a Képviselő Testület megalakítja a 

1)  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot az alábbiak szerint:   

 

Hudeczné Fuzik Anna elnök 

Nagy Mária bizottsági tag 

Csapucha Katalin bizottsági tag 

Szabóné Párma Ildikó bizottsági tag 

Silling Győző bizottsági tag 

 

2) Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottságot az alábbiak szerint  

 

Csapucha Katalin elnök 

Vogyeraczki Mária bizottsági tag 

Kosztolányi József bizottsági tag 

Dr.Goda Benedek bizottsági tag 

Dudás Andrea bizottsági tag 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta alábbi határozatát:  
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 88/2014.(X.21.) határozata 
 a bizottságok megalakításáról 

 
a Képviselő Testület megalakítja a:  

1)  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot az alábbiak szerint:   

 

Hudeczné Fuzik Anna elnök 

Nagy Mária bizottsági tag 

Csapucha Katalin bizottsági tag 

Szabóné Párma Ildikó bizottsági tag 

Silling Győző bizottsági tag 

 

2) Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottságot az alábbiak szerint  

 

Csapucha Katalin elnök 

Vogyeraczki Mária bizottsági tag 

Kosztolányi József bizottsági tag 

Dr.Goda Benedek bizottsági tag 

Dudás Andrea bizottsági tag 

Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester   
 

7) Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: kiveszi az esküt a nem képviselő 
bizottsági tagoktól. Az esküokmány a jegyzőkönyv 6. melléklete. 
 

8) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester : A társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a képviselő testület állapítja meg, az önkormányzat 

társadalmi megbízatású polgármestere számára meghatározott tiszteletdíj 70-90 %-

a közötti összegben. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. 

törvény 71.§ (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester 

illetménye a lakosságszám alapján meghatározva Piliscsév vonatkozásában 

224.400.-Ft lenne. Ennek 70 %-a 157.080.-Ft, 80  %-a 179.520.-Ft, 90 %-a 

201.960.-Ft.  

Az alpolgármester köteles bejelenteni személyes érintettségét az illetményéről szóló 

döntés meghozatala előtt.  

 

Dimitrov László alpolgármester: bejelenti személyes érintettségét a napirendi ponttal 

kapcsolatos döntéshozatal esetében. 

 

Dimitrov László alpolgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentésére 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja a képviselő testületnek, hogy a 

következő szövegű határozatot fogadja el:  
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A Képviselő Testület az alpolgármester illetményének megállapításában elfogadja 

Dimitrov László személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és a döntésből 

kizárja. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
meghozta alábbi határozatát:  
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 89/2014.(X.21.) határozata 
 Dimitrov László alpolgármester személyes érintettségéről  

 

A Képviselő Testület az alpolgármester illetményének megállapításában elfogadja 

Dimitrov László személyes érintettségére vonatkozó bejelentését és a döntésből 

kizárja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: javasolja, hogy az alpolgármester illetménye 

157.080.-Ft összegben kerüljön megállapításra.  

 

Egyéb hozzászólás javaslata az alpolgármester illetményével kapcsolatban nem volt. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

az alpolgármester illetményének megállapítása ügyében a következő szövegű 

határozatot fogadja el: a Képviselő Testület az alpolgármester illetményét 157.080.-

Ft-ban állapítja meg.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta alábbi 
határozatát:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 90/2014.(X.21.) határozata 

 az alpolgármester illetményéről  
 

A Képviselő Testület az alpolgármester illetményét 157.080.-Ft-ban állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

9) Jegyzői tájékoztató 

 

Baumstark Tiborné jegyző: megtartja tájékoztatóját az alábbi képviselő-testületet 

érintő témákban: 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát legkésőbb az alakuló ülést 
követő ülésen meg kell alkotni, illetve módosítani. Tekintettel arra, hogy nagyon sok 
a jogszabályi változás, ezért új SZMSZ megalkotását javasolja. A képviselők 
javaslatait is várja ebben. 
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Az önkormányzati képviselőnek megválasztásától számított harminc napon belül 
vagyonnyilatkozatot kell tennie. A saját vagyonnyilatkozatához a képviselőnek 
csatolni kell a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint 
gyermekének a rendelet melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. A 
vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatványokat a képviselők részére e-
mailben megküldjük, ha valaki segítséget kér, forduljon bátran a hivatalhoz. 
  
A képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni 
felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az adatbázisba való felvétel 
megtörténtét a képviselő-testületnél köteles igazolni, legkésőbb 2014. december 31-
ig. A képviselő a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételét ügyfélkapu 
segítségével a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezheti. Először tehát 
minden képviselőnek ügyfélkaput kell létesítenie, amihez szintén felajánlom 
segítségemet. 

 
Új szabály, hogy az önkormányzati képviselő, eskütételét követően három hónapon 
belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. A KEM 
Kormányhivatal tájékoztatott arról, hogy a képzésre 2014. december 10-én, 
Tatabányán a Kormányhivatal épületében kerül sor.  

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

Kmf. 
 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett     Baumstark Tiborné 

polgármester        jegyző 


