
Piliscsév Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
13. számú 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

 
 

2014. november 25-én 

17,00 órától 19,00 óráig megtartott 

képviselő-testületi üléséről 
 

 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2014. november 25-én 17,00 órától 19,00 óráig megtartott képviselő-
testületi ülésről.  

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

1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 

2) Az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának megalkotása   

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

3) Szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata  

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

4) A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
rendelet megalkotása  
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző  

 
5) Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

6) Egyebek:  

a) Tóth Jánosné ingatlanügye (0166 hrsz)  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
b) Közbeszerzési eljárás – hivatal épület (előterjesztés emailban megküldve) 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
c) Bözödi Mária kérelme  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
d) Ünnepi díszkivilágítás  

Előadó: Dimitrov László alpolgármester  
e) Kain Gáspár panasza  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
f) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár TÁMOP pályázatainak pénzügyi 

fedezete 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
g) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012.(III.9.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

 
 
 
 



Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Kosztolányi József képviselő 
Nagy Mária Képviselő 
Vogyeraczki Mária képviselő 
 
Meghívott vendégek: 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella igazgatási munkatárs 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, és Ügyvéd Urat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét, amelyet kiegészíteni javasol 6/h 
napirendi ponttal:  Dorog Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása  
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 7 jelenlévő képviselő 7 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 91/2014.(XI.25.) 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 

határozatokról 

2) Az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának megalkotása   

3) Szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata  

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
4) A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 

irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
rendelet megalkotása  

5) Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

6) Egyebek:  

a) Tóth Jánosné ingatlanügye (0166 hrsz)  

b) Közbeszerzési eljárás – hivatal épület (előterjesztés emailban megküldve) 

c) Bözödi Mária kérelme  

d) Ünnepi díszkivilágítás  

e) Kain Gáspár panasza  

f) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár TÁMOP pályázatainak 

pénzügyi fedezete 

g) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó szolgálat által nyújtott ellátásokról, 

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012.(III.9.) 

önkormányzati rendelet módosítása  



h) Dorog Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása  

 
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 képviselők a 
meghívóval együtt megkapták. Mint már a lejárt határidejű határozatok közt is 
jeleztem, a síkosság mentesítéssel kapcsolatos szerződést megkötöttem. Amit 

kiemelnék az a közútkezelővel folytatott megbeszélés volt. Kértem, hogy a kátyúzást 
folytassák, tájékoztattak arról, hogy jelenleg több kapacitásuk nincs. Egyben 
megkértem annak a lehetőségét, hogy a bekötő út mentén hófogó rácsokat 
helyezzenek el, illetőleg érdeklődtem hogy lehetséges-e, hogy mi helyezzünk ki? 
Ígéretet kaptam, hogy utána néznek.  
A közmunkával kapcsolatban, még arról tájékoztatom a képviselő-testülete, hogy 
december 1-től 3 fő oktatásban vesz részt három hónapig, melynek a fele idejében 
dolgozni fognak. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: az önkormányzat nem tudná a hófogó rácsokat 
beszerezni? Tíz db biztos elég is lenne. 
 
Dimitrov László alpolgármester: Már nem rácsok, hanem modernebb karóhoz 
erősíthető hálók vannak, szerintem mi is be tudjuk szerezni.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Felkérem Hudeczné Fuzik Anna 
képviselőt, Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a 
testületet a bizottság ülésén történtekről. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő/bizottsági elnök: Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 11.18-i ülésén 
megegyezett abban, hogy nem javasolja a Képviselő-testületnek, sem új adónem 
bevezetését, sem pedig a meglévő adónemek emelését.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: javasolja a képviselő testületnek, hogy 
az új adónem bevezetésével, valamint a meglévő adók emelésével kapcsolatban a 
következő szövegű határozatot fogadja el: Piliscsév község Képviselő-testülete 2015. 
évre vonatkozóan nem vezet be új adónemet, valamint a meglévő adónemek mértékét 
nem emeli.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 92/2014.(XI.25.) határozata 
 

Az új adónem bevezetéséről, valamint a meglévő adónem emeléséről 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 2015. évre vonatkozóan nem vezet be új 
adónemet, valamint a meglévő adónemek mértékét nem emeli.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Felkérem Csapucha Katalin képviselőt, 
bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a Szociális, Egészségügyi és 
Közművelődési bizottság ülésén történtekről 

 
Csapucha Katalin képviselő/bizottsági elnök: 2014. november 10-én ülésezett a 
bizottság, ahol 34 m3 fa tüzelőanyag került kiosztásra a rászorulók részére. Ez a 
tűzifamennyiség a szociális célú, pályázaton elnyert tüzelőanyagból származik. 
Elbíráltuk az ösztöndíj kérelmeket, mind az önkormányzat által alapított ösztöndíj 
támogatásokat, ami 4 főt érint, mind pedig a Bursa Hungarica pályázatokat, 
amelyre 17 fő nyújtotta be kérelmét. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy az 
összes kérelmezőt támogatni tudta önkormányzatunk. Megtárgyaltuk a karácsonyi 
ünnepkör eseményeit. Az adventi gyertyagyújtás már a hétvégén elkezdődik, attól 
kezdve minden vasárnap folytatódik. Az első vasárnap az óvodások, második 
alkalommal az Asszonykórus és az Egyházi kórus, harmadik alkalommal pedig az 
Őszirózsa dalkör lép fel. A negyedik vasárnap a Falumúzeumban lesz, az 
önkormányzat és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közös megrendezésében.  
 
Baumstark Tiborné jegyző: A tegnapi nap kaptuk a tájékoztatót a járási hivatal 
elnökétől, hogy az ügysegéd nem tart már kihelyezett ügyfélfogadást. A tájékoztatást 
közzé tettük, azonban a mai nap újabb tájékoztatás érkezett, mely szerint már 
december 1-én ismét működik a kihelyezett ügyfélfogadás. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A kormányablak nyitvatartási ideje is 
rövidült, ezt is meghirdettük. 
 
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a temető rendjére, elszállíttattuk a 
szétbontott sírköveket.  
 
Nagy Mária képviselő: A temető valóban szép lett, de lent a kerítésnél már megint 
van egy sírkő szétbontva, tényleg zárni kellene a temető nagykapuját  

 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
eseményekről. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
 
 



Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 93/2014.(XI.25.) határozata 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
eseményekről 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása  
 

Baumstark Tiborné jegyző: A Képviselő-testület tagjai a rendelet tervezet 
előterjesztését a meghívó mellékleteként megkapták. Több testületi tag részt vett a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén, aki a tervezetet részletesen 
megtárgyalta. A Bizottság módosító javaslatai szerepelnek az előterjesztésben. Maga 
az SZMSZ logikusan felépített, a jelenlegi szabályozásnak megfelel. Előzetes 
normakontrollon részt vett. A bizottsági ülésen elhangzott a hitelesítés kérdése. 
Konzultáltam a Törvényességi Osztállyal, ahol megerősítettek abban, hogy az Mötv. 
előírásaitól ebben az esetben eltérni nem lehet, a jegyzőkönyvet a polgármester és a 
jegyző írják alá, a jegyzőkönyv így lesz hiteles dokumentum. Ettől eltérni nem lehet. 
 
Nagy Mária képviselő: Köszönöm, a hitelesítéssel kapcsolatban a tájékoztatást. A 8 
§-ból a szlovák szó a bizottság javaslatában kihúzásra került. Megkérdezném mi az 
oka? 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Azért javasoltuk, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatot ilyen módon nem kell nevesíteni, mivel már nincs  több  
nemzetiségi önkormányzatunk.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Vogyeraczki Mária képviselő, mint 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mit javasol?  
 
Vogyeraczki Mária képviselő: nem tartom a problémát jelentőségteljesnek. Viszont 
az együttműködő szervezeteket kérem kiegészíteni a Pilisi Szlovákok Egyesületével, 
mert az Egyesületnek tagja Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk.  
 
Nagy Mária képviselő: Az Egyesület már három éve nem működik. 
 

Vogyeraczki Mária képviselő: valóban nem működik, de nem is oszlott fel. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: szavazásra teszi fel a kérdést abban a 
vonatkozásban, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat esetében a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban egységesen mindenhol szerepeljen-e a „Szlovák” 
megjelölés. 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

 
 
 



Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 94/2014.(XI.25.) határozata 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a nemzetiségi 
önkormányzat megnevezéséről 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatában minden esetben Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat megnevezéssel 
jelöli a nemzetiségi önkormányzatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
További hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a 2/2014.(XI.25.) számú előterjesztésben szereplő, az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelet tervezete következők 

szerinti módosítását javasolja 3 § (1) bekezdése: „A Képviselő-testület évente legalább 8 

rendes ülést tart.”, 3 § (4) bekezdése: „melyről a technikai és személyi feltételek megléte 

esetén élő, egyenes”, 5 § (4) bekezdése: „az előterjesztéseket a képviselők email-ben, vagy 

elektronikus tárhelyen keresztül kapják meg, képviselői kérésre a Hivatal papíralapon is 

biztosítja az anyagot.”, 10 § (6) bekezdése: „SZEKB tárgykörébe tartoznak:g) a település 

kulturális és közösségi életével kapcsolatos koncepciók megalkotása, javaslattétel, h) az 

önkormányzat kötelező és közművelődési feladatellátásával kapcsolatos, feladatok, 

rendezvények, ügyek, j.) települési hagyományápoló kezdeményezések és azok pártolása.”, 6.) 

13 § (2) bekezdése: „évente legalább egy alkalommal”, 15§ (1) Az önkormányzat az alábbi 

társulásoknak és egyesületeknek a tagja: e) Pilisi Szlovákok Egyesülete” 

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XI.26.) 
önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
A rendelet e jegyzőkönyv 1.mellékletét képezi. 
 

3. Szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata 
 
Baumstark Tiborné jegyző: a módosításról szóló rendelet-tervezet előterjesztését a 
testületi tagok a meghívó mellékleteként megkapták. A módosítást Szociális, 

Egészségügyi és Közművelődési Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: felkérem Hudecz Izabella igazgatási 
munkatársat, hogy a tervezetben szereplő összeghatárokról szám szerint 
tájékoztassa a képviselőket. 
 
Hudecz Izabella igazgatási munkatárs: A javaslatban szereplő 200 %-os 
jövedelemhatár összegszerűen 57.000 Ft egy főre eső jövedelmet jelent, az 
egyedülállók esetében a 250 %-os jövedelemhatár 71.250.-Ft. Ezek a jövedelem-
kategóriák enyhébb korlátot jelentenek az eddigiekhez képest. Elfogadásuk esetén 
reméljük sikerül enyhíteni azok gondját, akik ki kell, hogy kerüljenek a munkából 
azért mert esetlegesen idős, beteg hozzátartozójuk ápolásra szorul. 
 



További hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a 3/2014.(XI.25.) számú előterjesztésben szereplő rendelet 
tervezet elfogadását javasolja.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XI.26.) 
önkormányzati rendeletét 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

A rendelet e jegyzőkönyv 2.mellékletét képezi. 
 

 

4. A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatásra irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló rendelet megalkotása. 

 
Baumstark Tiborné jegyző: a rendelet-tervezet elkészítésére a Kormányhivatal 
felhívása alapján került sor, mely szerint ez év november 30-ig kötelesek az 
önkormányzatok megalkotni a közterületek elnevezésének eljárásáról, valamint a 
házszámozás rendjéről szóló rendeleteket. A szabályozásnál igyekeztünk figyelembe 
venni a jelenlegi gyakorlatot, a hagyományokat, a történelmi múltat. Igyekeztünk 
elkerülni az agyonszabályozást. Új telkünk nem sok van, esetlegesen a Dózsa 
György utca végén kialakuló telkek esetében fognak előkerülni a jelenleg meghozott 
szabályok. A foghíjas telkek esetében a házszámozás szabályai léphetnek majd 
életbe. Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a rendeletet ebben a formájában 
fogadja el.  
 
Nagy Mária képviselő: A rendelet-tervezet jó és érthető. Különösen a 4.§ 
megfogalmazása nyerte el a tetszésem. Megerősít abban, hogy ez a mi falunk. A 4.§ 
(2) bekezdése ellene szól pl. a Petőfi utcának. Egy kérdésem lenne, korábban nem 
volt lehetőség pl: a perszámok kiadására. 
 
Baumstark Tiborné jegyző: Ebben a kérdéskörben gyakran változtak a szabályok. 
Volt olyan időszak amikor lehetett „perezni”, volt amikor ezt a jogszabályok tiltották. 
 
További hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a 4/2014.(XI.25.) számú előterjesztésben szereplő rendelet 
tervezet elfogadását javasolja.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XI.26.) 
önkormányzati rendeletét 

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatásra 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

 
A rendelet e jegyzőkönyv 3.mellékletét képezi. 
 
 
 
 



5. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

 
Baumstark Tiborné jegyző: Mindenki előtt ismert, hogy a belső ellenőrzési 
ütemtervet minden évben november 30-ig el kell fogadnia a testületnek.                           
A  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tervezetet, elhangzott, 
hogy nem lehetne-e valamit lehagyni belőle, mert soknak találták. Amennyiben a 
képviselő-testület kéri, úgy a belső ellenőr tud csökkenti az ellenőrizendő 
mennyiségen. Én azonban megtartatnám a tervezetet , javasolom kerüljön teljes 
egészében elfogadásra. Bízom benne, hogy eleget tudunk tenni a feladatnak.  
 
További hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester az 5/2014.(XI.25.) számú előterjesztésben szereplő, 
következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: A Képviselő-testület elfogadja a 
2015. évi belső ellenőrzési tervet. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 95/2014.(XI.25.) határozata 

 
az Önkormányzat 2015 évi  belső ellenőrzési tervéről 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzési tervét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

6. Egyebek  
a) Tóth Jánosné ingatlanügye (0166 hrsz)  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Alpolgármester Úrral a helyszínen 
megnéztük melyik az a két önkormányzati út, ami az előterjesztésben szerepel. 
Nagyon szép a terület, de járhatatlan. Tóth Jánosné is volt bent a bizottsági ülés 
után személyesen a hivatalban, és tájékoztatott arról, hogy a területén halad a Kék-
túra útvonala, amit szeretne áthelyeztetni. Ehhez szükséges a Természetjáró 
Egyesület hozzájárulása. Amennyiben ez megtörténik, úgy a túra útvonalát saját 
költségen áthelyezteti, a kérelmezett 0171 hrsz-ú utat pedig szintén saját költségén 
lemurváztatná.  

 
Nagy Mária képviselő: Segítsünk neki ebben, meg kell rajzoltatni, kiméretni. 
Megveszi az önkormányzattól az út területét?  
 
Baumstark Tiborné jegyző:az út forgalomképtelen vagyonnak számít, meg kellene 
hozzá változtatni a vagyonrendeletünket, és rendezési terv módosításra is szükség 
lenne. Ezt esetleg akkor lehetne véghezvinni, ha az ügyfél megfinanszírozza. Egyéb 
módon is van arra lehetőség, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tegyünk: pl egy 
használati szerződéssel. Amíg ő maga el nem dönti, hogy szeretné, illetve a 
folyamatban lévő útvonal áthelyezés miatt is van még időnk a döntés hozatalra. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: nem zárkózunk el semmilyen 
megoldástól, pozitívan állunk az ügyhöz. 



 
További hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: A 
Képviselő-testület nem hoz döntést Tóth Jánosné ingatlanügyében.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 96/2014.(XI.25.) határozata 

 
Tóth Jánosné ingatlanügyéről 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete nem hoz döntést Tóth Jánosné 

ingatlanügyében.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

b) Közbeszerzési eljárás – hivatal épület  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Piliscsév község önkormányzati 

hivatalának kialakítása kapcsán az ajánlattételi felhívás és hozzá kapcsolódó 

dokumentáció elkészült. Úgy gondolom korrekt ajánlatot sikerült összeállítani. A 

szerződés nagy mértékben védi az önkormányzatot. A meghívásos közbeszereztetési 

eljárásnak megfelelően legalább három kivitelezésre jogosult céget kellett az 

önkormányzatnak megkeresnie. A mai ülésen döntenünk kell, a vállalkozási 

szerződésről, az árazatlan költségvetésről, ajánlattételi dokumentációról, és 

ajánlattételi felhívásról, valamint, hogy a közbeszerzési eljárást elindítjuk ezzel a 

tartalommal. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Ügyvéd Urat kérdezem, hogy megfelel a 

jogszabályoknak a szerződés? Ön szerint is eléggé védve van az önkormányzat? 

 

Dr. Etter Ödön Ügyvéd: A szerződés szintjén nem szokott probléma jelentkezni, 

annál inkább a közbeszerzésnél. A vállalkozási szerződés 2/3-ad részét a 

jogszabályok jelentik. Ami biztonságot adhat nekünk, hogy a vállalási ár olyan lesz, 

aminek a fedezete rendelkezésre áll. Úgy néz ki, mintha a vállalkozó részéről 

előfinanszírozott lenne. Jogi értelemben komplett.  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Az árazatlan költségvetés sok olyan munkamenetet 

tartalmaz, amit a saját embereink is meg tudnak oldani, pl: cserépbontás, külső 

vakolat leverése. Legyen egy olyan költségvetés, amiből látni mit tudunk önerőből 

megoldani.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: valóban több olyan munka van, amit 

saját munkaerővel mi el tudunk végezni, pl: a téli időszakban burkolat felszedés, de 

ezt az eljárás lefolytatása után a nyertes vállalkozóval tudjuk pontosan leegyeztetni.   



Ezt meg kell, hogy beszéljük, mert a csökkentett költségeket kell a kiírásnak  

tartalmazni ,ennek alapján kell a szerződést megkötni , utólag már nem lehet 

javítani. 

 

Nagy Mária képviselő: Szakmailag nem értek hozzá, megnyugtat, hogy az Ügyvéd Úr 

szerint korrekt anyag. Az épület terveit megkaptam, de a tervező nem javította át 

annak megfelelően, ahogy kértük. A másik kérdésem, hogy az épület nem áll helyi 

védettség alatt? Ha nem akkor mikor került ki?  

 

Baumstark Tiborné jegyző: A holnapi nap folyamán utánanézek a védettséget illető 

kérdésnek, és tájékoztatom a Képviselő Asszonyt. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A külső homlokzat módosítható, ha 

nem akarjuk a követ nem lesz ott.  

 

Dimitrov László alpolgármester: A helyi védettséget azzal erősítjük meg, hogy az 

épületet megőrizzük. A tervek illeszkednek ehhez. Inkább szerencse, hogy a 

tulajdoni lapon nincs rajta, mert csak akadályozná az ügymentet.  

 

Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő 
szövegű határozatot fogadja el:  Piliscsév község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésben vázolt műszaki 
tartalomra, vállalkozási szerződésre, árazatlan költségvetésre, ajánlattételi 
dokumentációra és ajánlattételi felhívásra meghívásos közbeszerzési eljárást 
indít az Piliscsévi Önkormányzat hivatalának kialakításához. A közbeszerzési 
eljárás kiírásának határideje 2014.12.19. A közbeszerzési eljárásban 
meghívott kivitelezők: NOVOTERM-96 Kft, 1188 Budapest Címer u, 10. 
Képviselők: Doma Imre, Lóth Attila ügyvezetők, cégjegyzék száma: 01-09-
466499, adószáma: 12108253-2-43, EUROPASS 90 Kft, 1112. Budapest, 
Igmándi u.17. Képviselője: Valyon Tibor ügyvezető, cégjegyzékszáma: 01-09-
269448, adószáma: 10903928-2-43, Trend Építő Zrt. 1047. Budapest, Baross 
u. 74. Képviselője: Mihály Csaba vezérigazgató, cégjegyzékszáma: 01-10-
045591, adószáma: 13875475-2-41.  

 
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 

egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 97/2014.(XI.25.) határozata 
az önkormányzati hivatal épülete közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 

1. Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

előterjesztésben vázolt műszaki tartalomra, vállalkozási szerződésre, 

árazatlan költségvetésre, ajánlattételi dokumentációra és ajánlattételi 

felhívásra meghívásos közbeszerzési eljárást indít az Piliscsévi Önkormányzat 

hivatalának kialakításához. 

 

2. A közbeszerzési eljárás kiírásának határideje 2014.12.19. 



 

3. A közbeszerzési eljárásban meghívott kivitelezők: 

 
a) NOVOTERM-96 Kft, 1188 Budapest Címer u, 10. Képviselők: Doma Imre, 

Lóth Attila ügyvezetők, cégjegyzék száma: 01-09-466499, adószáma: 
12108253-2-43,     

b) EUROPASS 90 Kft, 1112. Budapest, Igmándi u.17. Képviselője: Valyon 
Tibor ügyvezető, cégjegyzékszáma: 01-09-269448, adószáma: 10903928-
2-43,  

c) Trend Építő Zrt. 1047. Budapest, Baross u. 74. Képviselője: Mihály Csaba 
vezérigazgató, cégjegyzékszáma: 01-10-045591, adószáma: 13875475-2-
41 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

2) 2014.12.19. 
 

c) Bözödi Mária kérelme 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság megtárgyalta a Klastrom utca végén az új lámpatest felszerelésére 
vonatkozó kérelmet. 35.000.-Ft költséget jelent, + a közvilágítási hálózatra való 
csatlakozás díja.  
 
Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő szövegű határozatot 

fogadja el: Piliscsév község Képviselő-testülete a Klastrom utcában egy db közvilágítási 

lámpatestet szereltet fel. 
 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 

egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 98/2014.(XI.25.) határozata 
Bözödi Mária kérelméről 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete a Klastrom utcában egy db közvilágítási 
lámpatestet szereltet fel.  
A lámpatest, valamint a felszerelés költségét a 2014. évi tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

d) Ünnepi díszkivilágítás  
 
Dimitrov László alpolgármester: Tudni kell, hogy ebben az ünnepek előtti 
időszakban a kosaras gépek nagyon el vannak foglalva, teljesen váratlanul 
november 23-ra vasárnapra megkaptuk a gépet, és ezen a napon fel is lett szerelve 
az oszlopokra az ünnepi díszkivilágítás.  
 
Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő szövegű határozatot 
fogadja el: Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja Dimitrov László 

alpolgármester tájékoztatóját az ünnepi díszkivilágításról. 



 
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 

egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 99/2014.(XI.25.) határozata 

 
az ünnepi díszkivilágításról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja Dimitrov László alpolgármester 

tájékoztatóját az ünnepi díszkivilágításról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
e) Kain Gáspár panasza  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Kain Gáspár panaszát a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Felkérem Hudeczné Fuzik Anna 
bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő/bizottsági elnök: lakossági kérelem arra 
vonatkozik, hogy korlátozzuk a heti kétszeri szemétégetést, mert nagy a káros anyag 
kibocsátás. Az átlag betartja az égetésre meghatározott napokat. Nem is éget 
mindenki. A bizottság nem javasolta az időtartam csökkentését. Amúgy is 
mindenfélével fűt ebben az időszakban a lakosság, azt sem tudjuk szabályozni. Sem 
személyi sem tárgyi feltétele nincs meg annak, hogy ellenőrizzünk és büntessünk, 
de ha valakitől olyan füst jön, azonnal jelentsék.  
 
Vogyeraczki Mária képviselő: Egyetértek a már meghatározott napokkal. A levélben 
említve van, hogy az óvodások nem mehetnek ki az udvarra, erre valóban lehet, 
hogy volt példa. Kell a szankció, a lakosok jelentsék be azonnal, ha tapasztalják a 
már csípős füstöt, mert az nem avarból származik.  
 
Nagy Mária képviselő: A levélből kitűnik a jó szándék, és ha olyan füst száll, 
valóban azonnal jelentsék, és az önkormányzat ellenőrizze.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Úgy pályáztunk a szemétszállításra, hogy 
következő évtől az őszi hónapokban elszállítják a faleveleket. Meg kell tanulni 
tudatosan gyűjteni a szemetet. A levél írója szerint megszűnt a lomtalanítás. Ez nem 
igaz.  
 
Dr. Etter Ödön Ügyvéd: Jogi értelemben azért értek egyet, mert a rendeletünk 
kifejezetten zöldhulladék égetésről szól. Ezt nem lehet megtiltani. Hulladékot nem 
lehet égetni, azt el kell szállítatni. Ebben az értelemben a rendelettel nincs dolgunk, 
a másik része viszont szabálysértés. 
 
 
Baumstark Tiborné jegyző: szabálysértés esetén ki kell hívni a Környezetvédelmi 
Felügyelőséget helyszínre. A feljelentés nem érzékszerveken alapul. Abban az 
esetben tud bármelyik hatóság eljárni, ha tetten érik a szabálysértőt. 
 



Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő szövegű 
határozatot fogadja el: Piliscsév község Képviselő-testülete nem módosítja a 

Közterületek használatáról szóló rendeletét. 
 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 

egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 100/2014.(XI.25.) határozata 

 
Kain Gáspár panaszáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete nem módosítja a Közterületek használatáról 

szóló rendeletét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

f) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár TÁMOP pályázatainak 
pénzügyi fedezete 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Művelődési Házat érintő pályázati 
ügyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Ülésünkre 
Csapucha Katalin kérelmében mindenre kiterjedően leírta a támogatási kérelem 
indokát. Kérem, hogy röviden összefoglalva szóban is terjessze elő:  
 
Csapucha Katalin képviselő: röviden összefoglalta a Művelődési házat érintő TÁMOP 
pályázat pénzügyi helyzetét. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: jól értettem, hogy a pályázat végén nekünk csak 
meg kellett volna finanszírozni? 
 
Csapucha Katalin képviselő: Előleget adtak, azzal kell elszámolni, ez lett volna az 
önerő. 
 
Nagy Mária képviselő: Ez a 8 M Ft mekkora intervallumra vonatkozik. Miért nem 
nyújtottunk be az első félévben számlákat?  
 
Csapucha Katalin képviselő: Mindenkinek át kellett ütemeznie az elszámolásokat.  
Ha korábban tesszük bele, tovább állt volna a pénz benne.  
 
Nagy Mária képviselő: Támogatom, hogy fizessük ki, de legyen odafigyelve arra, 
hogy máskor ne gyűljön össze ekkora összeg. Mi lett volna, ha nincs pénzünk?  
 
Vogyeraczki Mária képviselő: Mi volt ennek a pályázatnak a haszna? 
 
Csapucha Katalin képviselő: két éven keresztül vannak szakkörök a gyerekeknek.  
 
Dimitrov László alpolgármester: Az elmúlt két évben végzett tevékenység lezárásáról 
van szó. Arról kell döntenünk, hogy finanszírozzuk azt az összeget, ami majd 
visszakerül hozzánk. Hogy mire lett elköltve az a pályázatírón múlott. 
 



Nagy Mária polgármester: Az a feladatunk, hogy véleményezzünk. Nem értek egyet 
az alpolgármester úrral.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Köszönöm, hogy a Képviselő-testület 
pozitívan álla a pályázatokhoz és támogatja, hogy ez a konkrét pályázat le tudjon 
zárulni.  
 
Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő szövegű 
határozatot fogadja el: Piliscsév község Képviselő-testülete a Művelődési Ház TÁMOP 
pályázatának végelszámolásához szükséges 8 millió Ft-ot az általános tartalék 
terhére megelőlegezi.  
 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 

egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 101/2014.(XI.25.) határozata 

 
A Művelődési Ház TÁMOP pályázatáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete a Művelődési Ház TÁMOP pályázatának 
végelszámolásához szükséges 8 millió Ft-ot az általános tartalék terhére 
megelőlegezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
g) Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott 

ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 
10/2012.(III.9.) önkormányzati rendelet módosítása  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat 
által nyújtott ellátások, és az igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló rendelet felülvizsgálata és módosítása tárgyában kelt előterjesztést a 
képviselők a meghívó mellékleteként megkapták. Kérem azt megvitatni és az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.  
 
Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatot fogadja el.  
 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 

egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta 

 

 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 102/2014.(XI.25.) határozata 

 
a térítési díjakról szóló rendelet módosításáról 



 

Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja Dorog Város Önkormányzat Képviselő-
testületének …./2014. (XII….) rendelet-tervezetét  a Térségi Szociális Alapellátó 
Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításáról, az alábbiak 
szerint :  
 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a) bekezdésében 

biztosított egyetértési jogkörében eljáró Annavölgy Község Képviselő-testülete, Bajna 

Község Képviselő-testülete, Csolnok Község Képviselő-testülete, Dág Község 

Képviselő-testülete, Epöl Község Képviselő-testülete , Kesztölc Község Képviselő-

testülete, Leányvár Község Képviselő-testülete, Máriahalom Község Képviselő-

testülete Nagysáp Község Képviselő-testülete, Piliscsév Község Képviselő-testülete, 

Sárisáp Község Képviselő-testülete, Tokod Község Képviselő-testülete, Tokodaltáró 

Község Képviselő-testülete, Úny Község Képviselő-testülete hozzájárulásának 

kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 
 
„2. melléklet a 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelethez: 
 

1. Házi segítségnyújtás térítési díja (Ft/óra)          620 Ft 
 

2. Az étkeztetés intézményi térítési díja Ft/nap (áfa nélkül) 
 
1.1  elvitellel:                         360 
1.2  házhoz szállítással:          395 
1.3 helyben fogyasztással:       395 
 

 
3. Nappali ellátás intézményi térítési díja Ft/nap étkezés nélkül:       50” 

Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
h) Dorog Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokat követően szükségessé vált a társulás Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálata. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180. § rendelkezéseinek megfelelően, 
2014. évtől a törzskönyvi alanyok alaptevékenységének besorolására a kormányzati 
funkció kód szolgál, továbbá a gazdálkodási jogkör nem része a törzskönyvi 
nyilvántartásnak.  
 
Fentiek alapján az alábbi módosítások szükségesek. 



 

- 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.  Kolonics Péterné 

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. Tácsik Attila 

Kesztölc Község 

Önkormányzata 
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Vöröskői István 

Leányvár Község 

Önkormányzata 
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor 

Máriahalom Község 

Önkormányzata 

2527 Máriahalom, Széchenyi 

Ferenc u. 31. 
Murczin Kálmán 

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 

 
- A megállapodás kiegészül egy új 5.6 ponttal az alábbiak szerint: 

5.6 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége. 
 
A megállapodás további pontjai nem változnak. 
 
Kérem a T. Testületet  a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására! 
 
Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatot fogadja el.  
 

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 

egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 103/2014.(XI.25.) határozata 
 

a Társulási megállapodás módosításáról 



 
Piliscsév község Képviselő-testület e elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodása alábbiak szerinti módosítására, és így az egységes 
szerkezetben való elfogadására. 
 

1) Módosítások: 
 

- 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.  Kolonics Péterné 

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. Tácsik Attila 

Kesztölc Község 

Önkormányzata 
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Vöröskői István 

Leányvár Község 

Önkormányzata 
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor 

Máriahalom Község 

Önkormányzata 

2527 Máriahalom, Széchenyi 

Ferenc u. 31. 
Murczin Kálmán 

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 

 
- A megállapodás kiegészül egy új 5.6 ponttal az alábbiak szerint: 

5.6 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége. 
 
A megállapodás további pontjai nem változnak. 
 
 
 

2) DOROGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁSA (egységes szerkezet)  
 
 



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.  Kolonics Péterné 

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. Tácsik Attila 

Kesztölc Község 

Önkormányzata 
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11 Vöröskői István 

Leányvár Község 

Önkormányzata 
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. Hanzelik Gábor 

Máriahalom Község 

Önkormányzata 

2527 Máriahalom, Széchenyi 

Ferenc u. 31. 
Murczin Kálmán 

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 

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. 
 
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 
 
5.6 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános 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) 
- 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.  
 
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. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 

 
INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Ezúton szeretném meghívni a tisztelt 
Testületet, és a lakosságot Advent-váró ünnepségsorozatunkra, valamint ezen a 
hétvégén megnyitásra kerülő Fotótár kiállításra és a szombati Helyi Értéktár című 

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

 
Kmf. 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
 polgármester       jegyző 


