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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015.06.08-án 14.00 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 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 

Kosztolányi József képviselő 
Nagy Mária Képviselő 
Vogyeraczki Mária képviselői 
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, mely:  
1) Pályázat - Gyermekétkeztetés feltételeinek javítása 
2) Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselő 7 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 49/2015.(VI.08.) határozata 

a testületi ülés napirendjéről 
 

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

1. Pályázat - Gyermekétkeztetés feltételeinek javítása 
2. Pályázat – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  

 
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) Pályázat - Gyermekétkeztetés feltételeinek javítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Tájékoztatja a Képviselő 
Testületet arról, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
törvénye alapján lehetőség nyílt a gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására pályázat benyújtására.  
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A pályázat az óvodai étkeztetést ellátó, konyhai funkciót betöltő intézmények 
fejlesztésére, étkező bővítésére nyújtható be. 36/2015.(IV.28.) KT 
határozatunk alapján a pályázat benyújtásra került. A fejlesztéshez az 
árajánlatokat bekértük, ezek lapján a határozatunkban az önerő összegét 
módosítani szükséges. Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy 2015. április 
28-án kelt határozatát vonja vissza és a következő szövegű határozatot 
fogadja el:  

1) A 36/2015.(IV.28.) határozatát visszavonja. 
2) Benyújtja pályázatát „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatása”-ra. 
3) A szükséges önerőt, 339.995.-Ft-ot 2015. évi költségvetéséből biztosítja.  

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 jelenlévő képviselő 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 50/2015.(VI.08.) határozata 

 
a gyermekétkeztetés feltételeinek javításáról szóló pályázatról  

 
 

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1) A 36/2015.(IV.28.) határozatát visszavonja. 
2) Benyújtja pályázatát „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatása”-ra. 
3) A szükséges önerőt, 339.995.-Ft-ot 2015. évi költségvetéséből biztosítja.  
4) Megbízza a jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával. 

 
Határidő: azonnal , ill. a pályázat benyújtására 2015.06.11.  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 

2) Pályázat – közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A központi költségvetés, forrást biztosít 
önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének 
fenntartására, felújítására.  A pályázat benyújtásához az árajánlatok alapján 
396.000.-Ft önerő szükséges, a fejlesztés teljes költsége 594.000.-Ft. A folyósított 
támogatásból 100 db széket vásárolnánk a Művelődési Házba. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a következő szövegű határozatot fogadja el: Piliscsév 
község Önkormányzat Képviselő-testülete  

1) Benyújtja pályázatát „A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” –ra. 
2) A szükséges önerőt, 396.000 Ft-ot a 2015. évi általános tartalékból biztosítja.  

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 jelenlévő képviselő 7 igen 
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:   
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 51/2015.(VI.08.) határozata 
 

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről  
 
 

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1) Benyújtja pályázatát „A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás”-ra. 
2) A szükséges önerőt, 396.000 Ft-ot a 2015. évi általános tartalékból biztosítja.  
3) Megbízza a jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításával. 

 
Határidő: azonnal, ill. a pályázat benyújtására 2015.06.29.  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 14,30 órakor bezárja.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett     Baumstark Tiborné 
 polgármester        jegyző 


