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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) 2015. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosítás
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
3) Tájékoztatás a 2015. évi I. féléves költségvetésről
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
4) 2016. évi fejlesztések, elképzelések
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
5) Támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolói
Előadó: Civil szervezetek vezetői
6) Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolója
Előadó: Juhász Péter tű. alezredes tűzoltó parancsnok
7) Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
8) Pszichológus foglalkoztatása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
9) Orvosi szolgálati lakás ügye
9.a.Lemondás
9.b.Bérlés
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
10) Művelődési Ház SZMSZ és alapító okirat módosítása
Előadó: Csapucha Katalin Művelődési Ház Igazgatója
11) Helyi Értéktár Bizottság létrehozásának kérdése
Előadó: Csapucha Katalin Művelődési Ház Igazgatója
12) Egyebek
a) Sport Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
b) Családsegítés
és
gyermekjóléti
szolgáltatások
integrálása
(szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
c) Hókotrás és síkosságmentesítés
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
d) Köszönőlevél

Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint)
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Dimitrov László alpolgármester
Csapucha Katalin képviselő
Hudeczné Fuzik Anna képviselő
Kosztolányi József képviselő
Vogyeraczki Mária képviselő
Baumstark Tiborné jegyző
Meghívott vendégek:
Dr. Etter Ödön jogtanácsos
Juhász Péter Tű alezredes
Kovács Ferenc Lövész Egyesület
Pfluger Antal Judo SE
Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella Igazgatási munkatárs
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselőtestület tagjait, és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6
fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. Tekintettel a meghívott
vendégek jelenlétére, javasolja, hogy a meghívóban 6) pontban szereplő beszámolót
1) napirendi pontban, az 5) pontban szereplő beszámolót 2) napirendi pontban
tárgyalja meg a testület.
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 60/2015.(IX.29.) határozata
a testületi ülés napirendjéről
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az
alábbiak szerint:
1) Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolója
Előadó: Juhász Péter tű. alezredes tűzoltó parancsnok
2) Támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolói
Előadó: Civil szervezetek vezetői
3) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
4) 2015. évi I. félévi költségvetési előirányzat módosítás
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
5) Tájékoztatás a 2015. évi I. féléves költségvetésről
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
6) 2016. évi fejlesztések, elképzelések
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
7) Óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
8) Pszichológus foglalkoztatása
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
9) Orvosi szolgálati lakás ügye

9.a.Lemondás
9.b.Bérlés
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
10) Művelődési Ház SZMSZ és alapító okirat módosítása
Előadó: Csapucha Katalin Művelődési Ház Igazgatója
11) Helyi Értéktár Bizottság létrehozásának kérdése
Előadó: Csapucha Katalin Művelődési Ház Igazgatója
12) Egyebek
a) Sport Egyesület támogatási kérelme
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
b) Családsegítés
és
gyermekjóléti
szolgáltatások
előterjesztés)
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
c) Hókotrás és síkosságmentesítés
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
d) Köszönőlevél

integrálása

(szóbeli

Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Napirend tárgyalása
1. Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolója
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A beszámoló anyagát emailban
mindenki megkapta. Felkéri Juhász Péter tű. alezredest, hogy amennyiben igényli,
szóban egészítse ki beszámolóját.
Juhász Péter: A részletes beszámolót megküldte, azt kiegészíti néhány mondattal.
2014. december óta kinevezett parancsnoka az Esztergomi tűzoltóságnak,
káresemény miatt eddig még nem kellett jönni Piliscsévre. 2015. óta kötelező a
tűzoltóságnak beszámolót készítenie. Az Önkormányzat és a Katasztrófavédelem
kapcsolata jó, mindenképp pozitív kapcsolattartásra törekednek, valamint felajánlja
a segítségét. Nyitottak az oktatási intézmények felé, valamint rendezvények
alkalmával is tartanak kérésre bemutatót.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: megköszöni a részletes, mindenre
kiterjedő beszámolót, valamint köszöni és tájékoztatja majd az intézményvezetőket a
programszervezés kapcsán a bemutatókra vonatkozó felajánlásról. A beszámoló
kapcsán felhívja a lakosság figyelmét a fűtési szezon előtti gázkészülék karbantartás
fontosságára.
Juhász Péter: A téma fontosságára utal az is, hogy nem olyan rég az Idősek
Klubjában tartott erről előadást, valamint a kéményseprői szolgálat kötelező
igénybevételére figyelmeztette a hallgatóságot. Felhívta a figyelmet a szén-monoxid
érzékelőkre is.
Baumstark Tiborné jegyző: arról, hogy a szénmonoxid érzékelők hova kerüljenek
elhelyezésre, illetve kinek milyen típusú készüléket ajánl, kaphatnak-e a lakók
segítséget?
Juhász Péter: készül az ezzel kapcsolatos tájékoztató kiadvány.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Amennyiben újra alakulna az önkéntes tűzoltó
egyesületünk, úgy a felszerelést ki adná?
Juhász Péter: Együttműködési megállapodás alapján indulhatnak pályázaton, így
akár eszközökre is nyerhetnek támogatást. Az újraszerveződő egyesületek magasabb
támogatásban is részesülhetnek.
Mivel további kérdés hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester javasolja a képviselő testületnek, hogy a következő szövegű
határozati javaslatot fogadja el: Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolóját.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 61/2015.(IX.29.) határozata
A Tűzoltó parancsnokság beszámolójáról
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolóját.

az

Esztergomi

Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2. Támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolói
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester felkéri Kovács Ferencet a Lövész
Sportegyesület vezetőjét, hogy amennyiben kívánja, egészítse ki beszámolóját.
Kovács Ferenc: Az egyesület megalakulása óta folyamatos feladat az utánpótlás
nevelése, valamint a felnövő versenyzők sikere. Büszkék Petőcz Dávidra, aki első
helyezést ért el a Magyarországi Egyetemek és Főiskolák bajnokságán. Kiemeli
mozgáskorlátozott versenyzőiket, reméli ők is továbbfolytatják sikerszereplésüket.
Pozitív az önkormányzat és az egyesület kapcsolata, a támogatás nélkül nem
tarthatnának itt. Reméli, hogy ez a gyümölcsöző kapcsolat sokáig fennmarad.
Viszonozni szeretnék a segítséget áldozatos munkájukkal, valamint azzal, hogy
országszerte megismertetik Piliscsév nevét.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Megköszöni az beszámolót, valamint
Kovács Ferenc edzői munkáját.
Vogyeraczki Mária képviselő: Jelenleg hány gyermekkel foglalkozik? A nem piliscsévi
versenyző is Piliscsév színeiben indul? A Sportegyesülettel sikerült megegyezni a
közös teremhasználatot illetően?
Kovács Ferenc: a létszám változó, jelenleg 10-12 fő utánpótlás nevelése folyik,
zömmel Piliscséviek. 6-10 évesekkel úgynevezett „lövész-ovi”-t kezdett el. A létszám
nem tűnik túl soknak, de ez nem nagy tömegbázisú sport. Négy főállású lőállásuk
van, ez nem is bírna el több embert. Aki nem piliscsévi, az is piliscsévi trikóban
versenyez. A Sportegyesülettel megegyeztek.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A helyiség követelményeiben hosszútávra is
megfelelő?
Kovács Ferenc: Igen a helyiség megfelel a hazai és nemzetközi versenyek szabvány
méreteinek, egyben világítástechnikailag is tökéletesen rendben van.
Kosztolányi József képviselő: A Sportegyesülettel a gázszámla ügyében is sikerült
megegyezésre jutni?
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Igen a két egyesület megegyezett, azóta
a gázdíjak már el lettek utalva.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Megköszöni Kovács Ferencek a
részvételt és javasolja a képviselő testületnek, hogy a következő szövegű határozati
javaslatot fogadja el: Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Lövész Sport Egyesület működéséről szóló beszámolót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 62/2015.(IX.29.) határozata
a Lövész Sport Egyesület beszámolójáról
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lövész sport
Egyesület működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: felkéri Pfluger Antalt a Judo Lövész
Sport Egyesület vezetőjét, hogy amennyiben kívánja, egészítse ki beszámolóját.
Pfluger Antal: A beszámoló a 2014. évet foglalja magában. Kiegészíti a 2015-ös friss
hírekkel. Versenyzőik nagy versenye, a Budapest kupa 16 ország részvételével
zajlott, itt két csévi versenyző is dobogós eredményt ért el. Svájcban 8 ország 59
csapata versenyzett, csapatösszesítésben I. helyen végeztek, sok csévi volt a
csapatban. Az idén még indulunk a Duna Ligában, Leányvár lesz a házigazda. A
csévi lányok, Veres Kinga és Tandi Alexa nemzeti bajnokság felnőtt I. osztályban III.
illetve V. helyezést értek el. A magyar válogatott kiválasztotta Rábai Lászlót, aki DélAmerikában rendezett versenyen III. lett, csapatbajnokságon minden ellenfelét
megverte. Az utánpótlás számukra is fontos, nagyrészt a cséviek képezik. Újra
beindult az „ovi-mozgalom” 20 fővel. Az iskolai utánpótlást még növelni kell. SE
szinten kb. 240 gyermekük van. Bánata az, hogy 16 egyetemista versenyzőjük van,
akik tanulmányaik miatt nem tudnak rendszeresen az edzéseken részt venni,
versenyeznek még, de eredményeik már nem olyan kimagaslóak.
Baumstark Tiborné jegyző:
Nagy örömünk, hogy a piliscsévi óvodában is
rendszeresek a judo edzések. Ezzel kapcsolatban szeretne hallani arról, hogy a
feltételek megfelelőek?

Pfluger Antal: Piliscséven minden feltétel adott az óvodai utánpótlás neveléséhez, a
szőnyeget percek alatt össze lehet rakni, szemben Leányvárral, ahol minden edzés
előtt és után 180 m2 szőnyeget kell megmozgatni.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Gratulál Pfluger Antalnak, hogy ekkora
tömeget tud megmozgatni sport terén, és további sikereket kíván az edzői
munkájához.
Megköszöni Pfluger Antalnak a részvételt és javasolja a képviselő testületnek, hogy
a következő szövegű határozati javaslatot fogadja el: Piliscsév község Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a Judo Sport Egyesület működéséről szóló beszámolót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 63/2015.(IX.29.) határozata
a Judo Sport Egyesület beszámolójáról
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Judo Sport Egyesület
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Következő beszámoló a Szlovák
Nyugdíjas Klub vezetőjének, Nagy Máriának a beszámolója, aki betegsége miatt
sajnos nem tud részt venni az ülésen. Felolvassa a beszámoló elején található
idézetet (felolvasva). A Nyugdíjas Klub 1998. évben alakult, még Nagy Mária
Polgármesterasszony idején. A klub nagy aktivitással működik, programkitűzéseik
megvalósulnak, rendszeresen részt vesznek a település életében. Az Önkormányzat
támogatja a civil szervezeteket, akik támogatás nélkül nem tudnának ilyen
hatékonyan működni.
Megköszöni Nagy Máriának a mindenre kiterjedő beszámolót, vezetői munkájához
kitartást kíván. Javasolja a képviselő testületnek, hogy a következő szövegű
határozati javaslatot fogadja el: Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Szlovák Nyugdíjas Klub működéséről szóló beszámolót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 64/2015.(IX.29.) határozata
a Szlovák Nyugdíjas Klub beszámolójáról
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szlovák Nyugdíjas
Klub működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: felkéri Vogyeraczki Mária képviselő
tagot, hogy a Szlovák önkormányzat működéséről szóló beszámolót igény szerint
szóban egészítse ki.
Vogyeraczki Mária képviselő: nem kívánja szóban kiegészíteni a beszámolót.
Elkészítette annak ellenére, hogy nem civil szervezet a Szlovák Önkormányzat.
Bemutatta az önkormányzat tevékenységét, amelyet mindenki jól ismer.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: mindenki tisztában van azzal, hogy
alakulása óta mi mindent működtet a Szlovák Önkormányzat. A települési
önkormányzat és a SZÖK együttműködése nagyon jó és eredményes, nagy
egyetértésben dolgoznak együtt. Jelenlegi közös feladat a téli ünnepkör
megszervezése.
Vogyeraczki Mária képviselő: köszöni, igyekszenek kitartani, várják utánpótlásba a
fiatalokat, mind az Asszonykórus, mind pedig a tánccsoport soraiba.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Javasolja a képviselő testületnek, hogy
a következő szövegű határozati javaslatot fogadja el: Piliscsév község Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a Szlovák Önkormányzat működéséről szóló beszámolót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 65/2015.(IX.29.) határozata
a Szlovák Önkormányzat beszámolójáról
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete
Önkormányzat működéséről szóló beszámolót.

elfogadja

a

Szlovák

Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Piliscsévi Sport Egyesület elnöke
jelezte, hogy a beszámoló tárgyalásának időpontjára nem tud megérkezni. A
megküldött beszámoló részletes, tartalmazza a számszaki adatokat is. Részletezi a
különböző programokat, a felnőtt csapat működését. A pénzügyi beszámoló alapján
kiderül, hogy az egyesület nem képes működni az önkormányzat támogatása
nélkül, 2015. évben pedig nem is elegendő a megállapított támogatás összege.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Javasolom, hogy a testület kérje fel az egyesületet,
hogy próbálja meg növelni saját bevételeit, tagdíjak, támogatók, pályázatok útján.
Koncentráljanak a pénzügyi helyzetük javítására.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Javasolja a képviselő testületnek, hogy
a következő szövegű határozati javaslatot fogadja el: Piliscsév község Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a Piliscsévi Sport Egyesület működéséről szóló
beszámolót. Felkéri az Egyesület vezetőségét, hogy koncentráljon bevételei
növelésére.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 66/2015.(IX.29.) határozata
a Piliscsévi Sport Egyesület beszámolójáról
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Elfogadja a Piliscsévi Sport Egyesület működéséről szóló beszámolót.
2) Felkéri az Egyesület vezetőségét, hogy koncentráljon bevételei növelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Pincefalu Egyesület is megküldte
beszámolóját, vezetője jelezte, hogy elfoglaltsága miatt, nem tud jelen lenni annak
tárgyalásán. Az egyesület ez évben ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. A
két napos rendezvény nagyon jól sikerült. Az Egyesület az egyik legaktívabb civil
szervezet, önállóan működnek, önkormányzati támogatás mellett a pályázati
lehetőségeket
is
kihasználják,
Legény
Ferenc
aktivistájuk
hatékony
közreműködésével. Az önkormányzat rendezvényein továbbra is számít a szervezet
közreműködésére. Javasolja a képviselő testületnek, hogy a következő szövegű
határozati javaslatot fogadja el: Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Piliscsévi Pincefalu Egyesület működéséről szóló beszámolót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 67/2015.(IX.29.) határozata
a Piliscsévi Pincefalu Egyesület beszámolójáról
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Piliscsévi Pincefalu
Egyesület működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
3. Beszámol a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: a beszámolót írásban mindenki
megkapta. A júniusi ülés óta sok minden történt a faluban, a legfontosabb mégis
az, hogy elkészült az új hivatal. Mindemellett, természetesen hznem hanyagoltuk el
a közterületeket sem. Folyamatosan zajlott a munka. A hivatal épületének átadása
is megtörtént, sokan eljöttek az átadásra. A szüreti felvonulás is lezajlott, a rossz
idő ellenére szép számban felvonultak, valamint az utána szervezett bál is jó
hangulatú volt. Köszöni a képviselők munkáját, segítségét, külön Hudeczné Fuzik
Anna képviselőasszony segítségét, melyet a dekorációban nyújtott, illetve az ajándék
virágok terén.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A beszámolóból szerinte kimaradt egy fontos
pályázat megvalósulása, a napelemek kiépítése.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Köszönöm, valóban júliusban került
sor a négy önkormányzati épületen a napelemek kiépítésére. Három hét múlva
érnek a végére, már készülnek az elszámolások.
Vogyeraczki Mária képviselő: Lejárt határidejű határozatok közt szerepel a Bányász
tér elnevezése, amely nem teljesült. Mi az oka?
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A tér nem rendelkezik önálló helyrajzi
számmal. Ahhoz, hogy új elnevezést kapjon, és ez a Földhivatalban átvezetésre
kerüljön meg kell osztatni a területet, melynek igen magas a költsége és a PT
Bizottsággal ezt megtárgyalva, arra jutottunk, hogy jelenleg nem áll úgy anyagilag
az önkormányzat, a következő évben kerül ez majd kivitelezésre.
Vogyeraczki
támogatás.

Mária

képviselő:

Mit

jelent

a

közművelődési

érdekeltségnövelő

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ez egy pályázati forma, melyet ezidáig
többször kihasználtunk. Mind a Művelődési Ház, mind pedig a Könyvtár pályázhat.
Ez évben is megtette a Művelődési Ház, székekre pályázott. Nyert is 110 E Ft-ot,
azonban a jelenlegi támogatási formában 450 E Ft-ot kellett volna önerőként
hozzátenni. A PTB ezt is újratárgyalta és javasolta, hogy mondja vissza a Művelődési
Ház a támogatást.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Kiemeli még a beszámolóból a TDM
ülések gyakoriságát és fontosságát, melyek eredményeként már bejezésre került az
egyesület.
Megtörtént az Iskola utca átvezetése, a lakosok a következő héten lecseréltethetik a
hivatalban régi lakcímkártyájukat.
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a két ülés közötti beszámolót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 68/2015.(IX.29.) 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
4. 2015. évi I. féléves költségvetési előirányzat módosítás
Kosztkáné rokolya Bernadett polgármester: a napirendi pontot a PTB megtárgyalta,
felkéri Hudeczné Fuzik Anna bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a
bizottsági ülésen elhangzottakról.

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – PTB elnök: A PTB megtárgyalta a napirendi
pontot. Az I. félévi költségvetési előirányzatot módosítani szükséges, mert a bejövő
pénzeszközök miatt módosul a költségvetés. 37 M Ft-tal növekedett a bevételi oldal,
ez a kiadási oldalon is szerepeltetve van. A bizottság az előirányzat módosítást
tudomásul vette és javasolja a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester javasolja megalkotni Piliscsév község Képviselő-testülete
önkormányzati rendeletét Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szól
1/2015.(II.11.) rendeletének módosításáról.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletét
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szól 1/2015.(II.11.) rendeletének
módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
5. Tájékoztatás a 2015. évi I. féléves költségvetésről
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Munkatervben szerepel a napirendi
pont annak ellenére, hogy a törvény már nem teszi kötelezővé a féléves beszámoló
elkészítését. A PTB javasolta, hogy tájékoztatásul mégis szerepeljen az idei
munkatervben is az I. félévi költségvetés alakulása. Ennél a napirendi pontnál is
felkéri Hudeczné Fuzik Anna PTB elnököt tájékoztassa a testületet a bizottsági
ülésen elhangzottakról.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő-PTB elnök: Az I. félévi költségvetés az
előirányzatoknak megfelelően alakult. A bevételek valamivel alacsonyabbak, mint a
kiadások, de ez általában mindig így van, mégpedig az iparűzési adó miatt. A
vállalkozók azonban tisztában vannak vele, hogy kötelezettségüket december 31-ig
feltöltéssel korrigálhatják. A PTB javasolja a Képviselő Testületnek, hogy a 2015. I.
félévi költségvetési tájékoztatót fogadja el.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő Testülete elfogadja a 2015. évi I. féléves költségvetésről
szóló tájékoztatót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 69/2015.(IX.29.) határozata
a 2015. I. féléves költségvetési tájékoztatóról
Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi I. féléves költségvetési
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

6. 2016. évi fejlesztések
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondja,
hogy a 2011-2016. évre vonatkozóan készült el az érvényben lévő gazdasági
program.
Az eltelt öt évben sok minden megvalósult a célkitűzésekből: járdák, utak, fedett
buszváró építése, halottasház felújítása, „ÁFÉSZ” ház hasznosítása. Kiépült a
kamerarendszer. Körülbelül 85 %-ban megvalósultak a tervek. Ami nem valósult
meg az a sportcsarnok, ehhez valószínű alkalmas pályázati lehetőség szükséges,
valamint a fásítás. Kéri, hogy december 31-ig gondolkodjon a testület a gazdasági
program felülvizsgálatán, az újabb célkitűzéseken. A következő évre két pályázati
lehetőség adódik, mégpedig a volt önkormányzati hivatal hasznosítása, amit már be
is nyújtottunk, valamint a TOP-os programok pályázata, amelyek kiírása november
közepétől indul.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Nézte az „Itthon vagy Magyarország, szeretlek”
közvetítését, ott találkozott egy a fásítással kapcsolatos új ötlettel. Az egyik faluban
ezen a napon, az az évben született gyermekek szülei ültetnek el fát közterületen. Az
elődök idejében is szokás volt gyermek születésekor a faültetés. Javasolja
megvalósítani a településen.
Csapucha Katalin képviselő: is hallott hasonló ötletet, mégpedig az 1. osztályba
menő gyermekek ültetnek fát az iskolakertbe. Érdekes lehet egy osztálytalálkozó
alkalmával a saját fája megtekintése.
Kosztkáné
Rokolya
Bernadett
továbbgondolásra érdemesek.
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További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő Testülete elfogadja a 2016. évi fejlesztésekről,
elképzelésekről szóló tájékoztatót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 70/2015.(IX.29.) határozata
a 2016. évi fejlesztésekről, elképzelésekről
Piliscsév Község Képviselő-testülete
elképzelésekről szóló tájékoztatót.

elfogadja

a

2016.

évi

fejlesztésekről,

Határidő: azonnal
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
7. Óvodavezetői pályázat kiírása
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: az óvodavezetői pályázat kiírásra
került, az álláshelyre pályázó nem volt. Törvényi kötelezettségnek eleget téve, újra
meg kell hirdetni a vezetői állást. Az előterjesztésben foglaltak szerint a feltételek
ugyanazok, mint az előző kiírásban. Az intézmény, vezető nélkül nem maradhat,
ezért az Aranykapu Egységes Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján a rangidős óvónőt kell megbízni a vezetői feladatok ellátásával.

Vogyeraczki Mária képviselő: A kiírás dátuma szerintem nem jó, javítani kellene,
2016. szeptember 1-től szóljon 2021. augusztus 31-ig.
Baumstark Tiborné jegyző: Nem csak Piliscséven állt elő ez helyzet, hanem
Leányváron is.
A leányvári és a piliscsévi pályázati kiírás szövegét elküldtük előzetes kontrollra a
Kormányhivatalnak. Többek között javasolták az önkormányzatoknak, hogy
amennyiben anyagi oka van szakvizsga elvégzésnek, úgy azt támogassa az
önkormányzat ösztöndíj, vagy egyéb munkáltatói támogatás formájában.
Vogyeraczki Mária képviselő: két év a közoktatás vezetői szakvizsga. Egy félévnek
130.000.-Ft a tandíja. Ilyen képzés államilag finanszírozott formában nem indul. A
képzésre való jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező 5 éve óvodapedagógusi
alkalmazásban álljon.
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra: 1)
Piliscsév község Képviselő Testülete az alábbi szöveggel ismételten 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, 2016. szeptember 1. napjától 2021. augusztus
31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Komárom–Esztergom Megye 2519 Piliscsév, Jubileum tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 szakvizsgázott pedagógus 2 éven belül, önköltségen
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,
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 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.június 15.
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.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 közigállás.hu – 2015. október 15.
 Piliscsév Község honlapja: www.piliscsev.hu – 2015. október 15.
 Önkormányzati hirdetőtábla – 2015.október 15.
 Csévi Kisbíró
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015.október 15.
Határidő: azonnal, illetve a határozatban megjelölt
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 71/2015.(IX.29.) határozata

Az óvodavezetői pályázat kiírásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) Az alábbi szöveggel ismételten 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, 2016. szeptember 1. napjától 2021. augusztus
31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Komárom–Esztergom Megye 2519 Piliscsév, Jubileum tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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 szakvizsgázott pedagógus 2 éven belül, önköltségen
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,
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 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.június 15.
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.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 közigállás.hu – 2015. október 15.
 Piliscsév Község honlapja: www.piliscsev.hu – 2015. október 15.
 Önkormányzati hirdetőtábla – 2015.október 15.
 Csévi Kisbíró

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015.október 15.
Határidő: azonnal, illetve a határozatban megjelölt
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

2/
Piliscsév
község
Képviselő
Testülete
megbízza
Vogyeraczki Mária
óvodapedagógust, hogy 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig az Aranykapu
egységes Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatait lássa el.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 72/2015.(IX.29.) határozata

Az óvodavezetői feladatok ellátásról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Megbízza Vogyeraczki Mária óvodapedagógust, hogy 2015. szeptember 1-től 2016.
augusztus 31-ig az Aranykapu egységes Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
feladatait lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
8. Pszichológus foglalkoztatása
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Korábbi testületi ülésen a
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója kapcsán derült fény arra, hogy mekkora hiány
és túlterheltség van a pszichológus foglalkoztatás illetve működés terén. A Testület
úgy döntött, hogy működési területén önállóan megoldja a pszichológus
foglalkoztatását. Az óvodavezető és az iskolai tag-intézményvezető szakmailag
támogatta a döntést. A kiküldött anyag tartalmazza az alkalmazás feltételeit. Az
állásra jelentkezett egy pszichológus végzettségű piliscsévi lakos. Javasolja,
támogassa a testület a jelentkező foglalkoztatását.
Baumstark Tiborné: Az előterjesztésben ismertette a foglalkoztatás szakmai részét.
Az oktatási intézményvezetők nagyon örültek a kezdeményezésnek. Felvette a
kapcsolatot a KLIK területi megbízott vezetőjével, aki szintén örömét fejezte ki,
mondván, hogy nincs a működési területén még egy olyan önkormányzat, aki ezt
önerőből finanszírozná, ők ugyanis anyagilag nem tudnak támogatni.
Megállapodásban kell rögzíteni a működés feltételeit. Az alkalmazás ez évben
többlet kiadást nem okoz, ugyanis az óvoda költségvetése tartalmazza a szükséges
fedezetet. A foglalkoztatásról szóló megállapodás első körben 2015. szeptember 1-től
– 2016. június 15-ig szólna. Nagyon szeretné, ha előtérbe kerülnének a szülők
jelzései, véleményük. A pszichológus fontos feladata összehozni az óvoda-, és
iskolapedagógust, valamint szülőt. Bízik benne, hogy azok az ügyek, amelyek
szakember, idő és pénz hiányban nem tudtak rendeződni, megoldásra kerülnek.
Vogyeraczki Mária képviselő: mint óvodavezető megköszöni, hogy sikerül megoldani
a pszichológus alkalmazását. A pszichológust már bemutatta a szülői értekezleten,
és tájékoztatja folyamatosan a szülőket arról, hogy milyen ügyekben tud segítséget
nyújtani. Elsőként az iskolába készülő gyermekekkel fog foglalkozni. az
előterjesztésben 11 óra foglalkoztatás van, javítsuk: 20 órában foglalkoztatjuk, a 11
óra a kötelező óraszáma.

Baumstark Tiborné jegyző: amikor arról van szó, hogy más iskolába íratják be az
elsős gyerekeket, mindig keressük azokat az érveket, hogy mivel több a mi iskolánk.
A pszichológus foglalkoztatása is egy olyan érv, amelyet a szülők tudomására kell
hozni beíratás előtt. Javasolja, készüljön róla cikk a Kisbíróba, helyi médiába.
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő Testülete 2015. szeptember 01-től, 2016. június 15-ig

köznevelési intézményeiben heti 20 órában pszichológust foglalkoztat. Megbízza a Jegyzőt,
hogy a foglalkoztatáshoz szükséges dokumentumokat készítse el. Felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 73/2015.(IX.29.) határozata
a pszichológus alkalmazásáról
Piliscsév község Képviselő Testülete
1) 2015. szeptember 01-től, 2016. június 15-ig köznevelési intézményeiben heti
20 órában pszichológust foglalkoztat.
2) Megbízza a Jegyzőt, hogy a foglalkoztatáshoz szükséges dokumentumokat
készítse el.
3) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: 1./ Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2./ Baumstark Tiborné jegyző
9. Orvosi szolgálati lakás ügye
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A képviselők az előterjesztést írásban
megkapták. A napirendi pont két részből áll: egyrészt Dr. Goda Benedek lemondása
a bérleti jogviszonyáról, másrészt pedig egy kérelem az új bérlő részéről. Dr. Goda
Benedek megköszöni az eddigi lakhatási lehetőséget, és kéri, hogy a kötelező
tisztasági meszeléstől tekintsen el az önkormányzat, cserébe a felsorolt beépített
konyhai eszközökért.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő Testülete Dr. Goda Benedeknek a Piliscsév Szőlősor 20.
szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyról való lemondását
elfogadja.
A konyhai berendezés értéknek fejében eltekint a tisztasági festés elvégzésétől. Kéri
a Jegyzőt, hogy a bérleti jogviszonyt felbontó szerződést készítse el.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 74/2015.(IX.29.) határozata
az orvosi szolgálati lakás bérletének lemondásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1)
2)
3)

Dr. Goda Benedeknek a Piliscsév Szőlősor 20. szám alatti szolgálati
lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyról való lemondását elfogadja.
A konyhai berendezés értékének fejében eltekint a tisztasági festés
elvégzésétől.
Kéri a Jegyzőt, hogy a bérleti jogviszonyt felbontó szerződést
készítse el.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: a napirendi pont második részére
Mohai György és Forczek Bernadett kérelme, melyet a Piliscsév Szőlősor 20. szám
alatti orvosi szolgálati lakás bérletére, valamint a tájékoztatásul közölt bérleti díj
csökkentésére nyújtottak be. A PTB javaslata 100 E Ft/ hó bérleti díj, valamint 3
havi kaució volt. Az előterjesztéshez képest az összeg módosításra került 90 E Ft/hó
összegre.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő Testülete bérbeadja Mohai György és Forczek Bernadett
részére a Piliscsév Szőlősor 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást. A bérleti
díj összegét 90.000 Ft/hó + rezsi, a kauciót 3 havi összegben állapítja meg. Kéri a
Jegyzőt, hogy a bérbeadással kapcsolatos dokumentumokat készítse el.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 75/2015.(IX.29.) határozata
az orvosi szolgálati lakás bérletének bérbeadásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) Bérbeadja Mohai György és Forczek Bernadett részére a Piliscsév
Szőlősor 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást.
2) A bérleti díj összegét 90.000 Ft/hó + rezsi, a kauciót 3 havi összegben
állapítja meg.
3) Kéri a Jegyzőt, hogy a bérbeadással kapcsolatos dokumentumokat
készítse el.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: 1./ Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2./ Baumstark Tiborné jegyző

10.

Művelődési Ház SZMSZ és alapító okirat módosítása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Művelődési Házban történt ellenőrzés
megállapításai közt szerepelnek olyan pontok, amelyek miatt az intézmény SZMSZét módosítani szükséges. Ezzel együtt kerülhetne módosításra a fenntartó
megváltozott címe is. Azonban a címváltozás bejegyzése jelenleg még nem
lehetséges, kétszer tárgyalni és módosítani az alapító okiratot felesleges munka,
ezért javasolja, hogy vegyék le napirendről.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő Testülete a 2015. IX. 29.-i ülésének napirendjéről leveszi a
Művelődési Ház SZMSZ és Alapító okirat módosa című napirendi pontot.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 76/2015.(IX.29.) határozata
a Művelődési Ház SZMSZ és Alapító okirat módosítása
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A 2015. IX. 29.-i ülésének napirendjéről leveszi a Művelődési Ház SZMSZ és Alapító
okirat módosa című napirendi pontot.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
11.

Helyi Értéktár Bizottság létrehozásának kérdése

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Helyi értéktár létrehozását a korábbi
években elutasította a Képviselő-testület. Azonban mostanra már a legtöbb
település csatlakozott a kezdeményezéshez. Az előterjesztésben részletesen
szerepelnek a létrehozás feltételei. Felkérem Csapucha Katalin képviselőt, röviden
ismertesse a napirendi pontot.
Csapucha Katalin képviselő: Mint elhangzott, a 2012. évben megjelent
szabályozáskor el lett utasítva az Értéktár létrehozása. Azonban jelenleg már kezd
kiépülni ennek rendszere. Érdemes csatlakozni, ugyanis többlet feladatot nem
jelent, hisz azt amúgy is végezzük, akkor, amikor gyűjtjük régiségeinket. Minimum
háromfős bizottságot kell a működéshez létrehozni.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Minden postaládába eljutott a Megyei Értéktár
kiadványa, amely alapján kijelenthetjük, hogy ez egy szép kezdeményezés, amely
széleskörben megismerteti a helyi értékeket. Javasolja, hozzon létre a testület saját
Értéktárat, mert vannak megőrzésre érdemes értékek.
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő Testülete a Magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. Tv. 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozza:A települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó
gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás

érdekében Települési Értéktárat hoz létre. Felkéri a polgármestert, tegyen javaslatot a
Települési Értéktár Bizottság tagjaira és a Bizottság működési szabályzatára. Felkéri
a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a megyei közgyűlés és a Hungarikum
Bizottság elnökét.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 77/2015.(IX.29.) határozata
Települési Értéktár létrehozásáról
Piliscsév község Képviselő-testülete a Magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Tv. 3.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
1) A települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény
létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás
érdekében Települési Értéktárat hoz létre.
2) Felkéri a polgármestert, tegyen javaslatot a Települési Értéktár Bizottság
tagjaira és a Bizottság működési szabályzatára.
3) Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a megyei közgyűlés és a
Hungarikum Bizottság elnökét.
Határidő: azonnal
3./ 2015.október 31.
Felelős: 1-2 Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
3./ Baumstark Tiborné jegyző
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Helyi értéktár Bizottság tagjának
javasolja Nagy Máriát, és Csapucha Katalint. A kötelező harmadik tag személyére
vonatkozóan kéri, hogy Vogyeraczki Mária képviselő - SZÖK elnök tegyen javaslatot.
Vogyeraczki Mária képviselő – SZÖK elnök: Nagy Máriát mindenképp javasolta
volna, másik javaslata Csepreghiné Nyitrai Katalin.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: javasolja, hogy a bizottság létrehozását vegyék le
napirendről, azt a következő ülésen tárgyalja a testület újra. Addig is kérjék meg a
Polgármesterasszonyt, hogy előzetesen egyeztessen a jelöltekkel, elfogadják-e azt.
Javasolja továbbá, hogy próbáljanak egy fiatalabb tagot is bevonni a bizottságba,
legyen ki tanuljon és vigye tovább a megismerteket.
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő-testülete a Helyi Értéktár Bizottság létrehozását a
következő ülésére elnapolja. Felkéri a Polgármestert, hogy a javasolt bizottsági
tagokkal a jelölés elfogadását illetően előzetesen egyeztessen.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 78/2015.(IX.29.) határozata
Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Piliscsév község Képviselő-testülete
1) A Helyi Értéktár Bizottság létrehozását a következő ülésére elnapolja.
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a javasolt bizottsági tagokkal a jelölés
elfogadását illetően előzetesen egyeztessen.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
12.

Egyebek

a) Sport Egyesület támogatási kérelme
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Sport Egyesület Elnöke támogatási
kérelmet nyújtott be. Az előbb elhangzott beszámolójából is kiderült, hogy az
önkormányzati támogatás nélkül működésképtelenek lennének. Kevés a saját
bevételük, támogatókra, pályázati lehetőségekre lenne szükségük. Véleménye
szerint cél, hogy a „Csévi foci” továbbra is fennmaradjon, javasolja a kérelmezett
összeg kifizetését havi bontásban.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A PT Bizottság nem javasolta a további támogatást.
Szerettek volna az elnökkel elbeszélgetni, feladatokat kitűzni az egyesületnek. A
tartalék terhére történne a kifizetés? Mivel a kérelemből kitűnik, hogy a támogatás
nélkül tovább nem tudnának működni, javasolja, hogy havi bontásban az aktuális
havi elszámolás alapján támogassák az egyesületet.
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben megállapított
támogatáson felül további támogatást nyújt a Sport Egyesületnek az Elnök által
bizonylatokkal alátámasztott kiadások fedezetére. A felhasznált támogatás
alátámasztásra az Egyesület tételes könyvelését mutassa be.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 79/2015.(IX.29.) határozata
A Piliscsévi Sport Egyesület támogatásáról
Piliscsév község Képviselő Testülete
1) A 2015. évi költségvetésben megállapított támogatáson felül további
támogatást nyújt a Piliscsévi Sport Egyesületnek az Elnök által
bizonylatokkal alátámasztott kiadások fedezetére.
2) A felhasznált támogatás alátámasztásra az Egyesület tételes könyvelését
mutassa be.
Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

b. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások integrálása
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: 2016. január 1-től a törvénymódosulás
miatt változnak a családsegítési és gyermekjóléti szolgálat működtetésének
feltételei. Miután a hatósági munka nagy része átkerült a járási hivatalokhoz, a
munkakörök átalakultak, az eddig a szolgáltatást ellátó szakemberek száma a
feladathoz képest magas lesz. Amint megjelenik a törvény végrehajtásául szolgáló
rendelet, már többet lehet tudni a szolgáltatás ellátásának módjáról. Ezidáig a
2016. évi költségvetés mutatószámai szolgálnak alapként, lakosságszám alapján
számolnak majd a feladatellátás finanszírozásával. A közös önkormányzati hivatal
miatt, a két község lakosságszáma összességében jó helyzetet eredményez,
amennyiben az önkormányzatnak kell magának biztosítania ezt a kötelezően
ellátandó szolgáltatást. A végrehajtási rendelet megjelenésétől függ, hogy marad
társulásban a feladatellátás, vagy magunk alkalmazzuk a szakembereket.
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:
Piliscsév község Képviselő Testülete elfogadja a Családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatások integrálásáról szól tájékoztatót.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 80/2015.(IX.29.) határozata
A Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások integrálásról
Piliscsév község Képviselő Testülete
Elfogadja a Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások integrálásáról szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett
c. Hókotrás és síkosságmentesítés
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Vertikál Zrt. ez évben sem végez
síkosság mentesítést. Ezért, mint a megelőző években meghirdetésre került a
feladat, most is egy jelentkező volt rá, Salik Gyula helyi vállalkozó. A munkabér a
tavalyihoz képest nem változott 8.500 Ft + ÁFA/ óra. Úgy gondolja, hogy a feladat
jól el volt látva. Javasolja, hogy ez évben is Salik Gyula cégét a T-KEFU KFT-t bízzák
meg. A só és homok ledeponálásra a régi hivatal udvarában lesz lehetőség.
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: Piliscsév
község Önkormányzat Képviselő - testülete elfogadja a T-KEFU Kft 1188. Budapest
Vasút u.5. szám alatti cég „Hókotrás és síkosságmentesítés” pályázatra benyújtott
árajánlatát. Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 81/2015.(IX.29.) határozata
2015/2016 évre a „Hókotrás és síkosságmentesítés” pályázat elfogadása
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1) Elfogadja a T-KEFU Kft 1188 Budapest Vasút u.5. szám alatti cég „Hókotrás
és síkosságmentesítés”2015/2016 évre vonatkozó pályázatra benyújtott
árajánlatát.
2) Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével.
Határidő: 1.pont: azonnal
2.pont: 2015. október 31.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
d. Köszönőlevél
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az előző testületi ülésen Feldhoffer
Antal atya kérelmére támogatásban részesült a hittanos tábor. A táborozás
megvalósult, 21 piliscsévi gyermek vett benne részt. Felolvassa az atya és a
hitoktató által írt köszönő sorokat.
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: Piliscsév
község Önkormányzat Képviselő - testülete elfogadja Feldhoffer Antal plébános és
Cserna Mária köszönőlevelét.
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 82/2015.(IX.29.) határozata
a Köszönőlevélről
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő - testülete
Elfogadja Feldhoffer Antal plébános és Cserna Mária köszönőlevelét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Hozzászólások interpellációk:
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A Vertikál Zrt. még mindig nem szállítja el a
zöldhulladékot, ezért az lenne a javaslatom, hogy az önkormányzat jelöljön ki egy
napot arra, hogy a lakosok által zsákokba gyűjtött falevelet elszállítsa. Találjanak
egy területet pl. a pálya mellett, ahová ezt lehet rakni. A lakosok az egész őszi
szezonban égetik a nedves leveleket, tele van füsttel a falu.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Nagyon jó kezdeményezés, keresnek
megfelelő területet.
Baumstark Tiborné jegyző: Korábban Kelemen György felajánlotta, hogy az ő
területére ki lehetne hordani a leveleket, ahol komposztálásra kerülhet.

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Megkeresi Kelemen Györgyöt áll-e még
az ajánlata. Annál is inkább, mert a lombégetés miatt nagyon sok egészségügyi
panasz érkezett már hozzá. Kétségei vannak afelől, hogy a dió levél is hasznos-e,
valamint, hogy az mennyi idő alatt bomlik. Következő ülésig utánajárnak és
megoldást keresnek.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A Marx Károly utca 23. szám előtt az aszfalt
mellett beszakadt az út. Pont a kanyarban van és már nincs padka.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Műszakis kolléganőnk már kint járt,
megnézte, támfalat kellene építeni az árok felől.
Vogyeraczki Mária képviselő: A játszótér nagyon szemetes, gyümölcs is hullott le
fákról, tele van darázzsal. Szeretné kérni, hogy újra kerüljön kihelyezésre a
„dohányozni tilos” tábla, mert eltűnt. A Dózsa György utca 11. szám előtt csőtörés
volt már egy hónapja, az aszfalt még mindig nincs helyreállítva. A Béke u. 35. előtt
szintén csőtörés miatt megbontották a járdát, azt sem állították helyre. A Béke utca
elején az aszfaltozásból kimaradt a buszmegálló környékén egy nagy gödör. Az
Idősek Napja mikor lesz?
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A játszótérrel kapcsolatban felhívná a
szülők figyelmét is, hogy ne szemeteljenek, maguk után szedjék össze. A locsoló
csatornafedelét több esetben eltávolították, volt, hogy ömlött a víz, ez esetben
jelezzenek. A csőtörés után a Vízmű állítja helyre az aszfaltot, amint több ilyen
munkájuk összegyűlik, akkor jönnek. A Béke utcai járda miatt már szóltunk. A
Közútkezelőnek jelezzük a gödröt. Az Idősek Napja október 11-én 15 órakor lesz.
Dimitrov László alpolgármester: A közterületen nincs elég kuka kihelyezve. legalább
kettő kellene a vasútállomásra.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Megragadja az alkalmat arra, hogy
megkérje a lakosságot, ne helyezzék be a köztéri hulladékgyűjtőkbe a háztartási
szemetet. Mindenkinek kötelező szerződést kötni a szemétszállításra.
Kosztolányi József képviselő: A Béke utca 80. szám előtt megsüllyedt a járda.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Köszöni a Közútkezelőnek a főúton a felezővonal
felfestését. A Béke utca járda esetében felül kell vizsgálni az utca egész felső
szakaszát.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A járda ügyét a következő évi
költségvetés készítésekor szerepeltetni kell. Egyenlőre nem életveszélyes.
Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
megköszöni a részvételt és az ülést 18:30 órakor bezárja.
Kmf.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

