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Készült:   2015. október 27-én 16:30 órától 18:30 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) Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
3) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
4) Települési Értéktár Bizottság létrehozása (előterjesztés 2015.09.29-i KT 

meghívóval már megküldve) 

Előadó: Csapucha Katalin Művelődési Ház Igazgatója  
5) Egyebek 

 
a.) Kifogás elbírálása (zárt ülésen) 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Kosztolányi József képviselő 
Vogyeraczki Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 
 
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 5 fővel 
határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 5 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

 
 



Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 83/2015.(X.27.) 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 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
2) Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
3) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
4) Települési Értéktár Bizottság létrehozása (előterjesztés 2015.09.29-i KT 

meghívóval már megküldve) 

Előadó: Csapucha Katalin Művelődési Ház Igazgatója  
5) Egyebek 

 
a) Kifogás elbírálása (zárt ülésen) 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

Napirend tárgyalása 

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

határozatokról  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A beszámoló anyagát emailban 
mindenki megkapta.   
 
Nagy Mária képviselő: a beszámolóból kitűnik, hogy sok feladatnak, megjelenési 
kötelezettségnek tett eleget a Polgármester Asszony. Szeretné kérni, hogy a 
következő beszámoló elkészítésekor az is szerepeljen 1-1 mondatban a 
beszámolóban, hogy mivel kapcsolatosan vett részt egy megbeszélésen, illetve, hogy 
mit intézett.  
A népismereti vetélkedőn is részt vett a Polgármester Asszony. Öt településről 
érkeztek tanulók, a mi iskolánk által szervezett, nagyon ügyesen összeállított 
vetélkedőre. A Baráti körös asszonyok népviseletbe öltözve segítették a munkát. 
Minden faluból kaptunk visszajelzést arról, hogy a gyerekek milyen jól érezték 
magukat, és köszönik a pedagógusok színvonalas munkáját.  
 
17,00 órakor megérkezett Vogyeraczki Mária képviselő  
  
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy  

a) A Dorogi TDM egyesület bejegyzésre került, elindult a megyei TDM-hez való 
csatlakozás. Tagságunkkal újabb pályázati forrásokhoz juthatunk.    

b) Részt vett a Piliscsévi Sport Egyesület munkaértekezletén, 2015. október 28.-
án sportgyűlés lesz, aki a képviselők közül teheti vegyen részt. 



c) A TOP pályázat lehetőséget biztosít a szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúra bővítésére. Magában foglalja az ingatlan felújítást, 
akadálymentes parkoló kiépítést, gépészetet, az étkező, konyha kialakítást, 
hozzá az eszközök, bútorok beszerzését. Kibővült a pályázati lehetőség 
járműbeszerzéssel is. A pályázati adatlap már benyújtásra került, maga a 
pályázat már elő van készítve, konkrét adatokkal az árajánlatok beérkezése 
után tudunk tervezni. A támogatás nemcsak a kivitelezésre adható, hanem 
már az előkészítési munkálatokra is. November végén nyílik meg a pályázati 
lehetőség. Önerő nem szükséges, a támogatás négy egyenlő részletben 
hívható le. A megyében mi pályázunk egyedül erre a területre. Kéri a 
Testületet, hogy járuljon hozzá a pályázat benyújtásához.  

d) A Caminus ZRt-vel lejár a világítástechnikai eszközök bérbevételére kötött 
szerződés. A szerződés alapján öt intézményünkben 268 db lámpatest került 
felszerelésre, melyre elővásárlási jogunk van. A cég felé jeleztem, hogy élnénk 
elővásárlási jogunkkal, mely 36.120 Ft + ÁFA vételárat jelentne. Kérem a 
Képviselő-testületet, hogy támogassa a lámpatestek megvásárlását.  

e) Az előző testületi ülésen a zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással 
kapcsolatban feladatul kaptam, hogy keressem meg Kelemen Györgyöt egy 
ezzel kapcsolatos korábbi felajánlása révén. Kelemen György nyilatkozott 
arról, hogy az ő területe e célra már nem alkalmas. Viszont a kistérségi 
ülésen elhangzott tájékoztatás szerint, már fogják szállítani a zöldhulladékot: 
évente augusztus 1. és 15. között, valamint a fenyőhulladékot. Az üveg 
hulladékra kihelyezésre kerül szelektív hulladékgyűjtő is, konkrétan mikor 
arról nincs információ, ennek a helyét kell kijelölnünk. Fontos, hogy jól 
megközelíthető legyen, lehetőleg lássa a kamera. Több helyszín megtekintése 
után javasolom, hogy az új hivatal előtti térre kerüljön elhelyezésre a 
szelektív hulladékgyűjtő. 
Nagy Mária képviselő: Bár már az is eredmény, hogy elszállítják a 
zöldhulladékot, de az évi egy alkalom nagyon kevés. 
         

Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért  
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat 
javasolja elfogadásra:  

1) Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
eseményekről. 

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 84/2015.(X.27.) 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) Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 
TOP-4.2.1-15 keretében kiírt „szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítésére” című pályázatra. 



 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 85/2015.(X.27.) határozata 

A TOP-4.2.1-15 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése 
pályázat benyújtásáról 

 
1) Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

TOP-4.2.1-15 keretében kiírt „szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítésére” című pályázatra. 

 
Határidő: 2015. december 15. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
 

2) Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a CAMINUS 
ZRT. tulajdonát képező 268 db lámpatestet 36.120 Ft + áfa összegben. A 
vételár fedezete a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 86/2015.(X.27.) határozata 

a lámpatestek megvásárlásáról 
 

1) Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a CAMINUS 
ZRT. tulajdonát képező 268 db lámpatestet 36.120 Ft + áfa összegben.  

2) A vételár fedezetét a 2015. évi költségvetés általános tartalékának terhére 
biztosítja. 

3) Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására.  
 
Határidő: 1.) 2015.11.13. 2-3.) 2015. 12.31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

3) Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő 
helyét Piliscsév Béke utca 24. szám előtti közterületen jelöli ki.  

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 87/2015.(X.27.) határozata 

a szelektív hulladékgyűjtő elhelyezéséről 
 
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtő helyét 
a Piliscsév Béke utca 24. szám előtti közterületen jelöli ki.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 



2. Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 

 
Baumstark Tiborné jegyző: a beszámolót mindenki megkapta. Elkészítésekor 
nagymértékben érintettem az idei év történéseit, leginkább az új hivatal építését. 
Megköszönöm a lakosság türelmét azért, ha a felújítás során esetlegesen nem 
tudtuk fogadni az ügyfelet, bár igazán bezárva a hivatal csak 3 napig volt. Köszönet 
illeti a kollégákat is azért, hogy ilyen körülmények közt is végezték munkájukat, 
fogadták az ügyfeleket. Megérte, mert nagyon szép új hivatalt kaptunk.  
Szívesen írtam a személyi állományról és a tárgyi feltételekről. A kis településekhez 
képest nagyon jó a szakember ellátottságunk. A testületi munkában komoly 
előrelépés történt, ami köszönhető Hudecz Izabellának.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Öt éve alakult a közös önkormányzati 
hivatal, Hudecz Izabella helyettesíti a hivatali munkában a Jegyzőasszonyt, ha ő 
Leányváron van, látszik is, hogy nincs fennakadás, mindent közösen napi szinten 
átbeszélünk. Valóban előrelépés történt a testületi munkában, az anyagok 
összeállításában, korrekt tájékoztatásokat kapunk, a jogszabályok követése 
folyamatos Hudecz Izabella részéről, én is köszönöm az ő munkáját.  
 
Nagy Mária képviselő: A SZÖK jegyzőkönyveit illetően is köszönjük Hudecz Izabella 
munkáját. A hivatalt illetően azt gondolom, hogy megérdemelt és időszerű volt az 
újítás. A lakosság részéről sem hallani negatívumokat.  
 
Vogyeraczki Mária képviselő: A SZÖK nevében, valamint intézményvezetőként 
megköszöni a hivatali segítséget, bármikor, bármilyen ügyben fordulhat a 
kollégákhoz. A teljesítményértékeléssel kapcsolatban kérdése: csak a vezetők 
értékelnek, vagy a kollégák is a vezetőket? A továbbképzések jegyzékét áttekintve 
látja, hogy Hudecz Izabella végezte a legtöbb képzést.  
 
Baumstark Tiborné jegyző: a köztisztviselőknek négy év alatt kell eleget tenniük 
továbbképzési kötelezettségüknek, és végzettségüknek megfelelő számú kreditet 
gyűjteni. A kollégák közül van, aki le van maradva a képzéseivel, Hudecz Izabella 
valóban jóval előrébb tart.  
 
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 Jegyző beszámolóját a Közös 
Önkormányzati Hivatal működéséről. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 88/2015.(X.27.) határozata 

a Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójáról 
 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a Jegyző beszámolóját a Közös 
Önkormányzati Hivatal működéséről. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 



3. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A megállapodás módosításához 
kiküldött előterjesztést a képviselők emailban megkapták. A módosítás konkrétan 
az előterjesztésben felsorolt három település társulásba való visszalépése miatt 
szükséges. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításait, valamint a 
módosítások utáni egységes szerkezetét. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 89/2015.(X.27.) határozata 

a Társulási megállapodás módosításáról 
 

 
Piliscsév Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dorogi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításait, valamint a 
módosítások utáni egységes szerkezetét. 
 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
Határidő: azonnal 
 

A megállapodás egységes szerkezete a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 
 

4. Települési Értéktár Bizottság létrehozása  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Szeptemberi testületi ülésünkön 
létrehoztuk a Települési Értéktárat, ekkor kaptam feladatul, hogy tegyek javaslatot 
a bizottsági tagokra. Előzetes egyeztetés után javasolom, hogy a Települési Értéktár 
Bizottság tagja Csapucha Katalin, Nagy Mária és Szaló Judit legyen. Szaló Judit 
nem tud jelen lenni, de előzetesen nyilatkozott arról, hogy a tagságot vállalja. 
Csapucha Katalin és Nagy Mária vállalják a bizottsági tagságot? 

 
Csapucha Katalin képviselő: igen. 
Nagy Mária képviselő: igen.   
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A szeptember havi ülésünkre 
kiküldésre került az Értéktár Bizottság SZMSZ-e is. Akinek a Szabályzattal 
kapcsolatban észrevétele, kérdése van, kérem tegye meg. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév Önkormányzatának Képviselő-testülete Települési Értéktár Bizottságot hoz 
létre. A Bizottság tagjai: Csapucha Katalin, Nagy Mária és Szaló Judit. Elfogadja a 
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 



Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 90/2015.(X.27.) határozata 

a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 
 

Piliscsév Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1) Települési Értéktár Bizottságot hoz létre.  
2) A Bizottság tagjai: Csapucha Katalin, Nagy Mária és Szaló Judit.  
3) Elfogadja a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
Határidő: azonnal. 

A Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-e  a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 
 

5. Egyebek  
 

a) Kifogás elbírálása  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A napirendi pont tárgyalásához 
zárt ülést rendel el. (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
b) Közmeghallgatás  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Javasolom, hogy a 2015. évi 
közmeghallgatást 2015. november 24-én, 17,30 órakor tartsuk meg. 
Napirendi pontjai között a Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatása 
szerepelne a kormányablak működésének jelentőségéről, valamint 
beszámolóm a 2015. évi pályázatokról, fejlesztésekről. Ezúton is szeretettel 
meghívom a lakosságot.   

 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadásra: Piliscsév Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közmeghallgatást 2015. november 24-én 17,30 órakor tarja. A 
Közmeghallgatás napirendje: 1) A Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatása a 
kormányablak jelentőségéről, 2) Polgármester beszámolója a 2015. évi 
pályázatokról, fejlesztésekről.  

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 93/2015.(X.27.) határozata 
a Közmeghallgatásról 

 
Piliscsév Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) A Közmeghallgatást 2015. november 24-én 17,30 órakor tartja. 
 

 

 
 



2) A Közmeghallgatás napirendje:  
1) A Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatása a kormányablak 
jelentőségéről.  
2) Polgármester beszámolója a 2015. évi pályázatokról, fejlesztésekről. 

 
Határidő: 2015. november 24. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elhagyta az üléstermet, az ülés vezetését 
Dimitrov László alpolgármester vette át. 

 
c. A Polgármester jutalma  
 
Dimitrov László alpolgármester: Költségvetési rendeletünkben a polgármester 
jutalmára 300 E Ft lett betervezve, aminek kifizetéséhez testület engedélyére 
van szükség. Kérem a Testületet, hogy a jutalom kifizetéséhez járuljon hozzá.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Dimitrov László 
alpolgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Polgármester részére a 2015. évi költségvetés terhére bruttó 300.000.-Ft 
jutalom kifizetésre kerüljön.   

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 94/2015.(X.27.) határozata 
a Polgármester jutalmáról  

 
Piliscsév Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Polgármester részére a 2015. évi költségvetés terhére bruttó 300.000.-Ft 
jutalom 2015. október 28-án kifizetésre kerüljön.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dimitrov László alpolgármester 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester visszatért az ülésre. 
 

Hozzászólások interpellációk:  
 
Kosztolányi László képviselő: Piliscsév Petőfi u. 17. számú ingatlan udvarában 
helyezkedik el a közvilágítási lámpa, ami jelenleg nem világít. Az E-on azt a 
felvilágosítást adta, hogy magánterületen nem cserél izzót, pedig ez közvilágítást 
szolgál.  
 
Dimitrov László alpolgármester: valóban az udvarba került az oszlop, ki kell cserélni 
az izzót, mert közvilágítást szolgál.  
 
 
 
 
 



Kosztolányi László képviselő: A Rákóczi utcai ingatlanok támfala feletti, a Petőfi 
utcában lévő korlát nagyon rozsdás, festeni, vagy cserélni kellene. A támfalak be 
vannak nőve borostyánnal, romlik az állaguk. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A holnapi nap folyamán kimegyünk a 
műszakis kolléganővel megnézzük.  
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt és az ülést 18:30 órakor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 

 
      Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
              polgármester      jegyző 


