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Készült:   2015. december 8-án 16:30 órától 18:00 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) 2016. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
3) Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotása 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester   
4) 2016. évi rendezvényterv megalkotása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
5) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
6) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás ellátásnak és igénybevételének szabályairól szóló 

9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

7) TDM Együttműködési megállapodás 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
8) Vis maior közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzést bonyolító ügyvéd 

kiválasztása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
9) ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003 projekt együttműködési megállapodás aláírása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
10) Egyebek 

a) Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatása a kormányablak működéséről 

Előadó: Horváth-Szeder Gábor Hivatalvezető 

 

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 
Baumstark Tiborné jegyző 
 

 
 



Meghívott vendégek: 

Horváth-Szeder Gábor Járási Hivatal Vezetője 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella Igazgatási munkatárs 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Járási Hivatalvezető Urat, és Ügyvéd Urat. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. Horváth-
Szeder Gábor Hivatal-vezető Úr jelenlétére tekintettel kéri a Képviselő-testületet, 
hogy a 10.a. napirendi pontot vegye előre. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 98/2015.(XII.08.) határozata 

a testületi ülés napirendjéről 
 

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

1) Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatása a kormányablak működéséről 

Előadó: Horváth-Szeder Gábor Hivatalvezető 

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

határozatokról 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
3) 2016. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
4) Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotása 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester   
5) 2016. évi rendezvényterv megalkotása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
6) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
7) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásnak és igénybevételének 

szabályairól szóló 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett  

8) TDM Együttműködési megállapodás 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
9) Vis maior közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzést bonyolító ügyvéd 

kiválasztása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
10) ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003 projekt együttműködési megállapodás 

aláírása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

11) Egyebek 

 
 



Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

Napirend tárgyalása 

 
1. Járási Hivatal Vezetőjének tájékoztatása a kormányablak működéséről 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: felkéri Horváth-Szeder Gábor Hivatal-

vezetőt tartsa meg beszámolóját. 

 

Horváth-Szeder Gábor Járási Hivatal Vezetője: A kormányzat 2010-ben elhatározta, 

hogy a közigazgatást átalakítja, integrált ügyfélszolgálatot, kormányablakokat hoz 

létre. Tette mindezt azért, hogy az ügyfelek hatékonyabban, gyorsabban intézhessék 

ügyeiket. Egyenlő esélyű hozzáférést biztosított a látás, hallás és mozgássérültek 

részére. A nyitvatartást jelentősen növelte: 27 óráról 42 órára, mindennap van 

ügyintézés, több ízben 7,00 órától 18,00 óráig, így a több műszakban dolgozók is 

tudják az ügyeiket intézni szabadság kivétele nélkül. Célként szerepelt, hogy az 

okmányirodai szolgáltatások ügytípusai bővítésre kerüljenek, jelenleg 500 feletti 

ügytípus intézésére van lehetőség, pl: családipótlék igénylés, gyes igénylés, minden, 

ami a Kincstár hatáskörébe tartozott. A kollégák továbbképzése folyamatosan zajlik. 

Amennyiben olyan ügyben fordulnak az ügyintézőhöz, amely elintézése más 

hatósághoz tartozik, úgy azok 24 órán belül továbbításra kerülnek. Esztergom, 

Dorog és Nyergesújfalu–i kormányablak évente 70 ezer ügyfelet fogad. A 

kormányablakok arculata országosan egységesen került kialakításra. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A kormányablakok ünnepi 

nyitvatartása változást jelent az ügyfeleknek? 

 

Horváth-Szeder Gábor Járási Hivatal Vezetője: A két ünnep közt is ugyanúgy nyitva 

leszünk, csak csökkentett létszámban, dolgozóinknak ki kell adnunk a 

szabadságukat.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: megköszöni a tájékoztatást és a 

követkőző szövegű határozatot javasolja elfogadásra:  

 

Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Vezetőjének beszámolóját a 

Kormányablakokról.  

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

 
 
 
 

 
 



Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 99/2015.(XII.08.) határozata 
A Kormányablakokról  

 

Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Vezetőjének beszámolóját a 
Kormányablakokról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

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

határozatokról 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A napirendi ponthoz tartozó beszámolót 

mindenki kézhez kapta. Az előző ülésen elhangzott kérésnek megfelelően igyekeztem 

bővebben kifejteni a programokat, melyeken részt vettem. Törvényi 

kötelezettségünknek kell eleget tenni azzal, hogy a „Gerecse Pilis” Vízi Társulattal  

üzemeltetési szerződést kötünk, kérem a Képviselő-testületet, hogy a szerződés 

aláírásával bízzon meg.  

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 100/2015.(XII.08.) határozata 

a Gerecse-Pilis Vízi Társulattal kötött üzemeltetési szerződésről 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a „Gerecse Pilis” Vízi 

Társulattal kötött üzemeltetési szerződés aláírásával.  

 

Határidő: 2015.12.31. 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

Vogyeraczki Mária képviselő: Mit jelent a Tanoda pályázat? 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az iskolában szakköröket tudnának 

működtetni és eszközbeszerzésre is lehetőség lenne a pályázat keretein belül, de 

feltételként szerepelt, hogy csak ott, ahol kilenc roma gyermek tanuló van. Ha nem 

módosítják a pályázati kiírást, nem tudjuk benyújtani a pályázatunkat, mivel az 

iskolánk ennek a feltételnek nem felel meg. 

 

Vogyeraczki Mária képviselő: A Piliscsévi tanya koncepcióról szeretnék bővebben 

hallani. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A pincesor felett 30 ha földterületet 

vásárolt meg egy magánszemély. Pályázati keretek közt tanyaprogramot készül 

indítani. Hasonló lesz a profilja, mint a Kelemen-tanyának. A terület erre megfelelő, 

önálló családi vállalkozásként fog működni. Az engedélyeztetése folyamatban van.     



 

Vogyeraczki Mária képviselő: A médiában hallottam, hogy az étkeztetésre vonatkozó 

pályázatot kibővítették a konyhabővítés támogatásával. Számunkra ez nem egy 

újabb lehetőség? 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Sajnos nem, mert ez a kiírás csak 

főzőkonyhákra vonatkozik.  

 

Nagy Mária képviselő: Elhangzott a beszámolóban, hogy megvolt a közmeghallgatás. 

A 12 fő intézményi dolgozón kívül egy fő érdeklődő állampolgár jelent meg. Ez lehet 

annak is jele, hogy jól mennek a dolgok. De hol voltak a külső bizottsági tagok, a 

civil szervezetek, kuratóriumi tagok? Mindannyiuknak feladata lenne részt venni, 

ezt tudatosítani kellene bennük.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Igen, ez alapján valóban azoknak 

tartottam közmeghallgatást, akik ebben dolgoznak, és eleve ismerik is azt, amiről a 

beszámoló szólt.  

 

Visszatérve a két ülés közötti beszámolómra, az utolsó pontban szerepel, hogy 

Hudecz Izabella áthelyezéssel 2016. 01.01.-től Pilisjászfalun folytatja munkáját. 

Hozzájárultunk az áthelyezéshez, de sajnáljuk, hogy elmegy. A tavalyi évben 

befejezett tanulmányaival kapcsolatban tanulmányi szerződést kötöttünk, mely 

alapján még fél éves tandíját, 182.000.-Ft-ot vissza kellene önkormányzatunknak 

fizetnie. Figyelembe véve közel 30 éves önkormányzatunknál eltöltött 

munkaviszonyát, javasolom, hogy a tandíj visszafizetésétől tekintsünk el.  

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 101/2015.(XII.08.) határozata 

Hudecz Izabella tandíj visszafizetéséről 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete eltekint Hudecz Izabella 182.000.-Ft-os tandíj 

visszafizetési kötelezettségétől.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 

Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra:  
Piliscsév Község 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, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 
 
 



Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 102/2015.(XII.08.) 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 

 

3. 2016. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása 
 
Baumstark Tiborné jegyző: évről évre hasonló a belső ellenőr által elkészített 
ütemterv. Az előző évben jelezte a testület, hogy túl sok a tervben szereplő 
ellenőrzés. A belső ellenőrzésről szóló beszámolóból kitűnt, hogy a tervben foglaltak 
teljesültek. A 2016. évi terv is hasonlóan több területet ölel át, megfelelőnek 
találom. Mindemellett elmondanám, hogy az ellenőrünk hozzáállása pozitív, nekünk 
rendszeresen nyújt szakmai segítséget, nem csak személyesen, hanem email 
formájában is, és már két éve nem emelt díjat. 
Javasolom, hogy a tervezetet fogadja el a testület. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra:  
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 2016. 
évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés melléklete szerint. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 103/2015.(XII.08.) határozata 

a 2016. évi belső ellenőrzési tervről 
 

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva jóváhagyja az Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 
2016. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

4. Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotása 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: 2016. évi munkaterv-tervezetet a 

meghívó mellékleteként mindenki megkapta. Kérem a testületet, hogy azt 

véleményezni szíveskedjen.  

 



Nagy Mária képviselő: A rendeletek felülvizsgálatának júniusi időpontja szerintem 

késő, javasolom, hogy a februári ülés napirendi pontjai közt szerepeljen. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: a „Dícséretes Csévi Porta és Dícséretes Csévi 

Pince”, valamint a Közterületekről szóló rendeletünk tekintetében, én is korábbi 

időpontot javasolok a rendeletek felülvizsgálatára. 

 

Csapucha Katalin képviselő: Egyetértek a februári javaslattal a Szociális 

ellátásokról szóló rendeletünk felülvizsgálata esetében is ezt a korábbi időpontot 

javasolom. Valamint javasolom erre a korábbi időpontra a Művelődési Ház bérleti 

díjainak a felülvizsgálatát is.  

 

Vogyeraczki Mária képviselő: augusztusi ülésünkre javasolom az óvodavezetői  

pályázat véleményezése napirendi pontot, az óvoda átszervezése, valamint a 

Művelődési Ház vezetői pályázat elbírálása napirendet tárgyalni. 

Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:  
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja 2016. évi munkatervét.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 104/2015.(XII.08.) határozata 
2016. évi munkatervről  

 
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja 2016. évi munkatervét. 
 

A 2016. évi munkaterv a jegyzőkönyv 1.mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

5. 2016. évi rendezvényterv megalkotása  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: 2016. évi rendezvénytervünkhöz 

javaslatot Nagy Mária képviselőtől, a Szlovák Önkormányzattól, valamint a 

Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottságtól kaptam. Intézményeink és 

civil szervezeteink is megküldték a saját rendezvényeiket, amit feltöltünk a honlap 

esemény naptárába. 

 

Nagy Mária képviselő: A Csévi Napok csak nyertes pályázat esetén lesznek 

megtartva? Időben tudnunk kell, hogy szervezzünk. A testvértelepülési találkozó 

esetében a SZÖK javaslata nem arról szólt, hogy legyen, hanem, hogy a partnerséget 

megerősítjük-e. 

 



Csapucha Katalin képviselő: Érdemes lenne a Szociális, Egészségügyi és 

Közművelődési Bizottságnak is áttekinteni, hogy mi az a terület, amiben 

együttműködhetne a partnerségben.  

 

Nagy Mária képviselő: Jó ötlet, javasolom, hogy a Szlovák Önkormányzat és a 

Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság a következő évben tartson egy 

közös ülést.  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Az Egészségnap ez évben elmaradt. Javasolom, 

hogy 2016-ban áprilisra tervezzük a programot szeptember helyett. Ősszel minden 

összesűrűsödik, rengeteg a program. Lehetne nagyobb léptékű. 

Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:  
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. mellékletben foglaltak 
szerint megalkotja 2016. évi rendezvénytervét.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 105/2015.(XII.08.) határozata 
2016. évi rendezvénytervről  

 

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletében 
foglaltak szerint megalkotja 2016. évi rendezvénytervét. 
 

A 2016. évi rendezvényterv a jegyzőkönyv 2.mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

  

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Minden településnek el kellett 

készítenie a Helyi Esélyegyenlőségi programját. A mienk 2013-ban került 

elfogadásra. Törvényi előírás, hogy kétévente át kell tekinteni. Ez megtörtént. 

Nyomon követtük a kitűzött célokat, amelyeket sikeresen meg is valósítottunk. Pl: 

vérvétel helyben, az akadálymentesítések: új hivatal, mobil mozgáskorlátozott WC, 

stb.  

 

Vogyeraczki Mária képviselő: a bölcsőde alapításával teljesítettük a gyermekek 

napközbeni ellátásával kapcsolatos célkitűzésünket is. 

Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra:  
Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés 
alapján a Piliscsév Községi Önkormányzat által 2013. június 26-án elfogadott Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek.  



Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
1) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére.  

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 106/2015.(XII.08.) határozata 
a Helyi Esélyegyenlőségi programról  

 
1) Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 
bekezdés alapján a Piliscsév Községi Önkormányzat által 2013. június 26-án 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát 
nem tartja szükségesnek.  

2) Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére.  
 
 

Felelős: 1)-2) pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester        
Határidő: 1) pont esetében: azonnal 

     2) pont esetében: 2015.12.31  

7. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásnak és igénybevételének 

szabályairól szóló 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos 

kistérségi előterjesztést a meghívóval együtt megkapták a képviselők. Előző 

ülésünkön a zöldhulladékkal kapcsolatban már be is számoltam a két ülés közötti 

események közt. A zöldhulladék elszállítására nincs nagyobb kapacitás, mint két 

alkalom.  

 

Baumstark Tiborné jegyző: A lakosságot a honlapon fogjuk tájékoztatni arról, hogy 

január 31-ig az összedarabolt fenyőfa hulladék kukákban elhelyezve elszállításra 

kerül.  

 

Nagy Mária képviselő: nem javasolom elfogadni a rendeletet. Ez a módosítás a 

panelosok számára készült. Augusztusban honnan szállítják el a parlagfüvet? Az 

udvarokban nincs. Augusztusban még minden virágzik és terem, nincs 

zöldhulladék. A zöldhulladék szállítás ebben az időszakban nem segítség, 

októberben a levélhulláskor már az lenne. Bízzuk meg a polgármestereket álljanak 

elő ezzel a kéréssel. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Minden polgármester tisztában van 

azzal, hogy ez így kevés alkalom. Javasoltuk a kistérségi ülésen, hogy nézzenek 

utána a gyakoribb szállítás költségének, ugyanis a költségeket nem fedezik az 

alacsony díjak. Lomtalanítást is vállalnak, más időpontban nem tudják bevállalni a 

zöldhulladék szállítást.  



Nagy Mária képviselő: a cég a pályázatában vállalta, hogy zöldhulladékot is fog 

szállítani.  

Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a hozzászólásban tett javaslat alapján, eltérve az 
előterjesztésben foglalt határozati javaslattól, a következő szövegű határozatokat 
javasolja elfogadásra: Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul 
hozzá Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 
9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításához. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 107/2015.(XII.08.) határozata 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 
9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá Dorog Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. (IV.25.) 
önkormányzati rendeletének módosításához. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

8. TDM Együttműködési megállapodás 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az önkormányzat, a SZÖK és a civilek 

is csatlakoztak a TDM-hez. Az egyesület bejegyzése megtörtént, pályázni is képes 

már. Az egyesületi megállapodásban a működés feltételei szerepelnek. A Dorogon 

lévő irodának és turisztikai pontnak szánt helyiséget megtekintettük. A 

megállapodás a mi érdekeinkkel megegyezik. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: kéri a Polgármesterasszonyt, hogy a lakosságot 

tájékoztassa arról, hogy mi az egyesületbe való belépésnek a haszna. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A TDM által a helyi értékeinket tudjuk 

kivinni az országba, pl: kiadványok, programcsomagok készítésével. Helyi 

vállalkozóknak, szervezeteknek hasznos a tagság. 

 

Csapucha Katalin képviselő: A megállapodás 4.d. pontjában mit jelentenek az 

esetlegesen felmerülő költségek?  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: pl. kiadvány szerkesztése esetén profi 

fotós meghívása és a képek megvásárlása. Az Egyesület tagdíjakból működik, ezeket 

a kiadásokat finanszírozni nem tudja, de ha pályáznak, abból mi is tudunk 

részesülni.  



 

Baumstark Tiborné jegyző: garanciaként javasolom, amennyiben pénzt kell 

biztosítani, úgy annak eldöntése mindenképp vagy a testület, vagy a pénzügyi 

bizottság hatásköre legyen, így érvényesül a pénzügyi kontroll.  

 

Csapucha Katalin képviselő: A megállapodásban szerepelnek Dorog Város 

Marketing Osztálya vezetőjének feladatai. Részt vesz a mi programjainkban?  

 

Dr. Etter Ödön jogtanácsos: Ez egy összeférhetetlenségi tájékoztatás a 

megállapodásban. Dorog Város önkormányzatának is és az Egyesületnek is 

dolgozik.  PR tevékenységet végez.  

 

Nagy Mária képviselő: felajánlom, hogy szívesen átnézem az ismertetőket, mert az 

előzetesben láttam, hogy vannak benne valótlan dolgok is.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: köszönöm a felajánlást, örömmel 

vesszük a segítséget.  

 

Csapucha Katalin képviselő: érintettséget jelent be, mert tagja egy másik turisztikai 

szervezetnek.   

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Az önkormányzat tagja egy TDM szervezetnek, Te 

meg egy másiknak vagy a tagja, nem összeférhetetlen ez?  

 

Csapucha Katalin képviselő: a két szervezet egymástól független, a másik szervezet 

jogásza megnézte, nem ellentétes a mi érdekeinkkel.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Csapucha Katalin érintettsége miatt a 
Képviselő-testületnek következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: Piliscsév 
község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog és térsége Turizmus Egyesület és 
Piliscsév község Önkormányzata közti középtávú együttműködési megállapodás  
megkötésére vonatkozó döntéshozatalból érintettsége miatt kizárja Csapucha Katalin 
képviselőt. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 108/2015.(XII.08.) határozata 
Csapucha Katalin döntéshozatalból történő kizárásáról 

 
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorog és Térsége Turizmus 
Egyesület és Piliscsév község Önkormányzata közti középtávú együttműködési 
megállapodás megkötésére vonatkozó döntéshozatalból érintettsége miatt kizárja 
Csapucha Katalin képviselőt. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett  
 



Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

következő szövegű határozatot fogadja el:Piliscsév község Képviselő-testülete 

együttműködési megállapodást köt a Dorog és Térsége Turizmus Egyesülettel. 

Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 1 
tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 109/2015.(XII.08.) határozata 

Dorog és Térsége Turizmus Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodásról 

 
1) Piliscsév község Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a 

Dorog és Térsége Turizmus Egyesülettel. 

2) Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

9. Vis maior közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzést bonyolító ügyvéd 
kiválasztása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A közbeszerzést lebonyolító ügyvéd 
kiválasztásához az előterjesztésben szereplő három árajánlat érkezett. Javasolom, 
hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint a legalacsonyabb ajánlatot fogadja el 
a testület. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete az ebr42:271595, és az 
ebr42:262163 azonosítóval regisztrált vis maior támogatás közbeszerzési 
eljárásának lebonyolítására a PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli 
Tanácsadó KFT-t (Szentendre Széchenyi tér 35. I/6.) választja, mint legalacsonyabb 
ajánlatot tevő céget.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 110/2015.(XII.08.) határozata 

az ebr42:271595, és az ebr42:262163 azonosítóval regisztrált vis maior 
közbeszerzését lebonyolító ügyvéd kiválasztásáról 

 
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete az ebr42:271595, és az 
ebr42:262163 azonosítóval regisztrált vis maior támogatás közbeszerzési 
eljárásának lebonyolítására a PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli 
Tanácsadó KFT-t (Szentendre Széchenyi tér 35. I/6.) választja, mint legalacsonyabb 
ajánlatot tevő céget.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester    
 



10. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003 projekt együttműködési megállapo-

dás aláírása  
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat 

kiegészítem azzal, hogy a térségben mérték fel a problémákat. Piliscséven volt a 

koordinátori gyűlés. A polgármesterek szándéknyilatkozatot tettek a partnerségre. A 

felmérés által készített anyagot fel tudjuk majd mi is használni.  

 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 

Piliscsév község Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt Esztergom 

Város Önkormányzatával az esélyegyenlőség jegyében. Felhatalmazza a 

Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 111/2015.(XII.08.) határozata 

Esztergomi Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról 
 

1) Piliscsév község Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt 

Esztergom Város Önkormányzatával az esélyegyenlőség jegyében. 

2) Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

11. Egyebek  
 

a) A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó 
Szolgálat ellátásaira vonatkozó térítési díjakat felül kell vizsgálni. A rendelet 
módosításhoz, az előterjesztést megkaptuk. A díjemelés mértéke méltányos 
javasolom a Képviselő-testületnek a következő szövegű határozat elfogadását: 
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint hozzájárul, 
a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati 
rendelet módosításához. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Piliscsév Község Képviselő-
testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 112/2015.(XII.08.) határozata 

A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 



 

Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint 
hozzájárul a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. 
(III.9.) önkormányzati rendelet módosításához. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

b) Dorog-és Térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
átszervezésével kapcsolatos egyszeri társulási hozzájárulás  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ma érkezett meg a Dorogi Kistérségi 
Társulás előterjesztése, melyet a képviselőknek azonnal továbbítottam. A 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal kapcsolatban a múlt héten jelent meg a 
kormányrendelet. Ennek alapján marad a térségnél a szolgálattal kapcsolatos 
munkafolyamat, valamint alakul egy új szervezet, aki a hatósági munkát végzi. 
4000 fő lakosság felett egy fő családgondozó látja el a gyermekjóléti és 
családgondozói munkát. A Közös Önkormányzati Hivatal együttes lakosságszáma 
alapján Leányvárral együtt kapjuk meg családgondozóként Párkányiné Szabó 
Máriát, aki eddig is eredményesen dolgozott területünkön. Mivel a társulás által 
alkalmazott 25 fő munkaviszonya 13 főre változik, öt főnek kell a munkaviszonyát 
megszüntetni végkielégítéssel. 2016. január 3-ig kell elutalnunk a Piliscsévre eső 
végkielégítési összeget, 235.691.-Ft-ot.  
 
Baumstark Tiborné jegyző: Nemcsak Párkányiné Marika személye szerencsés, de az 
is, hogy több időt (2-2) napot tölthet ezentúl a két településen, hanem, hogy a 
következő évtől a költségeink is alacsonyabbak lesznek.    
 
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt,ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév község Képviselő-testülete a Dorog-és Térsége Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkajogi átszervezésével kapcsolatos, Piliscsévre vonatkozó 
egyszeri befizetési kötelezettséget 235.691.-Ft összegben Dorogi Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsa 11740023-15389242. sz. számlára átutalja. A fenti összeget a 
2015. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt a 
költségvetési rendelet módosítására.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 113/2015.(XII.08.) határozata 

egyszeri hozzájárulásról  
 

1) Piliscsév község Képviselő-testülete a Dorog-és Térsége Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkajogi átszervezésével kapcsolatos, Piliscsévre 
vonatkozó egyszeri befizetési kötelezettséget 235.691.-Ft összegben Dorogi 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11740023-15389242. sz. számlára 
átutalja. 

2)  A fenti összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékának terhére 
biztosítja.  

3) Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására, valamint az összeg 
átutalására. 



 
Határidő: 2016.01.03.  
Felelős: 1,2 napirendi pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
             3. napirendi pont: Baumstark Tiborné jegyző 
 
Hozzászólások interpellációk:  
 
Nagy Mária képviselő: Szépen készülnek az árkok, jó, hogy az idő is engedi még a 
munkavégzést, de a Béke utca - Vörösvári utca sarkán nincs befejezve a munka, az 
árok teteje és a föld felszíne között nagy a különbség. A járda túl szűk lett.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Azon a részen csak kézi erővel lehet 
dolgozni, a gépnek szűk a hely, sem elférni, sem átnyúlni nem tud.  
 
Egyben mindenkit szeretettel meghívok a harmadik adventi gyertya gyújtására 
vasárnap 17 órára a Művelődési Házhoz. A műsort iskolásaink adják.  
December 20-án a falukarácsonyi ünnepség a templomban lesz megtartva. Oda is 
sok szeretettel várunk mindenden lakost. 
   
Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt és az ülést 18:00 órakor bezárja.  
 

Kmf. 
 
 

 
      Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
              polgármester      jegyző 


