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Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselőket, ügyvéd urat. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, 7 fővel határozatképes. Az
előterjesztéseket a meghívóval együtt megkapták a képviselők. Ismerteti az ülés
napirendjét.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
75/2012.(XI.06.) határozata
a testületi ülés napirendjéről
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés
napirendi pontjaival az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2. Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról
3. Kistérségi szándéknyilatkozat
4. Együttműködési megállapodások a nemzetiségi önkormányzatokkal
5. Együttműködési megállapodás a Kálmánfi Béla Művelődési Házzal
6. Gyermekszállítási szerződés megkötése
7. Egyebek
a. Sportöltöző bérbeadása
b. Faház bérleti díja
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
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Napirendek

tárgyalása

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Belügyminisztérium a szociálisan rászoruló,
egyedül élő idős embereket fenyegető veszélyhelyzet megelőzésére előzetes
igényfelmérést végzett. Pályázatot írtak ki az5000 fő alatti településeknek tűzifa
beszerzéséhez. Annyi 2 m3 tűzifára nyújthatjuk be igényünket, ahány fő
lakásfenntartási támogatásban részesülő személy van a községben. Ez ügyben
amint a pályázatot elbírálták tájékoztatni fogom a testületet. Kérem
hozzászólásaikat, kérdéseiket a napirendhez.
Nagy Mária – Mi volt a SZIME konferencia?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A SZIME konferenciát Győrben rendezték szociális
témában, arról tájékoztattak, hogy a szociális társulások fenntartására milyen
törvényi lehetőségek lesznek 2013-ban.
Nagy Mária – Miről volt szó a Kistérségi konzultációs fórumon?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ott egyéb elfoglaltságom miatt nem tudtam részt
venni, ezért Csapucha Katalin és Kosztka Gáborné képviselte a két települést.
Kérem Csapucha Katalint számoljon be az eseményről.
Csapucha Katalin – A rendőrség tartotta kötelező éves beszámolóját, nem
tartalmazott új információt a településre vonatkozóan.
Hudeczné Fuzik Anna – Milyen egyeztetések voltak a MÁV parkoló ügyében?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A környező települések polgármesterei vettek részt
az egyeztető tárgyaláson, ahol rendeztük a tulajdonviszonyokat, hogy a terület
kinek a tulajdonába kerül. Sajnos a parkoló kiépítésével csúsznak, mert az eredeti
tervek szerint decemberre készen kellett volna lenniük, ezzel szemben csak
márciusban kezdenek az építkezéshez.
Baumstark Tiborné – Tudni kell azt, hogy a MÁV a nyilatkozatunkat a leányvárival
együtt maximálisan figyelembe veszi, így a közüzemi villanyszámlára vonatkozóan
külön szerződést kötnek majd velünk. Vizsgálják azt is, hogy a MÁV külön
villanyvezetékére rá tudják-e csatlakoztatni a parkoló világítását.
Kosztkáné Rokolya Bernadett - Nem vállaltuk a parkoló teljes fenntartását, mert a
közüzemi villanyszámlánkat jelentősen megnövelné, hiszen Piliscséven 10 új
villanyoszlop, Leányváron 27 új villanyoszlop kerül elhelyezésre.
A két ülés közötti beszámolómban szót ejtettem arról, hogy 3 fő köztisztviselő
közbiztonsági referensképzésen vett részt. A továbbképzés 1 hétig tartott, és utána
vizsgázni kellett. Így most a körjegyzőségnek 3 fő közbiztonsági referense van:
Baumstark Tiborné, Hudecz Izabella és Sztabina Zsoltné.
Baumstark Tiborné - Bár nagyon megterhelő volt a továbbképzés, hiszen 1 hétig
kiestünk a munkából, de olyan hasznos információk birtokába jutottunk, amit majd
hasznosítani tudunk. Ez most alapképzés volt, amelyre minden évben épül egy
továbbképzés, amin kötelező részt vennünk.
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Hudeczné Fuzik Anna – Milyen jogszabály változott, ami miatt a Nefelejcs utca
építési engedélyét felül kell vizsgálni?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az építési engedélyünk lejárt, beadtuk
hosszabbításra, de visszakaptuk, hogy nézessük át a tervezővel, hogy a jelenlegi
jogszabályoknak megfeleljen.
Nagy Mária – Örültünk a kátyúzásnak, de a minősége nem mindenhol megfelelő.
Csepreghiné Nyitrai Katalin – az utcánkban már kijavították a hibákat.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A munkát Alpolgármester Úr felügyelte, és a
közmunkásaink segítettek. Így is este kilencig dolgoztak, hogy minden kész legyen.
Biztosan jobb lett volna, ha egész nap forró aszfalttal tudnak dolgozni. Ehhez
szükség lett volna még az aszfalt melegen tartására, de a melegen tartó gép bérlése
1 napra 180 ezer Ft. lett volna, ezt soknak tartottam, ezért nem béreltünk. Azokat a
kátyúkat nem aszfaltoztuk le, ami a VÍZMŰ feladata volt, de azóta már azt a Vízmű
elvégezte.
Beszámolómban leírtam, hogy az önkormányzatnál sok az ellenőrzés, a
Kormányhivatal ellenőrzi a járásokhoz átkerülő ügyeket, de folyik az összes 10 éves
pályázatunk utóellenőrzése is. Például most utóellenőrizték a szelektív
hulladékgyűjtőket, helyszíni szemlét tartottak, lefényképezték őket és elő kellett
vennünk a régi szerződéseket, ügyiratot is. Eddig mindent rendben találtak.
Ellenőrizték a Takarnet földhivatali rendszert, az ellenőrzés során derült ki például,
hogy a pályázatokhoz egy esetben lehet lekérni díjmentesen tulajdoni lapot, az
utóellenőrzéshez lekért tulajdoni lap már díjköteles. Ezért 22 ezer Ft visszafizetési
kötelezettségünk keletkezett.
Baumstark Tiborné – Kértem az ellenőröket, hogy közvetítsék a felettes szervük felé,
hogy ezt nem tartjuk helyesnek, mert a tulajdoni lap az Államkincstár
ellenőrzéséhez kellett, és a Földhivatal is költségvetési szerv. Erre azt válaszolták,
hogy fizettessük meg az Államkincstárral, vagyis kérje ki az Állkamkincstár.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Tájékoztatásul elmondom, hogy a közfoglalkoztatás
keretén belül foglalkoztatunk ácsot, és elkészíttettük vele a Béke utca végén a
buszvárót. Remélem a lakosság is elégedett lesz vele, hiszen ezentúl nem kell az
esőben, szélben várakozniuk a buszra.
Megkérem Csepreghiné Nyitrai Katalint, hogy tájékoztassa a testületet a SzociálisEgészségügyi Kulturális Bizottság novemberi üléséről.
Csepreghiné Nyitrai Katalin - szeptember 15-én volt a Bizottsági ülésünk pénzbeli
támogatásra 205 ezer Ft-ot osztottunk ki, tűzifára pedig 40 ezer Ft-ot. Nagy
örömünkre szolgált, hogy idén is tudtunk ösztöndíjat adni a felsőoktatásban
tanulóknak. Hudecz Annának 8.000 Ft/hó Kollár Ágnesnek és Urbanics Roxánának
10-10.000 Ft/hó ösztöndíjat adtunk. Nagyon örülünk, hogy ilyen jó tanuló
gyerekeink vannak, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
A Képviselő-testület 7 egybehangzó igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
76/2012.(XI.06.) határozata
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti
eseményekről
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

a

két

ülés

közötti

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
2. Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a képviselőknek írásban megküldtem. Bár a
beszámoló témájára vonatkozóan szempontokat nem kaptam, a Képviselőtestülettől, a leányvári SZMSZ azonban tartalmaz szempontokat a beszámolóra
vonatkozóan, ezért ez alapján állítottam össze a beszámolómat. Március 27-én már
beszámoltam a Körjegyzőség működéséről és a felmerülő problémákról, feladatokról.
Még nem tudjuk, hogyan lesz a köztisztviselők munkaátcsoportosítása, de azt
tudjuk, hogy 2012-től a két településen a jegyzővel együtt 8 fő köztisztviselővel kell
ellátni a feladatokat. Nagyon remélem, hogy a hatósági ügyintézésben az ügyfelek
nem érzik meg az átalakítást, azt, hogy kevesebb ügyintéző végzi a feladatokat.
Hudeczné Fuzik Anna – Ez a beszámoló mindkét testületnek szól, vagy csak a
piliscsévinek? Nem értettem, hogy a feladatok, hiányosságok kire vonatkoznak?
Baumstark Tiborné – A beszámoló Piliscsévnek készült, de ugyanezt fogom
kiegészíteni leányvári problémákkal a leányvári Képviselő-testületnek is. A
feladatokban átfedések vannak, hiszen a „csévi” kolléganők végzik a pénzügyi
feladatokat, Bendur Istvánné az adóügyi feladatokat.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Sok ügy összeforr a két településen. Bár
megállapodtunk abban, hogy a körjegyző melyik településen mikor tartózkodik, a
valóságban ez nem így van. Eltelt egy év, de még mindig előfordul olyan nap, amikor
délelőtt az egyik, délután már a másik településen van feladata.
Baumstark Tiborné – Például Leányvár a gesztor önkormányzata a Közoktatási
Társulásunknak, de a társulás könyvelése Kesztölcön történik. Sokszor keverednek
a levelek, sok levél pl. Leányvár helyett Piliscsévre érkezik, mert mi vagyunk a
székhely település. De olyan is volt már, hogy majdnem kifutottunk az időből, az
SNI-s gyerekek állami normatíva igénylésével, mert megkeresés időben nem került
az érintetthez.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Nehéz ezért különválasztani, hogy mi a csévi, mi a
leányvári feladat. A körjegyzőséget szerintem időben léptük meg, ha ezt nem tettük
volna, akkor jövőre egységes hivatalt kellene létrehozni.
Nagy Mária – Úgy tudom, hogy 2000 fő alatti településeknek kell csak egységes
hivatalt létrehozniuk, mi 2000 fő fölött vagyunk, ezért nekünk nem kötelező.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Mi a magasabb normatív támogatás miatt hoztuk
létre a körjegyzőséget Leányvárral. Még a költségvetési törvényt nem látjuk, ezért
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nem tudjuk, hogy milyen támogatást kapunk 2013-ban, de a kormány távlati célja,
hogy 1-2év múlva a 3000 fő alatti településeken ne lehessen önálló hivatal.
Hudeczné Fuzik Anna – A hiányosságokra visszatérve én úgy tudom, hogy a
honlapunk elkészült, ennek feltöltése folyamatos. A hivatal egyik helyiségét
felújítottuk. Ezért nem tudom, hogy még mindig süllyed a hivatal?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A bejárat fölött az előtérben 2 cm-es repedés van, és
ugyanekkora a repedés a nagyteremben is a szekrénysor mögött, csak az a
szekrényektől nem látható.
Nagy Mária – Január 1-től hogy lesznek a munkakörök? Bendurné az adós és
azonkívül?
Baumstark Tiborné – Konkrétan azt kell megnézni, hogy Hudecz Izabella és Bendur
Istvánné között milyen feladat csoportosítható át. Az iskola „elmegy”, az óvoda és a
bölcsőde visszakerül a társulástól, a pénzügyi munkatársaknak milyen feladataik
lesznek – ma még ez sem látható.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az oktatási intézmények átadásáról november végén
lesz egy tájékoztatás. Csak másfél hónapunk van év végéig, de még nincs elfogadott
törvény, csak törvényjavaslat. Csak a törvény elfogadása után tudunk konkrét
döntéseket hozni, valószínű, hogy több testületi ülésünk is lesz a tervezettnél a
változások miatt.
Nagy Mária – Körjegyző Asszony említette, hogy Leányváron megszüntették a
bizottságokat. Piliscséven nem kellene megszüntetnünk?
Baumstark Tiborné – Ez a döntés nagyon nehezen „ment át” a leányvári testületi
ülésen, de sajnos nem tudjuk, és jövőre még kevesebben leszünk, mert csak két
köztisztviselő
marad
Leányváron.
A
bizottsági
munka
előkészítése,
jegyzőkönyvezése, adminisztrációja komoly feladat és költség.
Nagy Mária – Ehhez a sok munkához és változtatáshoz csak kitartást kívánunk
Körjegyző asszonynak és a hivatal dolgozóinak.
Maduda Ildikó – Jól felépített beszámolót kaptunk Körjegyző Asszonytól, ami a napi
munkán kívül két aktuális kulcskérdés, a járások kialakítása és a közigazgatás
átalakulása köré épült. Valóban sok a kérdőjel. Elismerésemet fejezem ki azért,
hogy a sok ellenőrzés mellett a leányvári munkarendet is ki tudta építeni. Válaszút
előtt állunk, létrehozzuk-e az egységes hivatalt, vagy nem, a körjegyzőség anyagilag
megérte, de létrehozzunk-e egységes hivatalt vagy sem- ez még a jövő kérdése.
Baumstark Tiborné – A tendencia az, hogy egyre nagyobb hivatalok alakuljanak
meg, most úgy körvonalazódik, hogy az adó, a pénzügyek és testület „kiszolgálása”
marad feladatként a településeken.
Maduda Ildikó – Elismerésemet fejezem ki a sok munka elvégzéséért, ügyfélként
nem érezhettük, hogy ez a sok plusz munka az ügyfelek rovására ment volna.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Piliscséven eddig is az ügyfél volt az első, és a
jövőben is ez fontos feladat.
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Baumstark Tiborné – Hozzá kell szoknunk ahhoz is a jövőben, hogy egy egységes
hivatal van, és mindkét önkormányzat felelős a leányvári és a piliscsévi
köztisztviselőkért is.
Nagy Mária – Leányváron csak két kolléganőnk van, de ők is a mi kolléganőink. Meg
fogjuk szokni. A leányvári ügyfelek hogy állnak ehhez?
Baumstark Tiborné – A leányvári ügyfeleknek nem kell Piliscsévre utazniuk, a
köztisztviselők mennek oda. De sok mindent bonyolítunk telefonon is. A kérelmet
pedig e-mailben is benyújthatják.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
megköszönte Baumstark Tiborné körjegyző munkáját és a beszámoló elfogadását
szavazásra tette fel.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
77/2012.(XI.06.) határozata
A körjegyzőség munkájáról szóló beszámolóról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körjegyzőség
munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
3. Kistérségi szándéknyilatkozat
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést írásban megküldtük. A meglévő
törvénytervezetek alapján a többcélú társulások 2013. június 30-ig kaptak
határidőt arra, hogy a társulásban ellátott feladataik további működtetését
átgondolják és intézkedjenek azok átszervezéséről a jövőbeni törvények alapján.
Azonban, a 2013. éves költségvetési törvénytervezet számos, a társulás által jelenleg
felvállalt feladatellátására nem biztosít támogatást, ezért azok további
működtetéséről önkormányzatunknak döntenie kell. A Többcélú Kistérségi Társulás
december 31-e után már nem lesz, de 3 fontos feladatot a háziorvosi ügyeletet, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, a szociális alapellátó szolgálatot még
2013. június 30-ig tovább működtetné. A hat hónap „moratórium” alatt elő kell
majd készíteni az új alapító okiratokat, és el kell döntenünk, hogy milyen formában
működtetjük tovább. Lehetőség lesz arra is, hogy intézményfenntartói társulásban
lássuk el a feladatokat, így magasabb normatív támogatást kapnánk, mintha az
Önkormányzat látná el.
A társulás a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása
szakfeladatok működtetési forrását csak úgy vállalja, ha a szolgáltatásokban részt
vevő települések hozzájárulnak azok fenntartásához. A támogató szolgálat és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat 2013. január 1-től nem kívánja
tovább működtetni. A környező települések polgármestereivel arról beszéltünk, hogy
a támogató szolgálatot intézményi társulásban továbbra is ellátnánk, még
konkrétumokról nem volt szó. Egyébként pedig a támogató szolgálat tulajdonában
van egy kisbusz, amivel a gyermekszállítást végzik, nem tudom, hogy ez a
vagyonelem hová kerül majd.
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Nehéz most döntést hozni, hiszen még csak a törvényjavaslat ismert, és lehet, hogy
a döntésünket a törvénynek megfelelően még módosítanunk is kell.
Nagy Mária – Örömmel fogadom, hogy az intézményfenntartói társulás lehetősége
megmarad. Büszkén olvastam a beszámolóból, hogy jelenleg 72 ellátottunk van, ez
azt mutatja, hogy Piliscsév Község Önkormányzata odafigyel a szociálisan
rászorultakra. Javasolom, hogy foglaljuk bele a határozatunkba, hogy a vagyon
felosztását külön megállapodásban rögzítsük.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
78/2012.(XI.06.) határozata
A kistérségi szándéknyilatkozatról
Piliscsév község önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.)
a Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatot 2013. június 30-ig,
változatlanul, társulási formában kívánja működtetni;
2.)
Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevű intézményt
2013. június 30-ig, változatlanul kívánja tovább működtetni.
3.)
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálatot 2013. június 30-ig
változatlan formában működteti tovább.
4.)
A társulás a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek nappali
ellátása szakfeladatok működtetési forrását az állami normatív
támogatásból
és
a
szolgáltatásokban
részt
vevő
települések
hozzájárulásaiból biztosítja.
Az általános működtetési költségeket a szolgáltatásokban résztvevő
települések hozzájárulásaiból fedezi, ellátott arányos hozzájárulási
formában.
A támogató szolgálat és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat
2013. január 1-től nem kívánja társulás útján biztosítani.
5.)
Kéri, hogy a társulásban lévő vagyon felosztását külön megállapodásban
rögzítsék.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásával kapcsolatban a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
79/2012.(XI.06.) határozata
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
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Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dorogi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett
A Társulási megállapodás a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

4. Együttműködési megállapodások a nemzetiségi önkormányzatokkal
5. Együttműködési megállapodás a Kálmánfi Béla Művelődési Házzal
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Javasolom, hogy a 4. és 5. napirendi pontot
tárgyaljuk együtt, mert hasonló okok miatt az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet változásai miatt kell módosítani mindhárom
megállapodást. Az előterjesztéseket a képviselők írásban megkapták. A
megállapodásokat ki kell egészíteni „a költségvetési gazdálkodás bonyolításának
rendje, kötelezettségvállalás” fejezettel. A megállapodás módosításait a nemzetiségi
Önkormányzatok már elfogadták.
Nagy Mária – Erre érkezett a törvényességi észrevétel is?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen. A Művelődési Házzal kötendő megállapodás is
hasonló okok miatt változott. Ott például a művelődési ház igazgatónak könyvelői
programon könyvelnie kell, házipénztári szabályzata van.
Nagy Mária – De hát a művelődési ház igazgatója nem pénzügyi szakember, hogyan
tudja ezt elvégezni?
Csapucha Katalin – Az intézménynek működni kell, és a törvényi előírásoknak
megfelelően csak így tudunk működni. Kénytelen vagyok megtanulni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
80/2012.(XI.06.) határozata
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat és Piliscsév Község Önkormányzata között kötött
együttműködési megállapodásról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja
a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat és Piliscsév Község Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodást
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett
Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
81/2012.(XI.06.) határozata
A Piliscsévi Bolgár Önkormányzat és Piliscsév Község Önkormányzata között kötött
együttműködési megállapodásról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja
a Piliscsévi Bolgár Önkormányzat és Piliscsév Község Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodást
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett
Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
82/2012.(XI.06.) határozata
A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár valamint Piliscsév Község
Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodásról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja
a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár valamint Piliscsév Község
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett
Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
6. Gyermekszállítási szerződés megkötése
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők megkapták. A
gyermekszállítási szerződést 2012. december 31-éig tudjuk megkötni, utána még
nem tudjuk, hogyan oldjuk meg a két gyermek szállítását. Kérem a Képviselőket,
hogy az előterjesztésként megküldött szerződést fogadják el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
83/2012.(XI.06.) határozata
A gyermekszállítási szerződés megkötése
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Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti gyermekszállítási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett

7. Egyebek
a.) Sportöltöző bérbeadása
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést írásban megküldtük, a napirendet
a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Hudeczné Fuzik Anna – A bérleti ajánlatot megtárgyaltuk és azt javasoltuk, hogy
rögzítsük, hogy mit fizet a bérbeadó és mit fizet a bérlő.
Dimitrov László – A sportöltözőben van saját villanyóra, a víz és a gáz közös.
Hudeczné Fuzik Anna – Azért is döntött úgy a bizottság, hogy a gázszámlát közösen
fizeti, mert nem szeretnénk, ha a központi fűtés helyett egyedi fűtést alkalmazna, és
a Sportöltöző bérbe nem vett részének emiatt állagromlása keletkezne. És
javasoltuk azt is, hogy a vízórára szereltessünk fel almérőt.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A vendéglátó egységet a tervei szerint december 1től működtetné , de fél évig nem fizetne bérleti díjat, csak a rezsiköltséget.
Dimitrov László – Azért is jó, ha a rezsiköltséget a javaslat szerint fizeti a bérlő, és
nem csináljuk végig az átírási procedúrát, mert ha a bérlő időközben meggondolja
magát éppen a nevére kerül a számla, mire felmondja a szerződést és kezdhetjük
elölről az átírást.
Hudeczné Fuzik Anna – Javasolom, hogy kérjünk kauciót.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
84/2012.(XI.06.) határozata
A Sportöltöző bérbeadásáról
Piliscsév
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
bérbe
adja
az
Önkormányzat tulajdonában álló 1340/1 hrsz-ú ingatlant Dimitrov Gáborné 2510
Dorog, Schmidt Sándor ltp.15.Fszt.2.a szám alatti lakosnak az alábbi feltételekkel:
1.)
A bérleti díjat a beköltözéstől számított 6. hónap után havi bttó 50.000,Ft összegben állapítja meg
2.)
A kauciót két havi bérleti díj összegében 100.000,- Ft-ban határozza meg.
3.)
A rezsiköltséget megfizetése az alábbiak szerint:
a. Villanyszámla – külön villanyóra alapján
b. Gázszámla 50 %-a
c. Vízdíj az Önkormányzat által felszerelendő almérő fogyasztási adatai
szerint
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4.)

A szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.

Határidő: azonnal, illetve a szerződés megkötésére: 2012.XI.30.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett
b.) Faház bérleti díja
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az iskola melletti faház 6 havi ingyenes bérlete
lejárt. A Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta. Mivel az
épületnek nincs fűtése, ezért javasolta, hogy a bérleti díjat 2013. májustól 10.000,Ft/hó összegben határozzuk meg.
Dimitrov László – Megkeresett a bérlő, egy elektromos fűtés kialakítása ügyében,
ezért javasoltam neki elektromos fűtést kapcsolóórával, termosztáttal. Úgy
döntöttek, hogy ők maguk beszerzik a fűtőberendezést. Ez a fajta fűtés azért is
hasznos, mert ha nem tartózkodik ott senki, akkor is temperálja az épületet, így az
állagmegóvás megoldott.
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
85/2012.(XI.06.) határozata
A Faház bérleti díjáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piliscsév Marx Károly
utca 1-3. szám alatti faház bérleti díját 2013. májustól 10.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felellős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Bejelentések interpellációk
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Vidékfejlesztési Minisztérium „falumegújítás és
fejlesztés” témakörben pályázatot írt ki új sportpálya létesítésére. Mivel a pályázó
csak civil szervezet lehet, ezért a pályázat benyújtója a Piliscsévi Sportegyesület lesz.
Első körben az iskolaudvarra terveztük, majd a Jubileum térre, de egyik helyszín
sem határos közterülettel, ezért a Sportpálya melletti 1340/1 helyrajzi számon
valósíthatjuk csak meg. A pályázati kiírás egy olyan sportpályára vonatkozik, ahol 8
féle labdajáték: kézilabda, röplabda, kosárlabda, tenisz, játszható, és ezekhez a
pálya átalakítható. A pálya mellett ping-pong asztalokat helyezünk el.
Nagy Mária – A helyszínrajzon csak 8 parkoló látható szerintem az nagyon kevés
ennyiféle sporttevékenységhez.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A pályázat benyújtása nem igényel parkolót, a
rajzon látható 8 parkoló a Kesztölci út felújításához lett tervezve, azért maradt a
rajzon. Egyébként pedig a jelenlegi parkolóhelyek a pálya kialakítása után is
megmaradnak.
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Maduda Ildikó – Védőhálót terveztünk a pálya köré?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen, terveztünk.

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
86/2012.(XI.06.) határozata
Sportpálya létesítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
6.)

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Támogatja a 102/2012.(X.1.) VM rendelet Falumegújítás és fejlesztés
témakörben kiírt pályázat benyújtását.
A pályázat megnevezése: Piliscsévi Sportpálya fejlesztése
A beruházás megvalósítása Piliscsév Község Önkormányzata tulajdonában
lévő piliscsévi 1340/1 hrsz-ú ingatlan.
A pályázat benyújtója a Piliscsévi Sportegyesület
A pályázat aláírására jogosult Dudás Andrea a Piliscsévi Sportegyesület
elnöke
A Sportegyesület a kötelező fenntartási idő végéig 2022.december 31. napjáig
jogosult az ingatlan használatára.
Az arculati elemeken a fenntartási idő végéig változást nem hajt végre

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester megköszöni részvételt, és az ülést bezárja.

K.m.f.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
körjegyző
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