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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2012. november 27-én megtartott képviselő-testületi üléséről.  
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Jelen vannak:   

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné körjegyző 
Meghívott vendég:  
Dr Etter Ödön ügyvéd 
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné 
Igazoltan hiányzik: Maduda Ildikó képviselő 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselőket, ügyvéd urat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Az előterjesztéseket a képviselők a 
meghívóval együtt megkapták. Ismerteti az ülés napirendjét és javasolja kiegészíteni 
az Egyebek napirendi pontot a „Vagyonkezelési szerződés megkötése a Vízművel” 
című napirenddel. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

95/2012.(XI.27.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

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

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

2. 2012. évi III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítás 
3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról 
4. 2013. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása 
5. 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
6. A Szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
7. Közoktatási Társulás III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadása 
8. PÁIOBK Pénzügyi Gazdasági Iroda megszüntető okiratának elfogadása 
9. Szociális alapellátás térítési díj módosítása 
10. Egyebek 

a.) Arany János Tehetséggondozó programban való részvétel 
támogatása 

b.) Vagyonkezelési szerződés megkötése a Vízművel 
 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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N a p i r e n d e k   t á r g y a l á s a 

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

határozatok végrehajtásáról 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
Beszámolómat szeretném kiegészíteni három diasorral. Tegnap a 
Belügyminisztériumban 3 témában tájékoztatták a polgármestereket, a közös 
önkormányzati hivatalok megalakításáról, a 2013. évi költségvetés 
finanszírozásáról, és az oktatási intézmények állami tulajdonba adásáról. Ebben a 
sorrendben egészítem ki beszámolómat is: A törvénynek megfelelően meg kell 
szüntetnünk a körjegyzőséget, és közös önkormányzati hivatalt kell létrehoznunk. 
Az idei évben még meg kell kötnünk az önkormányzatok közötti megaállapodást, és 
2013-ban 60 napunk lesz arra, hogy a közös önkormányzati hivatal hivatalos 
hátterét létrehozzuk. Rendeznünk kell a dolgozók munkaviszonyát, meg kell 
szüntetnünk a körjegyzői státuszt, és pályáztatás nélkül hivatalvezetővé kinevezni, 
új bélyegzőket készíttetni, számlákat új névre átjelenteni, közműveknél a 
névváltozást bejelenteni. Nagyon sok feladat vár ránk a következő hónapokban. A 
költségvetési finanszírozás rendszere is átalakul. 2013. április 30-ig még normatív 
alapú támogatást adnak az önkormányzatoknak, utána átalakul a finanszírozási 
rendszer feladatfinanszírozássá.  
A gépjárműadó 40 %-a marad helyben, és a helyben maradó SzJA bevételt is 
elveszik. Az óvoda és a bölcsőde fenntartása önkormányzati feladat lesz, viszont az 
állam finanszírozni fogja, a munkabért. Kötelező önkormányzati feladat lesz még a 
hivatal fenntartása, a településüzemeltetés, szociális feladatok, gyermekétkeztetés, 
kulturális feladatok ellátása. Jó hír, hogy a vis maior keret megmarad. A 
Körjegyzőség dolgozói létszámát a Kormányhivatallal történő megállapodás alapján 
8 főben határozták meg. A finanszírozás pedig áprilistól a törvényben maghatározott 
13,4 főre lesz megállapítva.  
Részletesen szó volt még az iskola átadás átvételi feladatokról, az előadás gyakorlati 
jellegű volt, ezt nem ismertetem részletesen. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Az iskola fenntartásával semmilyen finanszírozási 
feladatunk nem lesz? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A béreket és az intézmény fenntartást átveszi az 
állam, a fejlesztési feladatok itt maradnak. Nekünk kell megoldanunk még a tanév 
végéig a támogató szolgálat által ellátott gyermekszállítást.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

96/2012.(XI.27.) határozata 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

eseményekről 
 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. 2012. évi III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítás 
3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról 
7. Közoktatási Társulás III. negyedéves költségvetési beszámolója 
 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Javasolom, hogy a 2. 3. és 7. napirendet tárgyaljuk 
együtt, mert így célszerű, hiszen mindegyik napirendi pont a költségvetésünket 
érinti.  Az előterjesztéseket a képviselők írásban megkapták, a Pénzügyi 
Településfejlesztési Bizottság a napirendeket megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Petőfi és a Napsugár utcai árok költségeit nem láttam az 
előterjesztésben. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A következő negyedévi elszámolás fogja tartalmazni. 
 
Nagy Mária – Szeretném tudni, és szeretném, ha a lakosság is tudná, hogy a Marx 
utcai járda, az  árok, az átereszek, a kishíd és a korlát összesen mennyibe került? 
 
Szabó Sándorné – Az összes költség együtt 3 M Ft. A járdán kívüli költség közel 1 M 
Ft. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Jelenleg közel 50 M Ft a tartalékunk, de ez még az 
év végéig csökkenni fog, mert vannak még ki nem fizetett számláink, és az 
intézmények is most költik el pénzmaradványukat.  
 
Nagy Mária – A beszámolóból látható, hogy a bevételeink jól alakultak. Gratulálok a 
hivatal dolgozóinak ezért is és a gazdálkodóknak a részletes, érthető, szép 
beszámolóért. A Művelődési Ház részéről egy feladat, az ajtócsere még nem valósult 
meg, holott terveztünk rá összeget. 
 
Csapucha Katalin – Sajnos az erre tervezett 130 ezer Ft összegből nem tudjuk 
megvalósítani, mert az ajtó nem szabványméretű.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Látható, hogy az Önkormányzatunknak van tartalék pénze, 
ha az intézményvezető kért volna erre a beszerzésre plusz támogatást, akkor kapott 
volna. 
 
Nagy Mária – Azt a bejárati ajtót nagyon fontos lenne kicserélni, javasolom, hogy 
támogassuk az ajtó cseréjét a céltartalék terhére.  
 
Csapucha Katalin – Most alakítjuk ki a szakköri szobákat, és ha az arra szánt 
költségvetésből ki tudjuk spórolni a hiányzó összeget, akkor nincs szükség 
plusztámogatásra. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Közoktatási Társulás beszámolójából jól látható, 
hogy érdemes volt létrehozni a társulást, hiszen így jóval magasabb normatív 
támogatást kaptunk.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra teszi fel a napirendet. 
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Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 
 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.28) 
önkormányzati rendeletét,  

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló,  
1/2012. (II.11.) rendeletének módosításáról 

 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  

 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

97/2012.(XI.27.) határozata 
az önkormányzat 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámolójáról 

 
 

1.) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat 2012. I-III. 
negyedéves költségvetési beszámolóját. 

2.) Amennyiben szükséges, úgy a művelődési ház ajtócseréjéhez  összeget a 
tartalék terhére biztosítja. 

 
 
Felelős:  1.pont:Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
     2. pont: Baumstark Tiborné körjegyző 
Határidő: azonnal 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

98/2012.(XI.27.) határozata 
A körjegyzőség 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámolójáról  

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének 
háromnegyed éves előirányzat változásáról és a háromnegyed éves költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

99/2012.(XI.27.) határozata 
A Pilisi Közoktatási Társulás  2012. III. negyedéves költségvetési 

beszámolójáról  
 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a Pilisi Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetésének 
háromnegyed éves előirányzat változásáról és a háromnegyed éves költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

4. 2013. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a Képviselő-testület írásban 
megkapta, a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. Fontos információ, hogy 2013-ban a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 
már nem foglalkoztat belső ellenőrt, de törvény kötelezi az önkormányzatokat belső 
ellenőr alkalmazására. Ennek érdekében megkértem az eddigi belső ellenőrünket 
Bacsa Györgynét, hogy nyújtson be árajánlatot. Bacsa Györgyné az árajánlat 
alapján 46.800,- Ft/hó díj ellenében tudná ellátni ezt a feladatot.  
 
Baumstark Tiborné – Leányvár Önkormányzat is tőle kért árajánlatot, így 
amennyiben a képviselő-testület elfogadja, mindkét önkormányzatnak lenne ő a 
belső ellenőre, megkönnyítve ezzel a gazdálkodók munkáját is. A Leányvári testületi 
ülésen már elfogadták az árajánlatát.  
 
Nagy Mária – Javasolom, hogy alkalmazzuk őt, hiszen ismerjük a munkáját, de a 
46.800,- Ft-ot kicsit soknak tartom, hiszen egy nagy intézmény az iskola elmegy 
tőlünk.  
 
Baumstark Tiborné – Bacsa Györgyné tájékozott, ismeri a működésünket, több 
feladattal is meg lehet bízni, mint amit a munkatervben vállalt.  
 
Nagy Mária – Biztos vagyok benne, hogy a munkája megbízható, pontos. Javasolom 
hogy fogadjuk el az árajánlatát is és a 2013.évi ellenőrzési ütemtervet is. 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

100/2012.(XI.27.) határozata 
A belső ellenőr 2013. évi munkatervéről 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Elfogadja Bacsa Györgyné árajánlatát és megbízza a 2013 évi belső 
ellenőri feladatok ellátásával. 

2.) Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a belső ellenőr 2013. évi 
munkatervét. 

 
Felelős: 1. pont: Baumstark Tiborné körjegyző 

     2. pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett - Az államháztartásról szóló törvény valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet értelmében 
állítottuk össze Piliscsév Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepciójának tervezetét. 
 A koncepció készítésekor még nem ismertük az önkormányzat pénzügyi pozícióit 
alapvetően meghatározó végleges költségvetési szabályozókat, ezért a rendelkezésre 
álló jogszabálytervezeteket, valamint az előző évek tapasztalatait szem előtt tartva 
terveztük meg a 2013-as év kiemelt feladatait. Beruházásoknál és felújításoknál 
tervezett feladatainkat elsősorban pályázatok útján tudjuk csak megvalósítani, 
ezek a következők: 

- útépítés (Kesztölci u., Nefelejcs u., Szilvás u.) 
- ravatalozó (előtető kivitelezése) 
- óvoda fűtéskorszerűsítése 
- ÁFÉSZ ház felújítása 
- Hivatal épületének korszerűsítése 
- napfarm kialakítása 
- intézmények korszerűsítése. 

Az alábbi felújításokat és beruházásokat önerőből, közfoglalkoztatottakkal és saját 
fizikai alkalmazottakkal kell megvalósítani: 

- Petőfi S. utcai játszótér felújítása 
- Rendezési Terv módosítása. 

Itt szeretném még elmondani, hogy egyeztető tárgyalást folytattam a tervezővel, az 
árajánlat beérkezése után ez ügyben munkaértekezletre fogom összehívni a Tisztelt 
Képviselőket. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Hiányolom a koncepcióból a Sportcsarnok tervének 
elkészíttetését, ezt jövőre meg kellene valósítanunk. Annál is inkább, mert az 
iskolában bevezetik a mindennapos testnevelést. 
 
Nagy Mária – Hová terveznénk a Sportcsarnokot? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A sportpálya mögé az út mentén. 
Itt jut eszembe, hogy nyilatkoznom kellett az Idősek Klubja akadálymentesítéséről. 
Úgy nyilatkoztam, hogy 2014-ig fogjuk megvalósítani. Egyenlőre csak időt szerettem 
volna nyerni, mert az épületet nagyon nehezen lehet akadálymentesíteni, két évig 
van időnk kitalálni, hogy hogyan, milyen pályázatból tudjuk megvalósítani.. 
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Nagy Mária – Az Idősek Klubját kellene átvinnünk az „ÁFÉSZ” házba. 
 
Csapucha Katalin – Az „ÁFÉSZ” házra benyújtott pályázatunkban 5 évig fenntartási 
kötelezettséget vállaltunk a Lövész Se lőterére. Ezt mindenképpen szem előtt kell 
tartanunk, ha bármiféle funkciót terveznénk az épületnek.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Azt is figyelembe vehetjük hogy a Lövész 
Sportegyesületnek nagyon szép eredményei vannak, az elmúlt hétvégén is több 
érmet, köztük aranyat is nyertek.  
 
Csapucha Katalin – Tudomásom van arról, hogy diplomamunkaként egy piliscsévi 
építésztanuló a piliscsévi sportcsarnokot tervezte meg. Meghívhatnánk őt egyszer 
egy bizottsági ülésre. 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

101/2012.(XI.27.) határozata 
A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja az Önkormányzat  2013. évi költségvetési koncepcióját 
. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. A Szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, a 
Szociális Egészségügyi és Közművelődési Bizottság a napirendet megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 
 
Baumstark Tiborné – Az előterjesztés közérthető, a bizottsági jegyzőkönyvek 
törvényességi ellenőrzésekor tett észrevétel a Kormányhivatal Törvényességi 
osztálya, hogy ha van tankönyvtámogatásunk, akkor ezt nem adhatjuk bizottsági 
határozat alapján, csak rendeleti felhatalmazás alapján, ezért a szociális ellátás 
helyi szabályairól szóló rendeletünket módosítanunk kell. Egyébként azt is 
elmondták, hogy nagyon kevés önkormányzat támogatja a tanulókat. De ezt csak 
akkor tehetjük, ha rendeletben leszabályozzuk. Javasolom, hogy az előterjesztésben 
megküldött megfogalmazás szerint fogadják el a rendeletmódosítást. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta  
 

Piliscsév község Képviselő-testületének  
16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendeletét  
 a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 

2/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
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7. PÁIOBK Pénzügyi Gazdasági Iroda megszüntető okiratának elfogadása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett –  A megszüntető okirat tervezetet a előterjesztésként 
mindenki megkapta. Mindannyian tudjuk, hogy ilyen formában nem tudjuk tovább 
működtetni. A Társulási Iroda 2012. december 31-ével megszűnne, a feladatok 
átkerülnének Piliscsévre. Ezzel a saját munkánkat is megkönnyítenénk, bár az 
itteni gazdasági dolgozókra több teher hárulna. A jelenlegi pénztárosi munkakör 
mellett kell ellátni  a 3 telephely munkaügyét, ez 41 fő.  
 
Nagy Mária – Nem értem, nem arról volt szó, hogy a társulás még fél évig működik? 
 
Baumstark Tiborné – A Társulás valóban működik még fél évig, csak az iroda 
szűnik meg, a feladatokat átveszi a piliscsévi Önkormányzat. Valószínűleg a 
működése így költséghatékonyabb lesz.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Törvény is előírja, hogy a 2013-tól a 
munkaszervezeteknek meg kell szűnni, ezeket a feladatokat csak a polgármesteri 
hivatal láthatja el.  
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

102/2012.(XI.27.) határozata 
A PÁIÓBK Társulási Iroda Megszüntető Okiratának elfogadásáról 

 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja 
el a PÁIÓBK Társulási Iroda megszüntető okiratát:  
 

„MEGSZÜNTETŐ OKIRAT  
A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI IRODA BEOLVADÁSSAL TÖRTÉNŐ 

MEGSZÜNTETÉSÉRŐL  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) 
bekezdése alapján a Pénzügyi - Gazdasági Iroda beolvadással megszüntetésre kerül 
2012. december 31-én.  

1. A megszűnő költségvetési szerv:  

1.1. Elnevezése: Pénzügyi - Gazdasági Iroda 

1.2. Székhelye: 2517. Kesztölc,  Szabadság tér 11. 

1.3. Megszüntető szerv neve: Pilisi Közoktatási Társulás.  

1.4. Székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet u.88. 
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1.5.Létrehozásáról rendelkező jogszabály: Pilisi Közoktatási Társulás Társulási 
Tanácsának 10/2010. (V.10.) számú határozata 

1.6. Irányító szerv neve, címe: Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa,         
2518. Leányvár, Erzsébet u. 88.  

1.7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv.  

2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja:  

 
2012. december 31.  

3. A költségvetési szerv megszüntetéséről rendelkező jogszabály, a 
megszüntetés módja és oka:  

     A költségvetési szerv megszűnésének módja: beolvadás 

     Megszüntetés oka: a Társulás által fenntartott intézmények számának 
csökkentése 

A Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Tanácsának  …/…(..) számú határozata 
alapján a Pénzügyi - Gazdasági Iroda beolvadással szűnik meg.  

4. A megszűnő költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai, 
a közfeladat ellátásának jövőbeni módja  

 
4.1. A Pénzügyi –Gazdasági Iroda közfeladata, szakágazati besorolása:  

        841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás 

4.2. A költségvetési szerv közfeladatait a beolvadást követően az 5. pontban 
megjelölt költségvetési szerv látja el.  

5. A jogutód költségvetési szerv:  

5.1. Neve:  Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség 

        Székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 9.  

6. A költségvetési szerv jogutódlása:  

6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez 
kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról „feladat átadás-
átvételi megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell készíteni 2012. 
december 31-ig.  

6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, 
valamint az eszközállomány tekintetében a megszűnő szerv jogutódja az 5. 
pontban felsorolt szerv.  

6.3. A Pénzügyi – Gazdasági Iroda által foglalkoztatott személyek jogviszonya, 
foglalkoztatása 2012. december 31-én megszűnik. 

6.4.A  Pénzügyi – Gazdasági Iroda 2012. december 31-ig vállalhat új 
kötelezettséget (zárónap).  
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6.5. A Pénzügyi – Gazdasági Iroda szerződései, jogosultságai és kötelezettségei, 
jogi eljárásai – beleértve a folyamatban lévő valamennyi ügyben keletkezett 
jogokat és kötelezettségeket – tekintetében a :  Piliscsév-Leányvár 
Körjegyzőség      lép a megszüntetésre kerülő intézmény helyébe.  

 

Leányvár, 2012. december …………………… 
 
       Kosztkáné Rokolya Bernadett 
              elnök” 
 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester, a társulás elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 

8. Szociális alapellátás térítési díj módosítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Előterjesztésként Dorog Város Képviselő-
testületének előterjesztését és rendelettervezetét megküldtük a tisztelt 
Képviselőknek, kérem, hogy egyetértési jogkörünkben eljárva fogadjuk el Dorog 
Város Képviselő-testületének rendelettervezetét. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát:  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
103./2012.(XI.27.) határozata 

Szociális alapellátás térítési díj módosításáról 
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően 
egyetért Dorog Város Önkormányzatának a Térségi Alapellátó Szolgálat által 
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
10/2012.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

9. Egyebek 
a) Arany János Tehetséggondozó programban való részvétel 

támogatása 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Előterjesztésként a kérelmet, valamint a határozati 
javaslatot megküldtük a Képviselőknek. A mai napon megérkezett az osztályfőnöki 
jellemzés is, ezt közreadom. Kérem hozzászólásaikat, véleményüket. 
 
Nagy Mária – A kislány rászorul, jól tanul, támogatom a továbbtanulását, de 
javasolom, hogy foglaljuk bele a határozatba, hogyha nem fejezi be az iskolát, akkor 
visszafizetési kötelezettsége lesz. Tapasztalataim szerint ebből a programból nagyon 
kevesen mennek tovább felsőfokú iskolákba. 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – Nem változtathatunk a határozat szövegén, nem 
lehetnek ilyen megkötéseink. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Még nem is biztos, hogy felveszik őt a középiskolába, de 
nekünk most kell döntenünk. Javasolom, hogy támogassuk a programban való 
részvételét. 
 
Nagy Mária – Sok éven keresztül sok gyereket támogattunk, miért ne támogatnánk 
őt is. 
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

104./2012.(XI.27.) határozata 
Pályázat benyújtásáról a Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János  

Tehetséggondozási Programban való részvételhez 
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételre.  
Támogatja, hogy Major Cintia nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Nyikos Edit) 
Piliscsév település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában.  
Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való 
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000,- Ft havi 
ösztöndíjat nyújt.  
A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot - a határozattal együtt – határidőre a 
tanuló első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Határidő: 2012. december 10. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
 

b) Vagyonkezelési szerződés megkötése a Vízművel 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A vagyonkezelés szerződés tervezetet 
előterjesztésként a Képviselők e-mailben megkapták. A három település 
polgármestere tárgyalt a Vízmű Zrt-nél, mert törvény írja elő, hogy az 
Önkormányzat 2013-tól nem működtethet vízmű hálózatot, azt vagyonkezelésbe kell 
átadni. Szükség lenne a vagyon felmérésére is, de az kb. 7 millió Ft-ba kerülne. Ezt 
a Vízmű Zrt a 2013 évi ÉCS terhére elvégezteti.  Ez a szerződés csak akkor lép 
életbe, ha az energiahivatal jóváhagyja. A szerződést 2012. december 31-ig kell 
benyújtani az Energiahivatalhoz.  
 
Nagy Mária – Nekem első olvasatban nem érthető. Mit fogunk veszíteni? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ebben az évben az ÉCS-t megkapjuk. A vagyon a 
miénk marad, csak kezelésbe adjuk és a következő évtől a Vízmű üzemelteti a 
rendszert 15 évig. 
 
 
Hudeczné Fuzik Anna – a 26.pont rendelkezik arról, hogy a felújítást nekünk kell 
megoldani. Ha másik technológiát kell kialakítanunk, akkor az továbbra is a mi 
problémánk lesz.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ha 15 évre megkötjük a szerződést, akkor a Vízmű 
úgy gazdálkodik, hogy 15 évig működjön a rendszer. A 15 év alatt pedig lehet hogy 
rá tudunk csatlakozni a dorogi csatornahálózatra, és a mi rendszerünk 
„előtisztítóként” működne.  
 
Baumstark Tiborné – A 26. pontban rögzített felújítást csak akkor kell 
végrehajtanunk, ha erre kifejezetten felkértük az üzemeltetőt. Egyéb esetben nincs 
kötelezettségünk.  Az Önkormányzatnak ebből eddig sem volt bevétele,ha pedig 
szerződést kötünk, akkor nem lesz rá költségünk sem. Kérdés, hogy a szerződést 
határozott időre azaz 15 évre kössük, vagy határozatlan időre. Ügyvéd úr ebben 
tanácsot adhatna, hogy miért is jobb a határozatlan idő, mert egyes 
önkormányzatok így kötöttek szerződést. 
 
Dr. Etter Ödön – A szerződés megkötése tárgyalás kérdése. Nyilván a szolgáltató 
biztonságban érzi magát egy 15 évre kötött szerződéssel, mint egy határozatlan 
időre szóló szerződéssel, mert akkor nem tudná, hogy az ő általa beruházott 
eszközöket ki fogja használni. Nyilván nem érezné magát biztonságban. A szerződés 
egyébként egy közös akarat döntése. Tapasztalatom szerint azonban nem 
tülekednek a csatornaszolgáltatók. Az viszont látszik a Vízműnél, hogy próbálnak 
piacot szerezni.  
  
Hudeczné Fuzik Anna – Tehát az önkormányzat nem nyer, nem is veszít, a jó benne 
az, hogy a Vízmű leveszi a gondot a vállunkról. 
 
Dimitrov László – Javasolom a szerződés elfogadását, de mielőtt megkötnénk, a 
szerződést műszakilag, és jogilag is nézzük át. Javasolom, hogy a szerződés 
aláírásával bízzuk meg a Polgármester Asszonyt.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Nem kell együttes ülést összehívnunk és ott elfogadni a 
szerződést? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Minden képviselő-testület meghozhatja a  saját 
határozatát, nem kell együttes ülésen döntenünk. Az idei ÉCS-t még megkapja az 
Önkormányzat, jövőre pedig a 2013. évi ÉCS fedezi a vagyonfelmérést.  
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
meghozta alábbi határozatát:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

14

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

105/2012.(XI.27.) határozata 
A Vízművel kötendő vagyonkezelési szerződésről 

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
a Vagyonkezelői szerződést az előterjesztésnek megfelelően a Vízmű Zrt-vel kösse 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

Interpellációk, bejelentések 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Szeretettel várom a Képviselőket és a község 
lakosságát 2012.december 8-án a Szlovák Önkormányzat kulturális esttel 
összekötött közmeghallgatására, december 16-án a Falukarácsonyra és december 
20-án a Nyugdíjas kórus önálló karácsonyi estjére. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester megköszöni részvételt, és az ülést bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett Baumstark Tiborné 
 polgármester körjegyző 


