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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. december 11-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
Maduda Ildikó képviselő
Nagy Mária képviselő
Baumstark Tiborné körjegyző
Meghívott vendég:
Szabóné Párma Ildikó Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja
Silling Győző Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné
Kosztkáné
Rokolya
Bernadett
köszönti
a
Képviselőket,
a
Pénzügyi
Településfejlesztési Bizottság külső tagjait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
teljes létszámmal jelen van, 7 fővel határozatképes. Az előterjesztéseket a képviselők
a meghívóval együtt megkapták. Ismerteti az ülés napirendjét és javasolja a meghívó
szerinti napirendek elfogadását.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
106/2012.(XII.11.) 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. Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 4/2012.(II.11.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
4. Szociális ellátás helyi szabályairól szóló 2/2012.(II.11.) számú rendelet
módosítása

5.
6.
7.
8.
9.

Közoktatási Társulás Gazdasági Pénzügyi Iroda működtetése
PÁIÓBK Alapító Okiratának módosítása
Árajánlat elbírálása Rendezési terv módosítására
Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megalkotása
A 2013. évi Rendezvényterv megalkotása

10. Egyebek
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a.

Óvodafejlesztési pályázathoz eszközbeszerzésre adott árajánlat
elbírálása
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Napirendek

tárgyalása

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 azzal, hogy a Kormányhivatal törvényességi
észrevétellel élt, mely szerint a 2012. november 6-án megtartott zárt ülés
napirendjei közül egyik napirend sem tartozott az ÖTV 12.§ (4) bekezdése szerinti
zárt ülés tartására lehetőséget adó rendelkezések alá, ezért mai testületi ülésünkön
ismertetnem kell az ott hozott döntéseket. Piliscsév Község Képviselő-testületének
november 6-án megtartott zárt ülésén az alábbi döntések születtek:
„Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
88/2012.(XI.06.) határozata
Az orvosi lakás ablakcseréjéről
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi
ablakainak felújítását a lakbér terhére 700.000,- Ft összegig támogatja.

lakás

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
89/2012.(XI.06.) határozata
Az ÁFÉSZ-ház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
1.) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
„Piliscsévért” Közalapítvány (székhelye: 2519 Piliscsév, Hősök tere 9.;
adószáma: 19150299-1-11; számlaszáma: 63100088-12000148) azon
szándékát, hogy pályázatot nyújtson be a 102/2012.(X.1.) VM rendeletben
meghirdetett Falumegújítás- és Fejlesztés jogcím 1. célterületére (a helyi
vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel
bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres
látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére,
bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására), ezen belül, a Piliscsév
község Önkormányzatának tulajdonában lévő, piliscsévi 27 hrsz-ú ingatlan
felújítására. (Az ingatlan települési szilárd burkolatú útvonal mentén fekszik, a
település központjában, a település megjelenésében szereppel bíró épület.) A
felújítani szándékozott ingatlant a Piliscsévi Lövész Sport Egyesület
térítésmentes használatába adta az Önkormányzat. Jelenleg az egyesület
edzőtérnek használja azt.
2.) Piliscsév község Önkormányzata hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő
ingatlanon a „Piliscsévért” Közalapítvány a támogatás elnyerése esetén a
következő beruházást megvalósítsa: nyílászárók cseréje, külső homlokzat
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szigetelése, tetőhéjazat csere, bádogozás, udvar és épület előtti közterület
rendezése, klubszoba kialakítása.
3.) Piliscsév község Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a
„Piliscsévért” Közalapítvánnyal a Közalapítvány által vállalt feladat
megvalósításának segítésére, támogatására.
4.) Vállalja, hogy a kötelező, ötéves fenntartási idő végéig az épület arculati
elemein nem hajt végre változtatást, illetve a fenntartási idő alatt a jelenlegi
céljára használja azt.
5.) A pályázati folyamatban a pályázó, a „Piliscsévért” Közalapítvány
képviseletére / aláírásra jogosult a szervezet elnöke, jelenleg Maduda
Dénesné.
Határidő: 2012.november 30.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Piliscsév Község Képviselő testületének
90/2012(XI.06.)határozata
helyi védettség megszüntetéséről.
1. Piliscsév Község Képviselő testülete a Piliscsévi, Szászvári utca 2/a szám
alatti ingatlanra bejegyzett helyi védettségét nem szünteti meg.
2. Önkormányzat hozzájárul az ingatlan homlokzat felújításához, ami csak a
homlokzaton lévő „stukkó” díszítésre vonatkozik.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Piliscsév Község Képviselő-testületének
91/2012(XI.06) határozata
a Piliscsévi 394 hrsz-ú ingatlanról.
1.
2.

Piliscsév Község Képviselő-testülete a Piliscsév 394 hrsz-ú kivett beépítetlen
megnevezésű, 890 m2 területű ingatlanról az önkormányzat által bejegyzett
építési és telekalakítási tilalmat leveszi.
Piliscsév Község Önkormányzata nem kívánja megvásárolni a Piliscsév 394
hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű, 890 m2 területű ingatlant.

Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Piliscsév Község Képviselő testületének
92/2012(XI.06.)határozata
Kosztkáné Rokolya Bernadett érintettségéről

Piliscsév község Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett személyes érintettségét
elfogadja és a polgármester jutalma című napirendi pontban a döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dimitrov László alpolgármester
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Piliscsév Község Képviselő testületének
93/2012(XI.06.)határozata
A polgármester jutalmáról

1.) Piliscsév község Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
részére 2 havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg

2.) Felkéri a jegyzőt tegye meg az intézkedéseket a jutalom kifizetésére.
Határidő: 2012.november 20.
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző”

Tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy Kollár Ágnes egyetemi hallgatótól levél érkezett,
melyben az odaítélt ösztöndíj támogatást köszönte meg. Felkérem Csepreghiné Nyitrai
Katalint, hogy számoljon be a Szociális és Közművelődési Bizottság tegnapi üléséről.
A levél a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Tegnap ülésezett bizottságunk, melyben 204 ezer Ft átmeneti
segélyt és 252 ezer Ft összegű természetbeni juttatást ítéltünk meg. Tárgyaltuk és elfogadásra
javasoltuk a Szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítását, és megbeszéltük a
Falukarácsony rendezvényét, mely december 15-én 14,00 órakor kezdődik. A rendezvényre
mindenkit szeretettel várunk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A mai napon elkészült a „Csévi Kisbíró” a közmunkások már
megkezdték a kihordását. Minden újságba tettünk egy-egy naptárt és szórólapot a karácsonyi
vásárról.
Nagy Mária – Többen is szóvá tették, hogy nem kaptak újságot annak ellenére, hogy
feliratkoztak rá, de olyan is előfordult, hogy elfelejtettek feliratkozni.
Csapucha Katalin – Az évvégi számot mindenki megkapja, mert naptár is van benne.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – December 8-án, szombaton volt a Szlovák Önkormányzat
közmeghallgatása. Nagyon szépen szerepeltek az ovis gyerekek, köszönet érte.
Megtörtént a Vízművel a vagyonkezelési szerződésben foglaltak egyeztetése.
Baumstark Tiborné – Jó hír, hogy találtunk olyan értékbecslőt, aki 1 M Ft-ért elkészíti a
vagyonfelmérést, hiszen ugyanarra a vagyonra, ugyanolyan módszerrel történő felmérésre 7M
Ft-os árajánlat is érkezett. Az 1 M Ft-os értékbecslői díj a 3 önkormányzat között oszlik meg a
2013. évi ÉCS terhére a tulajdoni hányaduknak megfelelő mértékben.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
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Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
107/2012.(XII.11.) 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. Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az
Országgyűlés 2011. év végén elfogadta, majd ez év június 30. napjával módosította
a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvényt, mellyel olyan egységes jogi
szabályozása lett az önkormányzati és az állami vagyonnak, melyre ez idáig nem
volt példa. Ezzel a szabályozással nagyon kevés mozgástere maradt az
önkormányzatoknak.
Nagy Mária – Sok mindenben pl. nagyobb mozgásteret biztosít a polgármesternek.
Tudom, hogy a nemzetiségi önkormányzat tulajdona Tájház, legalábbis fele részben
a Szlovák Önkormányzat tulajdona. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonrésze is
része a nemzeti vagyonnak?
Baumstark Tiborné – Erre most nem tudok válaszolni, majd utánanézek.
Silling Győző a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külső tagja megérkezik.
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Az ingyenes helyiséghasználatot is szabályozni kell,
nálunk ez hogyan lesz?
Csapucha Katalin – A Művelődési Házban már szabályoztuk, hogy kinek mit mikor
mennyiért adunk bérbe. Szerintem jól működik a rendszer.
Nagy Mária – Nincsenek leszabályozva a lövészek és a sportosok.
Hudeczné Fuzik Anna – Például az orvosi lakás forgalomképes, vagy korlátozottan
forgalomképes? Az ÁFÉSz-ház korlátozottan forgalomképes?
Baumstark Tiborné – Javasolom, hogy az 1.§ 9.pontját, az ÁFÉSZ – házat vegyük ki
a korlátozottan forgalomképes vagyonból.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ezt a vagyonkataszterben is javítani kell.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag a megalkotta
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Piliscsév Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2012.(XII.12.) önkormányzati rendeletét
Piliscsév község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés
szabályairól
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 4/2012.(II.11.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A
hulladékszolgáltatási díj elfogadása az idei évben még az Önkormányzat hatásköre.
A díjemelkedés mértékét nem tudjuk vitatni, de úgy gondolom, hogy a 4,2 %-os
emelés még korrekt, elfogadható. Az árváltozás 2012.december 20-tól kerül
bevezetésre, a januári számlákban már jelentkezik. A szolgáltató módosítani
szerette volna szelektív hulladékszállítás rendjét is, de ez még nem kerül
bevezetésre 2013-tól.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A javasolt megoldás, - hetente egyszer háztól
elszállítás – nagyon sokba kerülne a szolgáltatónak, ezért ezt a megoldást még
elvetette.
Hudeczné Fuzik Anna – Nem központi rendszerben fogják a szelektív hulladékot
gyűjteni?
Baumstark Tiborné - Még jövő évben ennek feltételeit a szolgáltató nem tudja
teljesíteni, ezért marad a régi módszer.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag a megalkotta
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének
18./2012.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2012.(XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.
4. Szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Baumstark
Tiborné
–
Az
előterjesztést
írásban
mindenki
megkapta.
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifa támogatásra. A helyi
önkormányzatok
szociális
célú
tűzifavásárláshoz
kapcsolódó
kiegészítő
támogatásáról szóló BM rendelet alapján a támogatásban részesített
önkormányzatok rendeletükben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az
igénylés feltételeit. A támogatás feltételeit kell rendeletünkben szabályozni. A
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rendelettervezetet a Szociális
elfogadásra javasolta.

és

Közművelődési

Bizottság

megtárgyalta

és

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az Államkincstártól 6 m3 tűzifára kaptunk
bértámogatást. A fát a Pilisi Parkerdőtől lehet igényelni, és annak árát térítik vissza.
Nagy Mária – Mi a Pilisi Parkerdőnél törzsvásárlók vagyunk, nem lehet csökkenteni
az árat?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ez az ár már kedvezményes.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag a megalkotta

Piliscsév község Képviselő-testületének
19/2012.(XII.12.) önkormányzati rendeletét
a szociális ellátás helyi szabályairól szóló
2/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi
5. Közoktatási Társulás Gazdasági Pénzügyi Iroda működtetése
Kosztkáné Rokolya Bernadett – 2013. január 1-től a társulások gazdasági pénzügyi
irodát nem működtethetnek. Feladataikat az Önkormányzati hivatalok látják el. A
Közoktatási Társulástól az iskolák elkerülnek, de a 3 település óvodái és a bölcsőde
munkaügyei és pénzügyei Piliscsévre kerülnek. Előző ülésünkön már elfogadtuk a
pénzügyi gazdasági iroda megszüntető okiratát. Az átalakítás körüli
munkaszervezés még folyamatban van. A decemberi könyvelést még a jelenlegi
Gazdasági Pénzügyi Iroda végzi. Januártól a munka számítógéppel együtt átkerül
Piliscsévre. Még nem tudjuk, hogy milyen módon fogjuk végezni, GYES-ről
visszatérő dolgozóval, vagy 2 részmunkaidős munkanélküli felvételével. Bélyegzők
cséréjét és a szolgáltatóknál a változások átvezetését csak a végleges döntés után
júniustól fogyjuk elvégezni.
Hudeczné Fuzik Anna – Hogyan kapjuk az
támogatást?

oktatási intézményekre az állami

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Még a következő 6 hónapra megkapjuk a kiegészítő
normatívákat, de már az új törvénynek megfelelően kellett az igényléseket leadni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
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Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
108/2012.(XII.11.) határozata
A Közoktatási Társulás Gazdasági Pénzügyi Iroda megszüntetéséről
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester
beszámolóját
a
Közoktatási
Társulás
Gazdasági
Pénzügyi
Irodájának
megszüntetéséről
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
A megszüntető okirat a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi
6. PÁIÓBK Alapító Okiratának módosítása
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Társulási Tanács ezt a napirendi pontot már
megtárgyalta. Az iskolát, és az arra vonatkozó részeket ki kell vennünk az Alapító
Okiratból. Mivel az iskolák elkerülnek, a társulás szakmai vezető nélkül marad. A
Tásulási Tanács úgy döntött, hogy hat hónapra Kiss Lászlónét a leányvári
óvodavezetőt bízza meg a Közoktatási Társulás szakmai vezetésével.
Maduda Ildikó – Az intézményi okiratban benne maradt az iskolai intézményi
étkeztetés.
Baumstark Tiborné – Az óvodai és az iskolai intézményi étkeztetés a társulásban
marad.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az észrevételt köszönjük, módosítjuk.
A pedagógia szakmai szolgáltatás csak az iskolára vonatkozik, vagy az óvodára is?
Maduda Ildikó – A pedagógiai szakszolgáltatásba tartozik pl. a logopédiai ellátás. A
pedagógiai szakmai szolgáltatásba a Pedagógiai Intézet által nyújtott
szolgáltatásokat tartalmazza, pl. pedagógus továbbképzéseket. Szerintem az iskolai
oktatáshoz tartozik.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
109/2012.(XII.11.) határozata
A PÁIÓBK Alapító Okiratának elfogadásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja
el a PÁIÓBK alaptó Okiratának módosítását.
„I N T É Z M É N Y I A L A P Í T Ó O K I R A T
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Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa, mint a Pilisi Óvodák és Bölcsődék
Közösségének irányító szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(1) bekezdése b) pontja, és a köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény a 83.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az intézmény részére az alábbi Alapító
Okiratot adja ki:12
„1./ A költségvetési szerv neve3: Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége

(a továbbiakban: költségvetési szerv)
Székhelyintézmény: Óvoda „Kindergarten” Leinwar (2518 Leányvár, Erzsébet u. 4648.)
Tagintézmény, telephely:
•

Kiserdei Óvoda „Horička” Kesztölc (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát u. 2/1.)4

• Aranykapu „Zlatá-Brána” Óvoda és Bölcsőde Piliscsév (2519 Piliscsév,
Jubileum tér 1
1.1/ A költségvetési szerv adószáma:15775106-2-115
1.2/ A költségvetési szerv pénzforgalmi jelzőszáma: 58600472-11209320 Duna
Takarékszövetkezet6
2./ A költségvetési szerv székhelye7: 2518 Leányvár, Erzsébet u. 46-48.
3./ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:
A Társulási Tanács 8/2010. (V.10.) számú határozata. Hatályos 2010. július 1.
4./ A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
1.) Általános Iskola „Grundschule”, (2518 Leányvár, Erzsébet u. 92.)
2.) Kincses József Általános Iskola ( 2517 Kesztölc, Iskola u. 68.)8

3.) Piliscsévi Általános Iskola (2519 Piliscsév, Marx u. 1-3.)
4.) Óvoda „Kindergarten” Leinwar (2518 Leányvár, Erzsébet u. 46-48.)
5.) Napköziotthonos Óvoda Kesztölc (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát u. 2/1.)9

6.) Aranykapu „Zlatá-Brána” Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Piliscsév (2519
Piliscsév, Jubileum tér 1.)
5./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata10:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Módosította a 23/2012 (V.3) számú határozat
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től
Módosította a 41/2011.(X.13.) számú határozat.
Módosította a 23/2012. (V.3.) számú határozat. Hatályos 2012.01.01-től
Módosította a 23/2012. (V.3.) számú határozat.
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től
Módosította a 38/2011.(X.13.) számú határozat.
Módosította a 41/2011.(X.13.) számú határozat.
Módosította a 34./2012 (XI.29) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től

10

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés,
valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátás.
Alaptevékenység szakágazat: 851011 Óvodai nevelés „
6./ A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége11:
6.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége1213 1415
•

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

•

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

•

562917 Munkahelyi étkeztetés

•

851011 Óvodai nevelés

•

851012 SNI-s gyermekek óvodai nevelése, ellátása (a megismerő funkció vagy
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, illetve a
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd )

•

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

•

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

•

889101 Bölcsődei ellátás

•

Nemzeti etnikai, kisebbségi és más feladatai:
•

gyakorló óvodai feladatok ellátása

6.3./16 Törölve
7. 17
8./ A költségvetési szerv működési köre:
Székhelyintézmény: Leányvár község közigazgatási területe
Tagintézmény: Kesztölc, Piliscsév, Leányvár község közigazgatási területe
9./ Alapító jogokkal rendelkező irányító szerv neve, székhelye:
Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
9.1/ A fenntartó neve, címe, székhelye:
Pilisi Közoktatási Társulás, 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
10./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
11
12
13
14
15
16
17

Módosította a 23/2012. (V.3.) számú határozat.
Módosította a 15/2011.(V.18.) számú határozat.
Módosította a 37/2011.(X.13.) számú határozat.
Módosította a 40/2011.(X.13.) számú határozat.
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től
Hatályon kívül helyezte a 15/2011.(V.18.) számú határozat.
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10.1./18
10.2./19
10.3./20 A szerv típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény
10.4/ A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.

10.5./ A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy.

10.621./ Az irányító szerv által kijelölt azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv, amely az önállóan működő költségvetési szerv Ámr. 17. § (1) bekezdése alapján
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja:
Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség 2519. Piliscsév, Hősök tere 9.
11./ A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési,
megbízási, választási rendje22:

Az intézmény vezetőjét a Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács – a
közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a,
továbbá a köznevelésről szóló, 2012. évi CXC törvény 67. §-a, a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
figyelembevételével –pályázat útján öt év, határozott időtartamra nevezi ki.”
12./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok )
megjelölése23:
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszűntetésére
elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a
Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. I. törvény rendelkezései az irányadók.
13./ A jogi személyiségű szervezeti egység(einek) adatai:
A költségvetési szerv keretein belül jogi személyi szervezeti egység nem működik.

14./ Maximális gyermek-, tanulólétszám24:
14.1./A költségvetési intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám

Óvoda
„Kindergarten”
Leinwar
18
19
20
21
22
23
24

Óvodai
férőhely (fő)
75-

Bölcsődei
férőhely (fő)
-

Hatályon kívül helyezte a 15/2011.(V.18.) számú határozat.
Hatályon kívül helyezte a 15/2011.(V.18.) számú határozat.
módosította a 15/2011.(V.18.) számú határozat.
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat. Hatályos 2013.01.01-től
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat Hatályos 2013.01.01-től
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat Hatályos 2013.01.01-től
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat Hatályos 2013.01.01-től
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Kiserdei
Óvoda
„Horička” Kesztölc
Aranykapu „Zlatá-Brána”
Óvoda
és
Bölcsőde
Piliscsév

100

-

75-

14

14.2. / Törölve
14.3. / Óvodai és bölcsődei csoportok száma:
Óvodai
csoporto
k száma
Óvoda
„Kindergarten”
Leinwar
Kiserdei
Óvoda
„Horička” Kesztölc
Aranykapu „Zlatá-Brána”
Óvoda
és
Bölcsőde
Piliscsév

Bölcsődei
csoportok
száma

4

-

4

-

3

1

15./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon2526:
A Képviselő-testületek a létrehozott intézmény részére biztosítja a társult
önkormányzatok tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
Székhely ingatlan adatai:
2518 Leányvár Erzsébet utca 46-48.
342.-343. hrsz.-ú
Telephely ingatlan adatai:
- 2517. Kesztölc Cseresznyéshát utca 2/1. 1304/3. hrsz,
- 2519. Piliscsév, Jubileum tér 1.
280/2. hrsz.
16./ A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga:
A székhelyintézmény és tagintézménye közös vagyont nem hoznak létre. Az intézmények
ingatlanai és tárgyi eszközei a fekvésük szerinti önkormányzatok tulajdonában maradnak,
akik gondoskodnak azok fenntartásáról. A székhelyintézmény és a tagintézmény
ingatlanainak elidegenítésére, megterhelésére az ingatlan fekvése szerinti illetékes
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az ingatlanok bérbeadására, ha az intézmény
alapfeladatait nem akadályozza, az adott tagintézmény vezetője jogosult.

Záradék:
25
26

Módosította a 8/2012.(II.13.) számú határozat
Módosította a 34/2012 (XI.29) számú határozat Hatályos 2013.01.01-től
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Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa az Alapító Okiratot a 34/2012.(XI.29.) számú
határozattal hagyta jóvá. Hatályos: 2013. január 1-től.

Leányvár, 2012. november 29.
Ph.
Gaál Lajos s.k.
Elnök
Kiadvány hiteléül
2012. november 29.

Dobák Istvánné
irodavezető”

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
7. Árajánlat elbírálása Rendezési terv módosítására
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Térháló Kft árajánlata megérkezett a Rendezési
Terv módosítására. Önkormányzatunkat megkereste egy befektető, aki a crosspálya
területe mellé egy szabadidő centrumot szeretne kialakítani. Az érintett ingatlanok a
rendezési terv szerint különleges idegenforgalmi besorolásúak, melyre az előírás
szerint szabályozási tervet kell készíteni. Egyrészt erre kértem az árajánlatot,
természetesen ennek költségeit a befektető állja. Kértem a vállalkozótól azt, hogy
amennyiben konkrét elképzelése lesz, és elkészülnek a látványtervek, akkor azokat
mutassa be a Képviselő-testületnek, hogy meg tudjuk hozni döntésünket.
Nagy Mária – Többször láttunk már látványtervet, szerintem ne ugorjunk bele
látatlanba, mert sok a rossz tapasztalat a környéken. Utána kell nézni a cégeknek,
hogy mennyire tőkeerősek, mert több helyen is láthatunk befejezetlen építkezéseket,
félig felépült fantomépületeket. Láttunk már olyat is, hogy szabadidő centrum néven
több lakóház is felépült.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ugyanaz a vállalkozó más ötletekkel is megkeresett,
kértem, járjon utána a lehetőségeknek majd ismertesse a képviselő-testülettel. Ne
hozzunk fölösleges döntéseket, mert a Rendezési Terv módosítása közel egy évbe és
tetemes összegbe kerül. Az a javaslatom, hogy most ne döntsünk az árajánlat
elfogadásáról, hanem januárban tárgyaljuk újra.
Baumstark Tiborné – Ez az árajánlat csak 90 napig érvényes, addig kell döntést
hoznunk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A költségvetés tervezése előtt napirendre kell
tűznünk, mert ha elfogadjuk az árajánlatot, akkor annak költségvetési vonzata is
van.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
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Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
110/2012.(XII.11.) határozata
A Rendezési Terv módosítás árajánlatáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térháló Kft árajánlatát a
Rendezési Terv módosítására tudomásul vette.
Döntését a 2013. évben hozza meg, az ülésre meghívja a vállalkozót.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: 2013.01.31.

8. Képviselő-testület 2013. évi munkatervének megalkotása
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztésben a kötelező programok kerültek
bele a 2013. évi munkatervbe. De az előbbi döntéshez kapcsolódóan a rendezési
terv módosítását is napirendre tűzzük. Ha december 31-ig elfogadja a Parlament a
központi költségvetést, akkor januárban alkotjuk meg az Önkormányzatét, de a
központi döntéstől függően ez februárra is kerülhet.
Ennek megfelelően a januári napirend javaslatok a következők:
1. Körjegyzőség átalakítása
2. Rendezési terv módosításának előkészítése
3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Hudeczné Fuzik Anna – A Rendezési terv módosításánál mindenképpen beszélnünk
kell a Pincefalu szabályozásáról a villamosítás miatt.
Dimitrov László – A Rendezési Tervhez digitális térképet kellene kérnünk, mert a
jelenlegi állapotot kell figyelembe vennünk, és sajnos sok helyen köszönőviszonyban
sincsen pl. a villamosvezeték valós elhelyezése a térképpel. Figyelembe kell vennünk
a tulajdonos változásokat is.
Nagy Mária – A Rendezési Terv középtávú terv , nem lehet más, mint a Földhivatali
nyilvántartás. A tulajdonosváltozások nem kellenek hozzá, mert az nem változtat a
Rendezési Terven. A Rendezési Terv középtávú terv, 15 évre készül, és nem lehet
évenként módosítani. 30 napra ki kell függeszteni és a lakosság hozzászólását,
észrevételeit ez idő alatt megteheti.
Baumstark Tiborné – Például most egy konkrét ügyben nem tudtunk segíteni az
egyik lakosnak. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki megnézze a saját ingatlanát, fel
van-e tüntetve az épülete vagy nincs, illetve érdekében áll-e a tevékenység
valamilyen módosítása. Nagy szerepe van ennek is azon túl, amit az Önkormányzat
szeretne módosítani.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Rendezési Terv módosításánál valóban fontos,
hogy mindenki nézze meg a saját ingatlanát, hogy azt érinti-e, mert utána már nem
tudjuk módosítani. Ismertetem a február hónapra tervezett napirendeket:
1. 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása
2. Dorogi Kistérségi Társulás 2012. évi beszámolója
3. Térítési díjak elfogadása
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Márciusra tervezett napirendek:
1. Köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása
2. Rendeletek felülvizsgálata
Nagy Mária melyik rendeletet vizsgáljuk felül? Én idetenném a Piliscsévért
Közalapítvány beszámolóját, mert bár minden évben kötelező lenne már 3 éve nem
számolt be.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Rendben, 3. pontként betesszük a Piliscsévért
Közalapítvány beszámolóját.
Áprilisra tervezett napirendi pontjaink:
1. 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása
2. Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
3. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről
4. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Alapellátó Szolgálat
munkájáról
Májusra tervezett napirendjeink:
1. Közrend, közbiztonság helyzete községünkben – Rendőrség tájékoztatója
2. A Piliscsévi Polgárőr Egylet tájékoztatója tevékenységéről
Hudeczné Fuzik Anna – Én erre a hónapra javasolnám a sportegyesület és a Lövész
Sportegylet beszámolóját.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Rendben.
Június megszűnik a Közoktatási Társulás, ezért javasoltam erre a hónapra a
Közoktatási Társulás működéséről és megszüntetéséről szóló beszámoló
meghallgatását és a síkosságmentesítési feladat ellátásának kérdéseit.
Hudeczné Fuzik Anna - Szeptemberre tervezzük a „Csévi szüreti napokat”, akkor
már júniusban dönthetnénk a Dicséretes Csévi Portáról, Pincéről és a Piliscsévért
díjakról.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Szeptemberben költségvetési döntéseket kell
meghoznunk, Csévi napokat előkészítenünk.
Októberre javasoltam a Kálmánfi Béla Művelődési Ház TÁMOP pályázatainak
beszámolóját
és
az
orvosok
beszámolóját
a
lakosság
egészségügyi
helyzetéről,valamint beszámolót a Közös Hivatal munkájáról.
Novemberben költségvetési döntéseket kell hoznunk és elő kell készítenünk a 2014.
évi Rendezvényterv és Munkatervet.
Decemberben a 2014. évi munka- és rendezvényterv megalkotása lesz a
napirendünk. Ezen kívül természetesen az aktuális feladatokhoz tartozó döntéseket
is meg kell hoznunk.
Baumstark Tiborné - A jelenlegi jogszabályok alapján 2 együttes ülést kell
tartanunk, én javasolom ezt Leányvár Önkormányzatával április és október
hónapra.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ebben az esetben, októberben két testületi ülésünk
lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
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Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
111/2012.(XII.11.) határozata
A Képviselő-testület 2013. évi Munkatervének elfogadásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal elfogadja
a 2013. évi Munkatervét.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Az Önkormányzat 2013.évi Munkaterve a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi
9. A 2013. évi Rendezvényterv megalkotása
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztésben megküldött Rendezvényterv
tervezetbe a szokásos programokat illesztettük bele. Itt jelzem, hogy a Morénát
kifelejtettük, javasolom márciusra betenni. Megérkeztek a civil szervezetek
munkatervei is, nagyon aktívak, a következő évre is sok mindent szerveznek.
Csapucha Katalin – Állítsunk össze egy nagy közös programtervet 2013-ra.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Csak a hónapokat tudjuk meghatározni, napokat
nem.
Nagy Mária – A civil szervezeteknek is tudniuk kellene egymás programját, hogy ne
történjen minden egyszerre.
Nagy Mária – Májusban lesz a Pilis túra.
Csapucha Katalin – Civil Fórumot már többször is terveztük, de még nem valósult
meg, jövőre betervezhetnénk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Javasolom, hogy februárra a Civilek napjára
tervezzük be.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
112/2012.(XII.11.) határozata
A Képviselő-testület 2013. évi Rendezvénytervének elfogadásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal elfogadja
a 2013. évi Rendezvénytervét.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Az Önkormányzat 2013.évi Munkaterve a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi
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10.
b.

Egyebek
Óvodafejlesztési
pályázathoz
árajánlat elbírálása

eszközbeszerzésre

adott

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az óvoda eszközfejlesztési pályázatra az óvodák által

kiválasztott eszközökre több cégtől bekértük az árajánlatot, amelyet előterjesztésként a
képviselők megkaptak. Javasolom az 1. számú Lobélia tér Kft. által benyújtott
árajánlat elfogadását, mivel ennek összege a legkedvezőbb.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra
tette fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
113/2012.(XII.11.) határozata
Árajánlat elfogadásáról a TÁMOP -3.1.11-12.es óvodafejlesztés pályázathoz
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lobelia-tér
Mérnöki Tanácsadó , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (2800 Tatabánya, Hársfa liget
1. I/4. )óvodai eszközökre vonatkozó árajánlatát az „Aranykapu-Zlatá Brána"
Napköziotthonos Óvoda részére a TÁMOP -3.1.11-12 pályázathoz.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
K.m.f.

Kosztkáné Rokolya Bernadett

Baumstark Tiborné

polgármester

körjegyző
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