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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2012. december 17-én megtartott képviselő-testületi üléséről.  
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
Jelen vannak:   

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

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselőket, Dr. Etter Ödön ügyvéd urat. 
Csapucha Katalinnak jelenleg munkahelyi elfoglaltsága van, később érkezik. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés 
napirendjét és javasolja a napirendek meghívó szerinti elfogadását.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

119/2012.(XII.17.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

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

1. Általános Iskola átadás átvétele 
2. Óvodafejlesztési pályázat árajánlatai (képzésről és projektmenedzserről) 
3. KDOP 5.5.1. Energiatakarékossági pályázat benyújtása 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Általános Iskola átadás átvétele 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Nagy Gabriella tankerületi igazgató felkeresett, 
személyesen megbeszéltük a vagyonátadást, a megállapodás aláírására holnap 
kerül sor. A Magyar Államkincstártól megkaptuk a megállapodás mintát, melynek 
15 melléklete van.  
 
Nagy Mária – Vagyonkezelésbe adjuk át az épületet, de ki fogja fizetni a szükséges 
javításokat, fejlesztéseket? 
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Maduda Ildikó – A jogszabály szerint minden költséget a működtető vállal, de 
hozzájárulást kérhet az Önkormányzattól. Hogy ez a valóságban hogyan zajlik, azt 
nem tudjuk. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi 
fel  a napirendet. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

120/2012.(XII.17.) határozata 
Az Általános Iskola átadás átvételéről 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 
az Általános Iskola átadás átvételéről szóló megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

A Megállapodás a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi 
 
 

1. Óvodafejlesztési pályázat árajánlatai (képzésről és 
projektmenedzserről) 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett - A TÁMOP -3.1.11-12 óvodafejlesztési pályázathoz 
előző ülésünkön már elfogadtuk a Lobélia Kft eszközfejlesztési árajánlatát. Ugyanez 
a pályázat még képzéseket és projektmenedzseri díjat is tartalmaz. Erre 
vonatkozóan is három cégtől megkértük az árajánlatokat.  
Ajánlattevők és az ajánlott árak a projektmenedzsmentre a következők:  
• Concordium Consulting Kft. 3.400.000,- Ft 
• Excellent Kft. 3.300.000,- Ft 
• Metodus Kft 3.132.000,- Ft 
Az ajánlatkérésben meghatároztuk, hogy az ajánlatok közül a legalacsonyabb 
összegű ajánlat fog kiválasztásra kerülni. Ennek értelmében a pályázat pénzügyi 
vezetői szolgáltatások (projektmenedzsment) ellátásra a Metodus Kft-t javasolom. 
A pályázathoz bekértünk képzési feladatok ellátására vonatkozó árajánlatokat is. A 
beérkezett árajánlatok összege alapján megállapítottuk, hogy a beérkezett árak 
nagysága miatt 8 Miltilearn Kft.13.230 EFt; Topsec Kft. 12.970 EFt; Panem Kft 
13400 EFt) nem lehet meghívásos közbeszerzési eljárást lefolytatni, ezért ezt az 
ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítottuk és visszavontuk. A 
pályázatlebonyolító cég vállalta, hogy lefolytatja a nyílt közbeszerzési eljárást.  
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

121/2012.(XII.17.) határozata 
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Árajánlat elfogadásáról a TÁMOP -3.1.11-12.es óvodafejlesztés pályázathoz 
 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) A TÁMOP-3.1.11-12  óvodafejlesztési pályázat megvalósításához a 
pénzügyi vezetői szolgáltatások ellátásra elfogadja a Metodus Kft. (1112 
Budapest, Csenger u.11. D. ép.Fszt.1.) pályázó árajánlatát  

2.) Tudomásul veszi, hogy a képzésre vonatkozóan a társulás közbeszerzési 
eljárás keretében választja ki a képzések lefolytatására vonatkozó céget. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. KEOP 5.5.1. Energiatakarékossági pályázat benyújtása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Péntek délután a pályázatírók felkerestek a KEOP 
5.5.1. energiatakarékossági pályázattal kapcsolatban. 
 
Nagy Mária – Döntött a testület arról, hogy ki lesz a pályázatíró? 
 
Dimitrov László – Még nem nyílt meg a pályázat, de az energetikai felméréseket 
megkezdtük. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Helyszíni felméréseket – energetikai auditot - 
végeznek az intézményeinknél, az „ÁFÉSZ”-házban és a Sportöltözőben. A 
felméréshez 4 évre visszamenőleg elő kellett vennünk a közüzemi (villany, gáz) 
számlákat. Az energetikai audit során számítanak egy belső megtérülési rátát, ha ez 
nem megfelelő, akkor be sem nyújthatjuk a pályázatot. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Ha nem nyerünk a pályázaton, akkor ki fogja kifizetni az 
energiafelmérést? 
 
Dimitrov László – Ebben az esetben az Önkormányzatnak kell kifizetni, de nem lesz 
kidobott pénz, mert enélkül más pályázaton sem tudunk indulni..  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Én azt hittem, hogy ezt a pályázatból fedezzük. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Előreláthatólag december 15 és január 1 között 
nyílnak meg a pályázatok, ünnepek lesznek és nagyon rövid a határidő. Ha nem lesz 
meg az energia felmérésünk, akkor nem tudunk pályázni. 
 
Nagy Mária – Azért ha megnyílik, akkor tudnunk kell, hogy ez mibe kerül, addig 
szavazni sem tudunk.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

122/2012.(XII.17.) határozata 
KEOP 5.5.1. Energiatakarékossági pályázat benyújtása 
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Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, a pályázati feltételek megvizsgálásával. 
 
 
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 
 
 


