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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. december 14-én  
megtartott testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
Jelen vannak:  
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné körjegyző  
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendég:  
Dr. Etter Ödön jogtanácsos  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselő-testület tagjait és dr. Etter Ödön 
jogtanácsost. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámban megjelentek, a 
testület 7 fővel határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülést egyenes 
adásban közvetítik a Képújság csatornáján.  
 
Tájékoztatja a falu lakosságát, hogy tegnap éjjel tragédia történt Piliscséven, egy 
háromgyermekes család háza leégett. Önkormányzatunk a család segítségére sietett, 
gondoskodott az elhelyezésükről, a közmunkásokat segítségükre küldtük és gyűjtést 
szerveztünk. Felvette a kapcsolatot a Megyei Közgyűlés elnökével és a Duna 
Takarékszövetkezettel, ahol számlát nyitottunk a beérkező pénzadományok 
fogadására.  
 
Javasolja, hogy a Meghívóban szereplő napirendi pontokat a Települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször 
módosított 19/2005.(VI.28.) számú rendeletének módosításával, a Közterületek 
használatáról szóló rendelet megalkotásával, valamint a Rendezési terv módosítása 
című napirendekkel egészítsék ki. 
 
Az ülés napirendje: 

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

4. A szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló 
13./2005.(V.31.) rendelet módosítása 

5. A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló többször módosított 19/2005.(VI.28.) számú 
rendeletének módosítása 

6. A Közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása 
7. A Rendezési terv módosítása 
8. 2012. évi Munkaterv megalkotása 
9. 2012. évi Rendezvényterv megalkotása 
10. Közszolgálati szabályzat 
11. Egyebek  
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A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
129/2011. (XII.14.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

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

határozatokról 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Képviselő-testületünk felterjesztési jogával élve 
határozatot hozott a dorogi járás kialakítása érdekében. E határozatunkra válasz érkezett, 
melyben tájékoztatnak, hogy a kérésünket tudomásul vették, a törvény szerint a szabályozás 
az ő hatáskörük, a járások ügyében még döntés nem született, kérésünket, ha lehetőség nyílik, 
rá figyelembe fogják venni.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Tájékoztatom a Képviselőket, hogy a Szociális Egészségügyi 
és Közművelődési Bizottság ülésén 80 ezer Ft pénzbeli és 192 ezer Ft természetbeni juttatást 
ítélt meg a rászorulóknak.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Bérczes József a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési 
Egyesület elnöke kéri, hogy a településünk közigazgatási határánál elhelyezett Európai falu  
táblát, az egyesület nevével kibővített táblával szeretnék helyettesíteni. A régi és az új tábla 
fotóját az előterjesztésben megküldtem. Kérem, hogy a tábla cseréjével szíveskedjenek 
egyetérteni. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
130/2011. (XII.14.) határozata 

az „Európai falu” Leader Közösség tábláról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért az Európai Falu Leader Közösség tábla 
cseréjével. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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Maduda Ildikó – Nagy várakozással fogadtuk mi is és a társult intézmények pedagógusai is az 
első élő irodalom színházi előadást, ami nagyon hasznos és tanulságos volt. Érdeklődéssel 
várjuk a következőt, mely december 16-án lesz.  
 
Nagy Mária – Történt-e előrelépés a Hlinyíki pincékkel kapcsolatban? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett- Megtörtént a földmérés, a közterület megosztása, jelenleg a 
szerződések kiegészítése van folyamatban a pontos adatokkal, a jövő héten megtörténik a 
szerződések aláírása. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
131/2011. (XII.14.) határozata 

a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés 
közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. A szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló 
13./2005.(V.31.) rendelet módosítása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az Észak-dunántúli Vízmű ZRT megküldte díj 
megállapítási kérelmét a 2011. évi csatorna szolgáltatási díjra vonatkozóan, mely  
szerint a lakossági díjtétel 385,- Ft/m3 + ÁFA lenne, a közületi díj pedig 690,- Ft/m3 

+ÁFA. Az előterjesztést a Képviselő-testület tagjainak írásban megküldtük, a 
Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a csatorna szolgáltatási díjat 
elfogadásra javasolta.  
A Képviselő testület az árkalkuláció alapján minden évben, rendeletben állapítja 
meg a díjat, ezért kérem a rendelettervezet elfogadását. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Az díjkalkulációt a vízműtől minden évben megkapjuk, a 
díjon változtatni nem tudunk, csak elfogadni. Mivel ez kötelező közszolgáltatás, 
ezért javasoltuk elfogadni. Az áremelkedés mértéke 2,75 %, az inflációval azonos.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletét 

 
A szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló 13.(2005.)V.31. 

rendelet módosításáról 
 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 
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3. A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló többször módosított 19/2005.(VI.28.) számú 
rendelet módosítása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett - A Saubermacher Magyarország Kft megküldte 
ajánlatát a 2012. évi hulladékszállítási díj meghatározásához. Mivel a díjkalkuláció 
későn érkezett, ezért azt a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság nem tudta 
megtárgyalni. 
A részletes költségelemzés és a várható infláció mértékének figyelembevételével 
3,924 Ft/liter +ÁFA árat javasol a szolgáltató megállapítani, mely 6,2 %-kal 
magasabb a tavalyinál. A Képviselő testület az árkalkuláció alapján minden évben, 
rendeletben állapítja meg a szemétdíjat, melyet a szolgáltató szed be. 
A 2012 január 1-től javasolt 3,924 Ft/liter + ÁFA hulladékszállítási díj alapján 
2012. évi negyedéves díjak a következőképpen alakulnak: 

60 literes kuka 3.826,- 
120 literes kuka 7.651,- 
240 literes kuka 15.304,- 

 
Hudeczné Fuzik Anna - Az emelés 6,2 %-os, de az önkormányzat kiszolgáltatott 
helyzetben van, mert másik szolgáltató nincs a környéken, ezért elfogadásra 
javasolom. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2011. (XII.15) önkormányzati rendeletét 

 
a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló, 
19/2005.(VI.28.) számú rendeletének módosításáról 

 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 

 
 
 

4. A Közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása 
 
Baumstark Tiborné – A közterületek használatáról szóló rendeletünket 
felülvizsgáltuk  előző ülésünkön, és a módosítási javaslatot a testület határozatba 
foglalta. Most a határozatnak megfelelően elkészült a rendelettervezet, mely 
tartalmazza a parkolókra és az égetési napokra vonatkozó módosításokat. A 
rendeletet előzetes normakontrollra megküldtem a Kormányhivatalba Tatabányára, 
a Törvényességi Főosztályra.  
 
Nagy Mária – Emeltük az autóbuszok parkolási díját a rendeletünkben?  
 
Baumstark Tiborné – Ebben a rendeletben nem emeltük, de a költségvetés 
tárgyalásakor visszatérhetünk rá, mert a környező településeken magasabb 
parkolási díjat kérnek, mint mi. Leányváron pl. ez a díj a miénknek a 
háromszorosa. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Én is azt gondoltam, hogy olcsók vagyunk, mert sok olyan 
busz parkol itt, aminek a sofőrje nem Cséven lakik. Meg kell nézni, hogy más 
településen mennyi a díj, hogy mi sem legyünk se túl olcsók, se drágák. 
 
Baumstark Tiborné – Rendben, majd utánanézek. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
23/2011. (XII.15) önkormányzati rendeletét 

a közterületek használatáról  

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi 
 
 
 

5. A Rendezési terv módosítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Képviselő testület 59/2011. (VII.27:) számú 
határozatával támogatta az ipari parkban reklámtábla elhelyezését, illetve ennek kapcsán a 
rendezési terv módosítását. A szakhatóságok megkeresése és az egyszerűsített véleményezési 
eljárás megtörtént, és megtartottuk az egyeztető tárgyalást is. A Duna –Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága és a Környezetvédelmi Felügyelőség nem járult hozzá a reklámtorony 
méretéhez, de az egyeztető tárgyaláson egyezségre jutottunk. Ez a településre nézve jó, mert 
egyre több vállalkozót tudunk az ipari területünkre becsalogatni, ezzel a munkahelyek számát 
emeljük és nem utolsó sorban az iparűzési adó bevételünk is növekszik. 
 
Maduda Ildikó – A határozati javaslatban reklámtoronyként és reklámépítményként is 
nevezzük ugyanazt a tárgyat. Szerintem nevezzük egy néven. 
 
Baumstark Tiborné – Az építmény a helyes kifejezés, az OTÉK is így tartalmazza. 
A Rendezési Tervet a tervező a határozat alapján fogja elkészíteni és a Képviselő-testület 
majd rendeletben fogadja el a döntést. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

132/2011. (XII.14.) határozata 
 

a rendezési terv módosításáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. Elfogadja a 2011. november 9-i egyeztető tárgyaláson a véleményező szervekkel 
született egyezséget. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy bízza meg a tervezőt az egyezető tárgyaláson 
készült jegyzőkönyvben foglaltak Rendezési tervben történő módosításával az 
alábbiak szerint: 

„A Gksz jelű építési övezetben kimondottan reklámfunkciójú építmény legyen 
építhető 22 m építménymagasságban, telkenként maximum 1 db csak azokon a 
telkeken, melyek területe meghaladja a 15000 m2-t. A reklámépítmény maximális 
vetületi alapterülete 140 m2 lehet. Maximális oldalnézeti vetületi felülete 1 oldalra 
vonatkozóan nem haladhatja meg a 130 m2-t. A reklámépítményre kizárólag a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott cégfelirat és logó kerülhet” 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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6. 2012. évi Munkaterv megalkotása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előző testületi ülésen javasolt napirendeket a 
Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, javaslataikat az 
előterjesztésként megküldött Munkatervi javaslatba beépítettük.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Javasolom, hogy a Munkatervbe vegyük be a „Piliscsévért” 
Közalapítvány beszámolóját. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Október hónapra javasolom, hogy vegyük be a 
napirendbe. 
 
Baumstark Tiborné – Az októberi napirendi pontok olyanok, hogy akkor együttes 
ülést lenne célszerű tartani.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett - Márciusra, vagy februárra tervezzük be, akkor nincs 
sok napirendi pontunk. 
 
Nagy Mária – A külterületi állattartásról szóló rendelettel ne várjunk júliusig, tegyük 
előbbre! 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Tegyük be márciusra, a Közalapítvány beszámolóját 
pedig februárra. 
 
Baumstark Tiborné – Javasolom, hogy azokat a témákat, amik közösek a leányvári 
testülettel együttes ülésen tárgyaljuk meg. A Munkaterv szerint 10 testületi ülés 
lesz itt, 10 Leányváron, azon felül 2 körjegyzőségi ülést kell tartani. Az együttes 
üléssel csökkenthetjük az ülések számát. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Az intézményi térítési díjakat is tárgyalhatjuk együttes 
ülésen. Javasolom, hogy márciusra tervezzük meg a közös témákat. 
 
Baumstark Tiborné – A köztisztviselők teljesítménykövetelményét is tervezzük be 
márciusra. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
beszámolóját is tárgyalhatjuk közösen. 
 
Maduda Ildikó – Közös téma lehet még a Közoktatási Társulás és a Rendőrség 
beszámolója is. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Kötelesek vagyunk a munkatervet most elfogadni, vagy 
januárra átvihetjük?  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Javasolom, hogy határozzuk meg a januári ülés 
napirendjét, és a Munkaterv elfogadását halasszuk el januárra. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

133/2011. (XII.14.) határozata 
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A Képviselő-testület 2012.évi munkatervéről 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1. A Munkatervi javaslatot nem fogadja el. 
2. A január 28-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 

- Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 
- A Képviselő-testület 2012. évi Munkatervének megalkotása 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
 

7. 2012. évi Rendezvényterv megalkotása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A beérkezett javaslatok alapján elkészítettük az 
önkormányzat és a község Rendezvénytervét is, melyet a képviselőknek írásban 
megküldtünk. Úgy néz ki, hogy a tavalyi „Csévi napokhoz” hasonlóan ismét 
pályázhatunk Uniós támogatásra, a pályázati programot most a bányász-napra, a 
szüreti felvonulásra és az egészségnapra kellene megírni. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A „Csévi-napokat” most júniusra kellene megterveznünk, 
mert májusban a Pincefalunak lesz nagy rendezvénye. 
 
Nagy Mária – A civil szervezetek bemutatkozása, találkozója nem szerepel a 
munkatervben, az író-olvasó találkozó pedig „kilóg” a sorból. Májusban nem kellene 
olyan nagy rendezvényt szerveznünk, mint a PIPI fesztivál volt, de 
megszervezhetnénk egy május 1-ét, mint régen, csak Piliscsévnek. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Bolgár Önkormányzat szervezi az író-olvasó 
találkozót, a rendezvények megvalósulása többnyire pályázat függvénye. 
 
Csapucha Katalin – A Művelődési ház rendezvénytervében február 1-én a „Civilek 
napján” terveztem egy fórumot civil szervezeteknek, ezen egy „irányított” beszélgetés 
keretén belül ötleteket meríthetnek egymástól. 
 
Dr. Etter Ödön – A tévedések elkerülése érdekében javasolom, hogy az 
Önkormányzat Rendezvényterve, a  községi rendezvényeknek „Rendezvény naptárja” 
legyen. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Köszönjük a javaslatot, az elnevezést én is 
támogatom. A jövő évben sajnos egyre kevesebb pénzünk lesz rendezvényekre, ezért 
minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Jövőre nem lesznek „Színházi-napok”? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Kovács Gábor Dénes nem ígérte, de ha mégis lesz, 
akkor időben fog szólni. 
 
Nagy Mária – Kérem, hogy a Karácsonyváró rendezvénysorozat szervezőit a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzattal egészítsük ki. 
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A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

134/2011. (XII.14.) határozata 
 

A Képviselő-testület 2012.évi rendezvénytervéről 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
A módosításokkal elfogadja Piliscsév Község Önkormányzatának 2012. évi 
Rendezvénytervét. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

Az elfogadott Rendezvényterv a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi 
 
 
 
 

8. Közszolgálati szabályzat elfogadása 
 
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a Képviselő-testület írásban megkapta, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A 
közszolgálati Szabályzat csak akkor lép életbe, ha azt mindkét képviselő-testület 
elfogadja. A leányvári képviselő-testület már meghozta döntését, elfogadta a 
szabályzatot.  
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

135/2011. (XII.14.) határozata 
 

A Közszolgálati szabályzatról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Piliscsév-Leányvár Körjegyzőség Egységes 
Közszolgálati Szabályzatát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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9. Egyebek 
 a.) Polgármester illetménypótlékának meghatározása 
 
 
Baumstark Tiborné – A Közszolgálati Szabályzat szabályozza a köztisztviselők egyes 
juttatásairól szóló rendelkezéseket. A szabályzat hatálya korábban a polgármesterre is 
vonatkozott, azonban az érvényben lévő törvények alapján a polgármesterre márnem lehet 
kiterjeszteni. Ez a szabályzat foglalja magában többek között azt, hogy a köztisztviselő 
illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje nagyobb részében 
egészségkárosító kockázatok között kerül sor vagy egészségének védelme csak olyan egyéni 
védőeszköz állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely a köztisztviselő számára 
fokozott megterhelést jelent –vagyis egyszerűsítve a „szemüvegpénzt”. A pótlék mértéke: az 
illetményalap 45 %-a.  
Eddig ezt a pótlékot a polgármester is kapta. Amennyiben a Képviselő-testület ezt a pótlékot a 
polgármester részére is biztosítja, azt csak határozatban állapíthatja meg. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból való kizárását. 
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

136/2011. (XII.14.) határozata 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett személyes érintettségéről 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett személyes érintettségét elfogadja és az illetménypótlék 
meghatározása napirendből kizárja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dimitrov László alpolgármester 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

137/2011. (XII.14.) határozata 
 

A polgármester illetménypótlékáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester részére 2011.december 1-től a Köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 47.§. (5) bekezdésében foglalt illetménypótlékot a 
köztisztviselői illetményalap 45 %-ában biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dimitrov László alpolgármester 



 11

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett a testület döntését megköszöni. 
Az év kiemelt eseményeit, fontos döntéseit 40 képből álló diasorban levetíti. 
Megköszöni a képviselőknek és a falu lakosságának az egész éves munkát,és 
mindenkit meghív a Karácsonyváró rendezvénysorozat utolsó rendezvényére 
december 18-ár a templomba.  
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 
 

 Kmf.  
 
 
 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
polgármester       körjegyző 


