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J E G Y Z Ő K Ö N Y  
 

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. február 17-én 
megtartott testületi üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
Jelen vannak: Chrompota Attila 

Csepreghiné Nyitrai Katalin 
Hermann Szilárd 
Hudeczné Fuzik Anna 
Maduda Ildikó 
Nagy Mária polgármester 
Baumstark Tiborné jegyző  
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető 
Szabó Sándorné gazdálkodási csoportvezető 
Szivekné Vojczek Zsuzsanna gazdasági előadó 
 

Hiányzik:  Szakács Árpád 
Vogyeraczki Mária 
Szmutni Tibor képviselő 
Jurkovics Béláné 

 
Meghívott vendégek:        Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
  
 

Nagy Mária köszönti a Képviselő-testület tagjait. Három képviselő igazoltan 
hiányzik, Jurkovics Béláné a rossz útviszonyok miatt később érkezik. Megállapítja, 
hogy a testület határozatképes. Valószínű Szmutni Tibor is meg fog érkezni.  
 
Napirend:  
 

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

2. Étkezési térítési díjak megállapítása 
3. Temetési segély megállapítása 
4. 2009. évi Költségvetési rendelet megalkotása 
5. 2009. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
6. Köztisztviselők 2009. évi teljesítménykövetelményeinek 

meghatározása 
7. Közoktatási társulási megállapodás elfogadása 

Egyebek   
  a.) ingatlan ügyek 

 
 
A képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért: 
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Napirend tárgyalása 

 
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt 

határidejű határozatokról 
 

Nagy Mária – Írásban megküldött beszámolómat kiegészítem azzal, hogy 104 
középiskolás és főiskolás diáknak adtunk február havi ingyen bérletet. 
Február 13-án Molnár László úr megkeresett az ÁFÉSZ-szel közös ingatlan 
ügyében: Ő az egyik CBA áruházlánc tulajdonosa, egyelőre érdeklődött, vételi 
árajánlatot nem tett. Egyébként még mi sem tudnánk mit mondani, hiszen 
nem látjuk az ÁFÉSZ szándékát, és az Önkormányzat is tett az ingatlanra 
vételi ajánlatot. Érdemben ez ügyben még nem történt semmi. 13-án 
Leányváron voltam Igazgató Asszonnyal a judósok évértékelő taggyűlésén. 
Tegnap délelőtt a Megyei Önkormányzat elnökénél dr. Völlner Pál úrnál 
voltunk négyen polgármesterek és tárgyaltunk a nevelési tanácsadóról. 
Elnök Úr megígérte, hogy valamilyen összegű támogatást ad, de az 
önkormányzatoknak is hozzá kell járulni a nevelési tanácsadó 
fenntartásához. Csütörtökön lesz egy rendkívüli kistérségi ülés, ahol a 
társulási keretek között fenntartott nevelési tanácsadó fenntartása is 
tárgyalásra kerül.  
 
Maduda Ildikó – A megyében több nevelési tanácsadó is működik, konkrétan 
a megyei tanácsadó Tatán. Ő nem tudja ellátni a mi gyerekeinket. 
Valamennyivel hozzájárul a dorogihoz, és a tatait egy az egyben fenntartja? 
 
Nagy Mária – Ebbe nem látunk bele. 
 
Maduda Ildikó – Igazságtalan lenne, ha a tatait a megye tartaná fenn, annak 
a régiónak ingyen lenne, a dorogihoz pedig nem járulna hozzá.  Egyébként 
tavaly mekkora összegű támogatást adott a megye a fenntartáshoz? 
 
Nagy Mária – Tavaly 17 M. Ft támogatást adott a Megyei Önkormányzat, 
most 5 millió Ft-ot engedett remélni az elnök úr. A kistérség kiszámolta, 
hogy ilyen összegű támogatás esetén Piliscsévnek 660 e Ft fizetési 
kötelezettsége lenne. Ha 8 M Ft lenne a támogatás, akkor 480 e Ft-ot kellene 
hozzá tennünk. 
Igazságtalanság egyébként most is van. Hiszen Kesztölc eddig ingyen járt 
Dorogra logopédiára, míg nekünk ez 1,2 M Ft-ba került évente. Most minden 
polgármesternek és községnek támogatnia kellene a szolgáltatást- de biztos 
vagyok benne, hogy a kistelepülések nem fogják ezt felvállalni. Egyébként 
javasoltam, hogy a Kistérség a pénzmaradványt tegye hozzá a nevelési 
tanácsadói szolgálat támogatásához. Hogy aztán jövőre mi lesz, azt nem lehet 
tudni. A feladatot mindenképpen el kell látni. 
A lejárt határidejű határozatoknál senkinek nem tűnt fel, pedig már az előző 
ülésen is beírtam, hogy volt egy feladatunk ahhoz két felelősünk és egy segítő 
felelősünk. A labdarúgó utánpótlás nevelésre vonatkozó költségvetés 
leválasztásáról van szó. Mi lesz ezzel? 
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Chrompota Attila – Ugyanezt a táblázatot tudom elkészíteni, mint a 
beszámolóra. A két korosztály között körülbelül tízszeres a különbség, ami 
lebontva körülbelül úgy néz ki, hogy 1,5 M a felnőtt ifi csapatra jutó költség, 
150 e az utánpótlás nevelésére jutó költség, a közös költség600 e Ft, ezt nem 
lehet kettéválasztani. 
 
Nagy Mária – Ha nem javasolják kettéválasztani a költségvetést, akkor is be 
kell számolni a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról. 
 
Hermann Szilárd – Nem lenne egyszerűbb, ha azt mondanánk, hogy a sport 
fix összegű költségvetéséből garantálnának, mondjuk egy fix 180 e Ft. 
összeget az utánpótlás csapatra? 
 
Chrompota Attila – Jövő héten megbeszélem a vezetőséggel, és írásban 
megküldöm a javaslatot.  
 
Hermann Szilárd – Mit jelent a szociális mintahely? 
 
Baumstark Tiborné – a szociális mintahely Dág, Úny községek polgármesteri 
Hivatalánál van, megpályázták ezt a feladatkört, új módszereket és 
eljárásokat dolgoznak ki a szociális munka területén. 
 
Nagy Mária – A szociális jelzőrendszer tagjai részére megvolt a kerekasztal 
ülés, büszkén mondhatom, hogy a dorogi Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy ritka az az önkormányzat ahol mind a 
hivatallal, mind az intézményekkel ilyen jól együtt tudnak dolgozni.   
 
Hudeczné Fuzik Anna – Az orvosváltással kapcsolatban szeretném 
megkérdezni, hogy az orvos kiválasztásában mennyi és milyen szerepe van 
az önkormányzatnak? 
 
Nagy Mária – Nem sok lehetősége van a Képviselő-testületnek. Az új orvost 
jóvá kell hagyni, - de mert ez üzlet, a praxist eladó és átvevő orvosok között 
kell létrejönnie a  megállapodásnak, szerződésnek. És ha a Képviselő-testület 
nem ért egyet, akkor nagyon meg kell indokolnia, hogy miért nem hagyja 
jóvá.  
Nézegettem a hirdetéseket a Neten, nagyon sok háziorvosi körzetet 
hirdetnek, ennek ellenére nekünk már 4 jelentkezőnk volt. Für doktor úr 
sorsát ma fogja eldönteni a pilisvörösvári képviselő-testület, és akkor fogja 
csak írásban benyújtani a praxis átadást.  
 
Hermann Szilárd – A jogszabály üzleti alapra helyezi a választást. Azé lesz a 
praxis, aki a legtöbb pénzt ajánlja érte. De mi van, ha szakmailag nem a 
legjobb? 
 
Hermann Szilárd – Milyen információk vannak a munkanélküliek várható 
helyzetéről? Mi várható a munkavállalók szempontjából? 
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Nagy Mária – Pénzben nem lesz több lehetőségünk a munkanélküliek  
támogatására, vagy foglalkoztatására. 22 településen 15 fő közhasznú 
munkást lehet foglalkoztatni. A munkavállalóknak együtt kell működniük a 
Munkaügyi Központtal. A vállalkozóknak a dolgozóik megtartásához 
pályázatot írtak ki. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag 
meghozta alábbi határozatát.  
 
 

Piliscsév Község  
Képviselő-testületének 

9/2009.(II.17.) számú határozata 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 
 

2. Étkezési térítési díjak megállapítása 
 
 
Nagy Mária – Az előterjesztést a Képviselők írásban megkapták. A központi 
jogszabályok alapján és az étkeztetést végző vállalkozó által közölt 
nyersanyagárak szerint kerülnek megállapításra az Önkormányzat 
intézményeiben az étkezési térítési díjak. A gyermekétkeztetés esetében a 
benyújtott árajánlatban 8 %-os a nyersanyagnorma összegének emelkedése, 
és az idősek nappali ellátása esetén is 5%-al emelkedett a fizetendő térítési 
díj. Az árajánlat alapján nyújtották be intézményeink vezetői a 
mellékletekben szereplő javaslataikat a térítési díj megállapítására.   
A rendelet módosítását nem csak az étkezési térítési díjak változása tette 
szükségessé, hanem a szociális alapszolgáltatások ellátásának módja is. 
2009. január 1-től a nappali ellátást, a házi segítségnyújtást, valamint az 
étkeztetést a Dorog Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el 
Önkormányzatunk. Az előterjesztés mellékleteként megküldött rendelet-
tervezet tartalmazza a feladatellátás módjával járó változásokat.    
 
Maduda Ildikó – A rendelet módosítása teljesen érthető, javasolom az 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta  
 



 5

1/2009(II.17.) számú, Piliscsév község Önkormányzat által fenntartott 
személyes gondoskodást nyújtó, illetve oktatási intézményeknél 

történő szolgáltatások igénybevételéről 
szóló rendeletét. 

 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  

 
3. Egyebek   

a.) ingatlan ügyek 
 
Nagy Mária - A Megér-telek Kft. képviselői jelezték, hogy eljönnek a mai 
ülésünkre, ezért mielőtt megérkeznek   Chrompota Attilának átadnám a szót, 
tájékoztasson minket a Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottságon 
történtekről. Kérem, hogy alakítsunk ki egy közös álláspontot! 
 
Chrompota Attila – A Bizottság ülésén  megalkottuk idei évi 
munkatervünket, szó volt a Faluszépítő programról, és megtárgyaltuk a  
Megér-telek Kft kérelmét a Dózsa György utca végén levő külterület 
belterületbe vonásáról. Bizottságunk javasolja a Képviselő- testületnek, hogy 
vonjuk belterületbe a kérelemben foglalt külterületet, hiszen így több építési 
telek - elképzelésük szerint kb. 50 db alakítható ki.  
 
Jurkovics Béláné megérkezik. 
 
Nagy Mária – A vállalkozó levelében vállalta az összes telek közművesítését, 
köztük az önkormányzati területből kialakítható önkormányzati telkekét is. 
Az aszfaltút kiépítésére pedig közösen nyújtanánk be pályázatot.  
 
Chrompota Attila – A leendő vásárlók közül pedig a piliscsévieknek 10 % 
kedvezményt adna.  
 
Hermann Szilárd - A közművek – főleg a szennyvízcsatorna leterheltsége már 
a Vasút utcai rákötésnél is felmerült, mi lesz ezeknél a telkeknél? 
 
Nagy Mária – Lehet, hogy a Vízmű már nem engedélyezi a csatornára való 
rákötést. 
 
Chrompota Attila – A vállalkozó még kéri azt is, hogy engedélyezzük, hogy 
sorházat építhessen, de ezt a bizottság nem javasolja, mert a község 
jellegébe, amit a Rendezési Tervben meghatároztunk, ez nem illene bele. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Mit javasol a Bizottság? 
 
Chrompota Attila – A külterület belterületbe vonását támogatja a Bizottság. 
 
Jurkovics Béláné – Ha belterületbe vonjuk a kért külterületet, akkor a 
terület értéke növekedni fog, ezért valamit „adjon” a községnek a vállalkozó. 
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Hudeczné Fuzik Anna – A belterületbe vonás és a közművesítés költségét 
viseli a vállalkozó, ez is több milliós költség. 
 
Maduda Ildikó – Az értéknövekedés fejében felajánlhatna egy telket az 
Önkormányzatnak.  
 
Dr. Etter Ödön – Szerintem, úgy kell megközelíteni ezt a témát, hogy jó-e 
nekünk, -  vagy nem, ha lesz a községben 50 telek?  Akarjuk-e hogy közel 10 
%-kal növekedjen a község lakosságszáma? A vállalkozó felvásárolta a 
földeket, kialakítja a telkeket, közművesíti. Rizikót vállal azzal, hogy nem 
tudja  mennyit tud eladni. Ugyanezt az Önkormányzat is megteheti. El kell 
dönteni, lehet ezt vállalni. 
 
Hermann Szilárd – Leányvár ugyanezt felvállalta, eladósodott. 
 
Nagy Mária – Javasolom, hogy adjanak a miénkkel együtt 5 telket, valamint 
javasolom, hogy a sorház építéséhez ne járuljunk hozzá, maradjon meg 
Piliscsév falusias jellege. 
 
Megérkezik Sujbert Erika és Gál János a Megér-telek Kft. képviseletében. 
 
Nagy Mária köszönti a vendégeket, majd felkéri őket, hogy terjesszék elő 
kérelmüket. 
 
Sujbert Erika – A Kft tulajdonában levő 093/4 hrsz-ú külterületi ingatlan 
belterületbe vonását kérjük az Önkormányzattól.  Ezen az ingatlanon a 
belterületbe vonás után 50 telket szeretnék kialakítani. A telekkiosztásról 
készült rajzot magammal hoztam, ezt a képviselőknek átadom. Amennyiben 
a belterületbe vonáshoz hozzájárulnak, akkor még az idei év folyamán 
megkezdenénk a közművek kialakítását. 
 
Nagy Mária – A telekkialakítás után az átemelő szivattyút hogyan lehet majd 
megközelíteni? 
 
Gál János – A szivattyúhoz vezető földutat nem érinti a telekkiosztás, az a 
terület változatlan marad. Változatlan és zavartalan marad még a  Kegyhely 
is.  
 
Nagy Mária – Kérelmükben vállalták, hogy az összes közmű kialakítása 
Önöket terheli. 
 
Sujbert Erika – Igen, ez így van. 
 
Chrompota Attila – Két levél jött Önöktől, az egyikben az úthálózat 
kialakításához kértek hozzájárulást. Körforgalom kialakítását tervezték. A 
másik levélben nem volt szó az útról.  
 
Hermann Szilárd – A kialakított telkekhez a Dózsa György utca és a Viola 
utca biztosítaná a forgalmat? 
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Sujbert Erika – Az biztos, hogy a Dózsa György utcából megközelíthetőek a  
telkek. 
 
Hermann Szilárd – Tervezik-e valamilyen közösségi tér kialakítását? 
 
Sujbert Erika – Játszótér kialakítását tervezzük. 
 
Nagy Mária – Ha évvégére telkeket szeretnének kialakítani és a Vízmű nem 
fogad több szennyvizet, akkor ezt meg kell oldani. Vízjogi engedélyeink és 
terveink vannak, de még pályázati kiírás nem volt a szennyvíz tároló 
bővítésére. Mielőtt a telekkialakításba fognak meg kell ismerniük a 
belterületi vízelvezetési tervet is, és annak megfelelően kell elvégezniük a 
munkát. 
 
Sujbert Erika – ezt megnézhetjük, de azon kívül, hogy a telkeket 
közművesítjük több költséget nem tudunk felvállalni. Olyan árakat 
szeretnénk kialakítani, hogy a telek megvehető legyen. Ha ez nem így lesz, - 
azért, mert különféle többletterhek rakódnak rá, - akkor nem lesz eladható. 
Szeretnénk, ha jól megközelíthető szép terület lenne. 
 
Hermann Szilárd – Kinek mibe fognak kerülni a költségek? 
 
Sujbert Erika – A kialakítás Önöknek semmibe. 
 
Nagy Mária – A Napsugár utcánál is kialakult egy hosszú zsákutca, amit a 
magántulajdonosok miatt nem tudtunk megszüntetni és ezért két 
önkormányzati telket fel kellett áldoznunk.  
 
Sujbert Erika – Ezek a telkek  a terv szerint jól körbejárhatóak.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Hány m2 az önkormányzati terület? 
 
Gál János – Erre most konkrétan nem tudok választ adni, de az 
önkormányzat területe marad az önkormányzat telke.  
 
Nagy Mária – Volt ígéret arra, hogy az önkormányzat területére rajzolt 8 
telket meg fogja kapni az önkormányzat, akárkié a terület. 
 
Sujbert Erika – Nem biztos, hogy a rajz szerinti terület mind az 
önkormányzat területe. Nem tudom, hogy mennyi területe van az 
önkormányzatnak,  de a területből arányosan levesszük az utakra jutó 
hányadot és az önkormányzat négyzetméter arányosan fogja megkapni a 
telkeket.  Szó sem volt arról, hogy 8 telket kapjon az Önkormányzat. Nem 
tudom fejből megmondani, hogy az önkormányzatnak mekkora területe van. 
 
Nagy Mária – Úgy látom, hogy további tárgyalásokra van szükség. Összegezve 
az eddig elhangzottakat, hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy belterületbe 
vonjuk a 093/4 hrsz-ú, jelenleg külterületi ingatlant. Leülünk egy szűkebb 
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körben erről még tárgyalni. A tisztítóműhöz pályázatokat kell keresnünk. És 
egyeztetni kell még a játszóteret, a telkek számát. 
 
Sujbert Erika – Semmit nem tudunk addig lépni, ameddig a belterületbe 
vonás nem történik meg. Még azt sem tudjuk, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzet miatt lesz-e rá kereslet.  
 
Nagy Mária – Olvastam a hirdetést, ebből az derül ki, hogy Önök ott 
építenének házakat? 
 
Sujbert Erika – Mi nem tervezzük házak építését.  
 
 
Nagy Mária megköszöni Sujbert Erikának és Gál Jánosnak, hogy eljöttek. 
Sujbert Erika és Gál János elhagyja az üléstermet. 
 
Dr. Etter Ödön – Oda kell figyelnünk arra, hogy a közműfejlesztési 
hozzájárulás mindenképpen a vállalkozó költsége legyen. A belterületbe 
vonás után az Önkormányzatnak lehetnek költségei. Legfontosabb lenne 
tudatosítani bennük, hogy nincs pénzünk a szennyvíztelep bővítésére. 
Fontos tudatosítani velük azt is, hogy a közvilágítást meg kell csináltatniuk. 
Mindent bele kell írni a megállapodásba, mert csak azt lehet számonkérni 
rajtuk, amit leírtunk. Javasolom, hogy ők készítsenek egy megállapodás 
tervezetet. 
 
 
 
 A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag 
meghozta alábbi határozatát.  
 
 
 

Piliscsév Község  
Képviselő-testületének 

10/2009.(II.17.) számú határozata 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. Elviekben támogatja a piliscsévi kültereletű 094/3 hrsz-ú 5ha 5751 
m2 területű gyep legelő művelési ágú ingatlan belterületbe vonását és 
a Rendezési Terv ilyen irányú módosításait. 

2. További tárgyalásokat tart szükségesnek egy megállapodás 
kidolgozására, melyben konkrétan meghatározásra kerül a 
költségviselés megállapítása. 

3. A tárgyalások lebonyolításával és a megállapodás elkészíttetésével 
megbízza a polgármestert. 

 
Határidő: folymatos 
Felelős: Nagy Mária polgármester 
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4. 2009. évi Költségvetési rendelet megalkotása 
 
 
Nagy Mária – A költségvetési rendelet megalkotásához az előterjesztést 
írásban megküldtük a képviselőknek,  a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
 
Jurkovics Béláné – A Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta a 
bizottsági által tett javaslatok az előterjesztésben már szerepelnek.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Hol van a költségvetésben a szemétdíj kompenzálás? 
 
Baumstark Tiborné – A tervezett összeggel a segélykeret összegét 
megemeltük. 
 
Jurkovics Béláné – A 8-as táblában nem egyezik a más önkormányzatnak 
átadott az összeg a Pénzügyi Bizottsági anyaggal. Látom, hogy bontva lett, és 
emelkedett. 
 
Szabó Sándorné – A Pénzügyi Bizottság döntött a közalkalmazottak 
juttatásairól, ezzel emeltük meg az Idősek Klubja dolgozóira jutó összeget, 
valamint az Idősek Klubja meszelésére is elkülönítettünk összeget.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Köszönöm a Lövész Sportegylet támogatását, 
és további elvi támogatást szeretnék  kérni a lőtér kialakításához is.  
 
Chrompota Attila – A 75 éven felüliek karácsonyi segélyére tervezett összeg 
miért lett kevesebb? 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – A gazdasági recesszióra való tekintettel úgy 
gondoltuk, hogy a nyugdíjasok anyagi helyzete nem csökken olyan 
mértékben, mint a nagycsaládosoké. Ezért a Szociális és Közművelődési 
Bizottság azt javasolta, hogy az Önkormányzat ne csak a harmadik gyermek, 
hanem minden gyermek születését támogassa 10 ezer Ft-tal- amit vásárlási 
utalvány formájában adjon át. 
 
Chrompota Attila – Ezt a pénzösszeget automatikusan megkapják az 
érintettek? 
 
Nagy Mária – Úgy gondoltuk, hogy egy szál virágot és egy tízezer Ft értékű 
vásárlási utalványt adnánk át a szülőknek. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag 
meghozta alábbi határozatát.  
 
  

Piliscsév Község  
Képviselő-testületének 

11/2009.(II.17.) számú határozata 
 



 10

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. 2009. évben minden újszülött részére 10.000,- Ft értékű vásárlási 
utalványt biztosít. 

2. Megbízza a jegyzőt az ezzel kapcsolatos rendeletmódosításra. 
 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 
 
Chrompota Attila – A Sportegyesület támogatása nem emelkedett, 
megegyezik a  2008. évivel.  
 
Nagy Mária – A civil szervezetek közül 2008. december 31-ig csak a Lövész 
Sportegyesület számolt el, nem kaptunk munkatervet egyik szervezettől sem. 
A Sportegyesület nem teljesítette a lejárt határidejű határozatban előírt 
feladatot sem.  Ez természetesen nem jelenti azt, hogyha megfelelő indokkal 
kérik, akkor a következő félévben ne emeljük meg a támogatást. 
Az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza a beruházási kiadásokat. 
Elkötelezettségeink vannak a tavalyi évi pénzmaradvány terhére is. Mivel 
nem tudjuk még, hogy milyen pályázati támogatásokat tudunk szerezni, 
ezért nehéz tervezni. Elkülönítettünk 32 M Ft-ot a Napsugár utca útépítésre, 
ha nem lenne pályázati támogatás. Beépítettünk a költségvetésbe pályázati 
önerőt a Kossuth és Deák utca felújításához. Ha szükséges, akkor még a 
második félévben módosíthatunk. Nem szerepel a költségvetésben, de 
probléma lehet még a Polgármesteri Hivatalban a szociális előadói iroda, ami 
süllyed, repedezik. 14 M Ft-ot különítettünk el az intézmények 
karbantartására. A működési kiadásokat sem látjuk még át. Annyi biztos, 
hogy az idei évben a közvilágítás költsége jelentősen megemelkedett. Várható 
a közüzemi díjak megemelkedési is. A Pénzügyi Bizottság a dolgozóknak 
adható juttatásokat javasolt, kérem a testületet, hogy támogassák a 
javaslatot.  
 
Jurkovics Béláné – Amennyiben a Képviselő-testület magszavazza, akkor 
javasolom, hogy addig adjuk ki az üdülési csekket a dolgozóknak, amíg 
adómentes a juttatás. 
 
Nagy Mária – Javasoltuk még az óvodavezető kötelező óraszámát az 
eddigieknek megfelelően heti 10 órában meghatározni, és az iskolában az 
igazgatóhelyettesi állást biztosítani. A Pénzügyi Bizottság ülésén nem 
beszéltünk róla, de kérem a képviselő-testületet, hogy a közalkalmazottakhoz 
hasonlóan a köztisztviselők részére is biztosítsunk 2 % jutalomkeretet. Ez 12 
fő részére 450 e Ft kiadást jelentene, aminek fedezete a tartalék lenne. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatait:  
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Piliscsév község Képviselő-testületének 
12/2009.(II.17.) számú határozat 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete 

 
A 2009 évben az alábbi adható juttatásokat engedélyezi: 
- üdülési csekk : 70.000.-Ft/fő (3.400 eFt) 
- közalkalmazottak részére 6.000,- Ft/fő/hó étkezési utalvány (2.520 eFt) 
- egészség pénztári tagdíj 2.000,- Ft/hó/fő (1.164 eFt) 
- polgármester jutalma 425.100,-Ft + 136.000,- járulék  
- köztisztviselők jutalomkerete 450.000,- Ft + 144.000,- Ft járulék 

 
Határidő: azonnal, közlésre 2009. február 20. 
Felelős: Nagy Mária polgármester 

 
 

 
Piliscsév község Képviselő-testületének 
13/2009.(II.17.) számú határozata 

 
Piliscsév község Képviselő Testülete 

 
  Az óvodavezető kötelező óraszámát 2009. szeptember 1-től 2010. 

augusztus 31-ig heti 10 órában határozza meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 
 
 

Piliscsév község Képviselő-testületének 
14/2009.(II.17.) számú határozata 

 
Piliscsév község Képviselő Testülete 

 
2009. szeptember 1-től 2010. augusztus 31-ig biztosítja az Általános 
Iskolában az igazgató-helyettesi álláshely fenntartásához szükséges 
pénzügyi fedezetet. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 

A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
megalkotta  
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Piliscsév Község 
Képviselő-testületének 
2./2009. (II.17) számú 

rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi 
 

 
5. Temetési segély megállapítása 
 
 

Nagy Mária – Az előterjesztést a Képviselők írásban megkapták, a napirendet 
a Szociális és Közművelődési Bizottság megtárgyalta.  
Mint minden évben, idén is meg kell állapítanunk a temetési segély legkisebb 
összegét. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségeinek 10%-ánál. A LÉTHÉ Temetkezési KFT kimutatása 
alapján az idei évre vonatkozóan a koporsós, ill. hamvasztásos átlagtemetés 
összege: 231.120.-Ft. Az előző évhez viszonyítva (2008.évben 216.000.-Ft) ez 
közel 9 % -os áremelést jelent, mely reálisnak mondható. Fentiek alapján 
javasolom, hogy 2009.évben a temetési segély minimum 23.100.-Ft összegű 
legyen. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Ennél az összegnél magasabb összeget lehet adni a 
rászorulóknak? 
 
Nagy Mária – Polgármesteri hatáskörben adható csak magasabb összeg, de 
más címen. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag 
meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév község Képviselő-testületének 
15/2009.(II.17.) számú határozata 

 
Piliscsév község Képviselő Testülete 

 
A temetési segély legkisebb összegét 2009.évben 23.100.-Ft-ban állapítja 
meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Mária polgármester 

 
 

6. 2009. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
 
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a Képviselők írásban megkapták, a 
napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. és az elterjesztésnek 
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megfelelően elfogadásra javasolta. Törvényi előírás kötelezi az 
önkormányzatokat az éves közbeszerzési terv elfogadására.  

 
Nagy Mária – Természetesen, ha szükséges, akkor a Közbeszerzési terv 
módosítható. 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község 
 Képviselő-testületének 

16/2009. (II 17.) számú határozata 
 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a 
2009. évi összesített közbeszerzési tervét. 
Felkéri a jegyzőt az éves összesített közbeszerzési terv nyilvánossága 
biztosítására, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések Tanácsa, 
vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldésére.  
 

Piliscsév Község Önkormányzata 
2009. évi közbeszerzési terve  

 
 

Sorszá
m 

 
Tárgya 

Várható összes 
költségigény 

(nettó) Ft 

Várható 
időbeli  

ütemezés 

 
Eljárás típusa 

1 Belterületi utak 
felújítása 32 MFt 2009.június 30. egyszerű 

2 Orvosi rendelő 
bővítés 23 MFt 2009. május 31. egyszerű 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 
 

7. Köztisztviselők 2009. évi teljesítménykövetelményeinek 
meghatározása 

 
Baumstark Tiborné – Mint minden évben, az idén is feladatunk a 
köztisztviselők 2009. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása. Az 
előterjesztést írásban megküldtük.  A teljesítménykövetelményeket, ahogyan 
az előző években is, valamilyen aktuális feladathoz kötöttem. A 
teljesítményértékelés legfőbb célja, - a mellett hogy az kötelező - hogy a 
köztisztviselők szakmai munkájának színvonala emelkedjen, munkájukat az 
önkormányzati célokkal összhangban végezzék. 
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A megküldött előterjesztésben olyan szintű és mélységű 
teljesítménykövetelményeket javaslok meghatározni az önkormányzat 
köztisztviselőire vonatkozóan, melyek alapul szolgálhatnak a munkakörökre 
lebontott, szükség esetén az azon belüli egyéni teljesítménykövetelmény 
meghatározásához.  
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének  
17/2009. (II. 17.) határozata 

 
1. A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény 34.§ (3) bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi kiemelt célokról, mely a 
jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi 

2. A meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a polgármester 
gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények kidolgozásáról 
és a jegyző részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról. 

 
Határidő:  1. pont azonnal 
  2. pont: 2009. március 31. 
 
Felelős:  1. pont: Baumstark Tiborné jegyző 

2. pont: Nagy Mária polgármester 
 

 
8. Közoktatási társulási megállapodás elfogadása 

 
Nagy Mária – Sárisáp Község polgármesterét és intézményvezetői február 10-
én egy munkaértekezleten meghallgattuk, és úgy döntöttünk, hogy 
kifejezetten gazdasági okok miatt létrehoznánk a közoktatási társulást. A 
munkaértekezleten kérték a képviselők, hogy láthassanak egy Társulási 
szerződést. Ezt mi beszereztük, és a meghívóval együtt a Képviselőknek 
megküldtük.  
 
Jurkovics Béláné – A megatársulás élén két intézményvezető van? 
Maduda Ildikó – Igen, a csolnoki iskolaigazgató és az óvodavezető.  
 
Hudeczné Fuzik Anna - Mekkora összeggel kell a költségekhez 
hozzájárulnunk? 
 
Jurkovics Béláné – Ezt még nem tudjuk. 
 
Nagy Mária – A csolnoki Polgármester úr elmondta, hogyha még 2 település 
társul, akkor fel kell vennie még egy főt az adminisztrációra. Ezek technikai 
problémák. De ha csak 10 millió Ft maradna meg a többlettámogatásból, 
akkor is jól járnánk. Bár nem vagyok a társulás híve, de kifejezetten 
gazdasági okok miatt javasolom.  
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Csepreghiné Nyitrai Katalin – Sárisáp az iskola rendbetétele miatt 
csatlakozott a társuláshoz. A mi iskolánk egy rendben tartott, gyönyörűen 
felújított iskola. Alakítsunk ki egy egységes álláspontot arra, hogy mi miért 
csatlakozunk? 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A mi önkormányzatunknak egyenlőre van pénze, 
fenn tudja tartani az intézményeit, de nem tudjuk, hogy ez hosszabb távon 
hogyan fog alakulni. Meggyőző és fontos érv azért belépni, hogy ne 
adósodjunk el, meg tudjuk tartani az iskolánkat. 
 
Hermann Szilárd – Meggyőző érvek kellenek, de tudatosítani kell az 
emberekben, hogy az oktatás pénzbe kerül. Azt is meg kell érteniük, hogy 
több lehetőségünk van, ha 10 millió Ft-tal kevesebbet kell az iskola 
fenntartásához hozzátennünk saját forrásból. Azt is hihetetlen csodának 
tartom, hogy itt tartunk a mai gazdasági helyzetben. 
 
Maduda Ildikó – Ezek az érvek meggyőzőek. Jelenleg 37 millió Ft-ot tesz 
hozzá az Önkormányzat az iskola fenntartáshoz, ha ezt az összeget 10 millió 
Ft-tal csökkenteni tudjuk, az már meggyőző érv. Engem legalábbis 
meggyőzött.  
 
Nagy Mária – Amennyiben társulunk, akkor már az idei tanévhez 4.752 ezer 
Ft plusz állami normatív támogatást kapunk. 
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének  
18/2009. (II. 17.) határozata 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

 
1. Kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Csolnok és Környéke 

Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz, mind az általános iskola, 
mind az óvoda tekintetében. Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a 
közös költségek viselésére vonatkozó elveket és a Társulás jelenleg 
érvényben lévő társulási megállapodásában foglalt rendelkezéseket 
elfogadja.  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozás érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 
Maduda Ildikó – Az iskolatársulást az iskola mindkét fórumának az 
Iskolaszéknek és a Szülői Munkaközösségnek is véleményeznie kell.  
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Hermann Szilárd – Nincs értelme a két egyforma, párhuzamos szervezetnek. 
Az iskolának jól működő Szülői Munkaközössége van, ezért javasolom az 
Iskolaszék megszüntetését. 
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének  
19/2009. (II. 17.) határozata 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete javasolja feloszlatni az Iskolaszéket. 
 
Határidő: azonnal, tájékoztatásra: 2009. március 15. 
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 
 

Bejelentések, interpellációk 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy a 
szennyvíztisztító bővítése ügyében történt-e előrelépés? 
 
Hermann Szilárd – Az elvi vízügyi engedélyt megkaptuk, jelenleg nincs 
pályázati kiírás. Amennyiben kiírják a pályázatot, be fogjuk nyújtani.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Szó volt arról is, hogy Doroghoz csatlakozunk. Ez 
nem lehetséges? 
 
Nagy Mária – A csatornavezeték nyomvonalán tisztázatlan tulajdonviszonyok 
vannak, ezért a dorogi csatlakozás nem lehetséges. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Valamit lépni kellene. 
 
Nagy Mária – Amíg a Vízmű megoldja az üzemeltetést, addig mi nem 
sürgetjük. 
 
Hermann szilárd – Természetesen, mint leendő fejlesztési költséggel, az 
Önkormányzatnak számolnia kell. De ez mindhárom önkormányzatot érinti, 
hiszen a csatorna közös tulajdonban van. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Nagy Mária megköszöni a részvételt és 
az ülést berekeszti. 
 

Kmf. 
 

    N a g y    Mária     Baumstark Tiborné 
polgármester    jegyző 
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1. számú melléklet 
 

 
Piliscsév község Önkormányzatának 1/2009.(II.27.) számú, a  Piliscsév község 

Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó, illetve oktatási 
intézményeknél történő szolgáltatások igénybevételéről szóló rendelet  

 
 
 
 

Piliscsév község Képviselő Testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
többször módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Sztv. 62.§ (2), 92. § (1), 92,§ (2)g./  
115.§,  Gyer 148 § (3) bekezdéseiben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm.rendelet 2-3 §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
E rendelet célja a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formáinak, az ellátásokra való 
jogosultság feltételeinek meghatározása: 
 
 

1.§ 
 
 

(1) A rendelet hatálya az alább felsorolt ellátásokra terjed ki: 
 

Szociális alapszolgáltatások: 
 

− étkeztetés 
− házi segítségnyújtás 
− családsegítés 
− nappali ellátás (Idősek Klubja) 
− jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
− támogató szolgáltatás 
 

(2) Étkeztetés igénybevételére jogosult az a személy, aki 
a.) betöltötte a 70. életévét, 
b.) I-II fokozatú rokkant, 
c.) rendkívüli élethelyzetbe kerül, 
d.) egészségi állapota miatt átmenetileg rászorult  

 
(3) A jogosultságot igazoló dokumentumok 

a.) a helyi népességnyilvántartás adata 
b.) Nyugdíjfolyósító Igazgatósági határozat, Orvosszakértői, ill. rehabilitációs szakértői 

vélemény 
c.) igénybevevő, illetve hozzátartozó nyilatkozat, bejelentés, 
d.) háziorvosi igazolás. 
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2.§ 
 
 

 
A  szociális alapszolgáltatásokat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 
intézmény keretében lehet igénybe venni. 

 
 

 
3.§  

 
 

(1) A nappali ellátás, az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás  igénybevételére vonatkozó 
kérelem benyújtásának helye: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Piliscsévi 
Telephelye Piliscsév Marx K.u.10. 

 
(2) A nappali ellátás, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételéhez szükséges 

megállapodásokat a rendelet 4,5,6 számú melléklete tartalmazza. 
  
(3) A telephelyvezető intézkedése elleni panaszt, vagy fellebbezést a Dorog Többcélú 

Kistérségi Társulás bírálja el. 
 

 
4.§  

 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért, a gyermekek étkeztetéséért, 
fizetendő térítési díjak mértékét e rendelet 1-3 számú mellékletei tartalmazzák. 

 
(2) A személyi térítési díjat kérelemre – környezettanulmány végzése után – az Szociális és 

Közművelődési Bizottság javaslata alapján a Képviselő Testület mérsékelheti, illetve 
elengedheti. 

      
(3) Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról (Sztv.) szóló 1993. évi III.tv. 115.§ (10) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel, a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Piliscsévi Telephelyén a 
személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítés díjat az  Sztv.115.§ (1) bekezdés 
szerint kiszámított díjnál alacsonyabban állapíthatja meg a rendelet 3. számú melléklete 
szerint. 

 
(4) A támogató szolgálat térítési díjait a rendelet 4. 7. számú melléklete tartalmazza. 
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5.§ 
 
 

(1) A szolgáltatás, illetve az intézményi jogviszony megszűnik: 
 
− az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,  
− a jogosultnak a házirendben meghatározott indokolatlan távolmaradásával, illetve a 

házirend megsértésével,  
− a jogosultnak a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő naptól,  
− a jogosult halálával,  
− a határozott időre szóló szolgáltatás megszűnik a meghatározott idő leteltével. 

 
 
 
 
 

6.§  
 
 

(2) Az e rendeletben meghatározott ellátások igénylésére elektronikus úton nincs lehetőség. 
 

(3) Külön eljárás nélküli ellátást sürgős esetben, teljes ellátatlanság, életveszély esetén kell 
lefolytatni. 

 
(4) Az ellátás a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Piliscsévi telephelyén 

történik. 
 
 
 

7.§ 
 
 

(1) Kihirdetés napja: 2009. február 17. 
(2) Hatálybalépés napja: 2009. február 17.  
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 3/2008.(II.14.)sz. önk. rendelet  hatályon kívül 

kerül. 
 
 
 
 

Piliscsév, 2009. február 16. 
  
 
 
 

N a g y  Mária .    Baumstark Tiborné  
 polgármester             jegyző 
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az 1/2009.(II.27.) számú rendelet 1.számú melléklete 
 

2009. február 16-től az Általános iskolában fizetendő étkezési térítési díj 
 
                 Térítési díj Ft/fő/nap 
Tízórai, ebéd, uzsonna                               315             
Csak ebéd fogyasztása                               205 
Alkalmazotti ebéd                                330 
 
 
 
 
 
 
 
 

az 1/2009.(II.27.) számú rendelet 2. számú melléklete 
 

2009. február 16-től a Napköziotthonos Óvodában fizetendő étkezési térítési díj 
 
                 Térítési díj Ft/fő/nap 
Tízórai, ebéd, uzsonna 300 
Alkalmazotti ebéd  300 
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Piliscsév Idősek Klubja 
 

az 1/2009.(II.27.) számú rendelet  3. számú melléklete

egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 
Nincs jövedelme 

150 %-át nem haladja meg 150-300 % -a közt 
van 300%-át meghaladja Ellátás 

ebéd ebéd+ uzsonna ebéd ebéd+ uzsonna ebéd 
ebéd+ 

uzsonna ebéd ebéd+ uzsonna 

Fizetendő térítési díjak                 

Étkeztetés (Ft/nap)                 

elvitellel 0 0 175 Ft 220 Ft 350 Ft 440 Ft 350 Ft 440 Ft 
 - kedvezmény mértéke  100% 100% 50% 50% 0 0 0 0 
                      összege  350.- 440.- 175.- 220.- 0 0 0 0 
helyben fogyasztással 0 0 185.- 230.- 370.- 460.- 370.- 460.- 
 - kedvezmény mértéke  100% 100% 50% 50% 0 0 0 0 
                      összege  350.- 440.- 185.- 230.- 0 0 0 0 
házhoz szállítással 0 0 185.- 230.- 370.- 460.- 370.- 460.- 
 - kedvezmény mértéke  100% 100% 50% 50% 0 0 0 0 
                      összege  350.- 440.- 185.- 230.- 0 0 0 0 

Nappali ellátás Ft/nap)                 
étkezés nélkül 20,- Ft 
elvitellel   175.- 220 Ft.- 350 Ft 440 Ft 350 Ft 440 Ft 
 - kedvezmény mértéke    50% 50% 0 0 0 0 
                      összege    175.-  220.- 0 0 0 0 
helyben fogyasztással   185 Ft- 230.- 370.- 460.- 370.- 460.- 
 - kedvezmény mértéke    50% 50% 0 0 0 0 
                      összege    185.- 230.- 0 0 0 0 
házhoz szállítással   185.- 230.- 370.- 460.- 370.- 460.- 
 - kedvezmény mértéke    50% 50% 0 0 0 0 
                      összege    185.- 230.- 0 0 0 0 
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Házi segítségnyújtás (Ft/óra) 
              

kedvezmény mértéke 100% 50% 0 0 
kedvezmény összege 280,- Ft 140,- Ft 0 0 
fizetendő díj 0 140,- Ft 280,- Ft 280,- Ft 

 
 

egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíj 
minimum 

Intézményi térítési díjak  150 %-át 
nem haladja 

meg 

150%-a és 
300 %-a 

között van 

300 %-át 
meghaladja 

Étkeztetés 635 Ft 510 Ft 1400,- Ft 

Házi segítségnyújtás 280,- Ft 420- Ft 
Nappali ellátás étkezéssel, ott tart. 940- Ft 

Nappali ellátás elvitellel 920,- Ft 
Nappaliellátás házhoz száll. 940,- Ft 
Nappali ellátás csak ott tart. 200 Ft 
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az 1/2009.(II.27.) számú rendelet 4. számú melléklete 
 

Megállapodás 
 

Mely létrejött Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 
(telephely címe: 2519 Piliscsév, Marx K. u. 10 ),  mint Nappali ellátást (Idősek klubja) biztosító 
szolgálat, valamint az ellátást igénybe vevő között 

 
a.) az ellátást igénybe vevő 
 

Lánykori név: ………………………………………………………............................... 

Lakcím: …………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ……………….………………………………………................................. 

Születési hely: ………………………………………………………………………...... 

Születési idő: …………………………………………………………………………… 

  Nyugdíjas törzsszám: ………………………………………………................................ 

 
 
b.) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője 
  

Név:                       …………………………………………………………………. ……. 

Lánykori név: ……………………………………………………………………….. 

Lakcím:                  ………………………………………………………………… ……. 

Születési hely:        ………………………………………………………………………. 

Születési idő:      ………………………………………………………………….......... 

 
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás iránti kérelme alapján, nappali ellátást az alábbi 

feltételekkel biztosítom. 

 
1. az ellátás időtartama 

Az intézmény a nappali ellátást 

a.) ……………év ……………. … hó ……………napjától kezdődően  

         …………… év ………………. hó ………….. napjáig terjedő határozott időre 

vagy 

b.) ……………év ……………. … hó ……………napjától kezdődően  

határozatlan időre  szólóan biztosítja. (megfelelő szövegrész aláhúzandó) 
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2. A nappali ellátás szolgáltatásai 

2.1. Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja: 
Nappali ellátás formájában szociális és mentális gondozást biztosít önmaguk ellátására részben 
képes időskorúak számára, valamint azoknak a 18. életévüket betöltött személyeknek is ellátást 
nyújt, akik egészségi állapotuk miatt szorulnak a szociális és mentális nappali gondozásra.  
 
3. Az ellátás biztosításának ideje : 
 
Az ellátás a hét öt napján (hétfőtől- péntekig) napján biztosított: 8, 00 órától - 16,00 óráig. 
 
A szociális alapellátó szolgálat nappali ellátást biztosít, mely tartalmazza: 

- közösségi helyiségek takarítását 

- napi kétszeri  étkezést,   

- szükség szerint ruházat, textília mosását, 

- alapvető tisztálkodási szerek biztosítását  

- egészségügyi ellátás, ezen belül igény szerint háziorvosi ellátás, ill. szakorvosi ellátáshoz való 

hozzájutás megszervezését, 

- gyógyszerek beszerzését,  

- 8 órás gondozói felügyelet,  

- mentális gondozás 

- kulturális és szabadidős  programok (tv nézés, rádió hallgatás, újság olvasás, felolvasás, 

internet hozzáférés) 

Az alapszolgáltatásokat meghaladó programok színház-, múzeumlátogatás, többszöri kirándulás, 
stb. biztosítása program önköltségének megfizetésével kerülnek szervezésre. 
 
 

4. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 
 
 

4.1.Az ellátást igénybe vevő /kötelezett/ az intézményi  ellátásért (idősek nappali ellátása), - 
amennyiben rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik -  a tárgyhót követő hónap 10. napjáig 
személyi térítési díjat köteles fizetni.  
A térítési díj megfizetésre kötelezett az ellátásért legkésőbb tárgyhót követő hónap 10. napjáig 
köteles a megállapított térítési díjat megfizetni, a telephelyen működő Idősek Klubja irodájában.  
A fizetendő személyi  térítésidíj nem haladhatja meg az ellátott  havi jövedelmének  
15%-át  a nappali ellátást /az  idősek klubjában csak  tartózkodó (az étkezést nem igénylő)/ 
30%-át  a nappali ellátást és ott étkező / s idősek klubjában tartózkodó és az étkezést   igénybe 
vevő/ esetében  igénybe vevő esetében. 
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5. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság 
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési 
díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja a telephelyvezetőt.  
 
6. Az ellátást igénybevevő az ellátotti jogviszony keletkezésével, megszűnésével, valamint 
megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a telephelyvezetőhöz. A panasz elbírálására 
jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a klub 
fenntartójához fordulhat. 
 
6.1 A klubvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás 
útján rendezik. 
 
7. Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi a telephelyvezetőnek a nappali ellátásban biztosított 
szolgáltatásokra, a térítési díjra, az ellátást igénybe vevőt érintő, a szolgáltatás által vezetett 
nyilvántartásra, a panaszjog gyakorlásának módjára, a klub házirendjére vonatkozó tájékoztatását. 
 
8. A klubtag szolgáltatja a klubtagság nyilvántartásával és a térítési díj megállapításával 
kapcsolatban mindenkor szükséges személyes vagyoni és jövedelmi adatokat, valamint az ebben 
bekövetkezett változásokat. Amennyiben az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, a telephelyvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban 
felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, 
a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót, aki a hátralék 
behajtása iránt intézkedik. 
 
A telephelyvezető az ellátotti jogviszony megszűnésekor egyezteti az ellátást 
igénybe vevővel az ellátotti jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj 
összegét, hátralékos díj befizetéséti kötelezettségét, az esetleges kárigényt. A 
személyes használati tárgyak, és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak 
elvitelének módját, feltételeit. 
 
9. Jelen megállapodás módosítására, a telephelyvezető és az ellátást igénybe vevő közös 
megegyezése alapján kerül sor. 
 
10. A klubtag a jelen szerződésben és az Idősek Klubja házirendjében foglaltak megismerte, 
megértette, azt magára nézve kötelezően elfogadja. 
 
11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv szabályai 
alkalmazandók. 
 
 
Piliscsév,  
 
 
 
……………………………….    …………………………………. 
             szolgáltató                                        ellátott 
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     az 1/2009.(II.27.) számú rendelet 5. számú melléklete  
 

Megállapodás 
 
 

Mely létrejött Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 
(telephely címe:2519 Piliscsév, Marx K. u.10 .),  mint Házi segítségnyújtást biztosító szolgálat, 
valamint az ellátást igénybe vevő között 

 
a.) az ellátást igénybe vevő 
 

Lánykori név: ………………………………………………………............................... 

Lakcím: …………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ……………….………………………………………................................. 

Születési hely: ………………………………………………………………………...... 

Születési idő: …………………………………………………………………………… 

  Nyugdíjas törzsszám: ………………………………………………................................ 

 
 
b.) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője 
  

Név:                       …………………………………………………………………. ……. 

Lánykori név: ……………………………………………………………………….. 

Lakcím:                  ………………………………………………………………… ……. 

Születési hely:        ………………………………………………………………………. 

Születési idő:      ………………………………………………………………….......... 

 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátás iránti kérelme alapján házi segítségnyújtás ellátását 

biztosítom, az alábbi feltételekkel. 

 
1. Az ellátás időtartama 

Az ellátást 

c.) ……………év ……………. … hó ……………napjától kezdődően  

…………… év ………………. hó ………….. napjáig terjedő határozott időre 

 

d.) ……………év ……………. … hó ……………napjától kezdődően,  

határozatlan időre biztosítja. (megfelelő szövegrész aláhúzandó) 

 



 27

2. A házi segítségnyújtás szolgáltatásai: 

A szociális alapellátó szolgálat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

tv. alapján házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és más lehetőség nincs gondozásukra, 

továbbá 

a.) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátásra képesek, 
illetve 

b.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát 
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.  

 
2.1. Az ellátás biztosításának ideje: 
A szolgáltatások biztosításának ideje: hétfőtől - péntekig 8,00 óra – 16,00 óra  időtartamon belül, 
egyéni megállapodás szerint. 
 
2.3. A gondozás gyakorisága: 
- hétfőtől - péntekig :  - napi............ óra 
- alkalomszerű - ................................ alkalmanként ........... óra 
 

 
Főbb szolgáltatásaink: 

• fürdetés, mosdatás, öltöztetés 
• gyógyszer ellátás segítése, gyógyszerelés felügyelete, vérnyomás ellenőrzés, 

gyógyászati segédeszközök beszerzése 
• bevásárlás (a háztartáshoz szükséges termékek beszerzése) 
• közvetlen környezet rendbetételében segítségnyújtás 
• szociális ügyintézés (segélyek, hivatalos ügyek intézése) 
• egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése 
• gyógyászati segédeszközök kölcsönzése (támbot, járókeret, mankó) 
• szükség szerint szakápoláshoz, egészségügyi intézménybe való eljutás 

megszervezése 
• egyéb: …………………………………………………………………………. 
 

3. Az ellátás igényvevő tájékoztatása 

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi a telephelyvezetőnek a biztosított szolgáltatásokra, a 
térítési díjra, az ellátást igénybe vevőt érintő, az intézmény által vezetett nyilvántartásra, a 
panaszjog gyakorlásának módjára, az intézmény házirendjére vonatkozó tájékoztatását. 
 
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság 
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési 
díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja a telephelyvezetőt.  
 

5.  A személyi térítési díj megállapítása fizetésnek szabályai 

 5.1.Az ellátást igénybe vevő /kötelezett/ a szociális ellátásért, - amennyiben rendszeres havi 
jövedelemmel / családi jövedelemmel rendelkezik - a tárgyhót követő hónap 10. napjáig személyi 
térítési díjat köteles fizetni. 
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A megállapított térítési díjat, havonta utólag, a tárgy hónapot követő hó 10. napjáig kell 
befizetni az ellátást igénylő otthonában, a  telephely  házi gondozója által hozott befizetési 
jegyzék alapján. 
 
Tájékoztatom Önt, hogy az Ön által fizetendő személyi térítési díj mértékét a szolgáltatásért 
fizetendő, helyi rendeletben meghatározott térítési díjon túl, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III.tv.116. §(3) bekezdése határozza meg. 
Így az Ön személyi térítési díja nem haladhatja meg a Sztv.119/C.§ (3) bekezdése szerinti 
jövedelemigazolásban meghatározott jövedelem: 
 
25%- át étkeztetés 
20%- át házi segítségnyújtás 
30%- át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak  
igénybevételekor. 
(A megfelelő rész aláhúzandó) 
 

Az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a 
telephelyvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt 
térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díj hátralékot nyilvántartásba 
veszi, és erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. A fenntartó a hátralék behajtása iránt az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény, valamint az adózás 
rendjéről szóló 1990 évi XCI. Törvény rendelkezései alapján intézkedik.  
A térítési díj módosítására évente kétszer van lehetősége a fenntartónak. 
 
6. Az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője az ellátotti jogviszony keletkezésével, 
megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a telephelyvezetőhöz.  
A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a 
panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem 
intézkedik, szolgáltató fenntartójához fordulhat. 
 

7. Az ellátotti jogviszony megszűnik 

• a szolgálat jogutód nélküli megszűnésével 
• az ellátást igénybevevő halálával 
• határozott idejű gondozás esetén a megjelölt időtartam elteltével 
• ha az ellátást igénybe vevő a szolgálati jogviszony megszüntetését kezdeményezi a 

telephelyvezetőnél 
• szerződést aláíró felek bármelyikének a szerződésre irányuló felmondásával. A 

felmondási idő 15 nap. 
 

8. Jelen megállapodás módosítására, a telephelyvezető és az ellátást igénybe vevő közös 
megegyezése alapján kerül sor. 
 
9. Az ellátás igénybe vevő a jelen szerződésben foglaltak megismerte, megértette, azt magára 
nézve kötelezően elfogadja. 
10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv szabályai 
alkalmazandók. 
Piliscsév,  

……………………………….    …………………………………. 

             szolgáltató                                        ellátott 
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     az 1/2009.(II.27.) számú rendelet 6. számú melléklete 
 

Megállapodás 
 
 

Mely létrejött Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 
(telephely címe:2519 Piliscsév, Marx K. u. 10.),  mint Szociális Étkeztetést biztosító szolgálat, 
valamint az ellátást igénybe vevő között 
 
a.) az ellátást igénybe vevő 
 

Lánykori név: ………………………………………………………............................... 

Lakcím: …………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ……………….………………………………………................................. 

Születési hely: ………………………………………………………………………...... 

Születési idő: …………………………………………………………………………… 

  Nyugdíjas törzsszám: ………………………………………………................................ 

 
b.) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője 
  

Név:                       …………………………………………………………………. ……. 

Lánykori név: ……………………………………………………………………….. 

Lakcím:                  ………………………………………………………………… ……. 

Születési hely:        ………………………………………………………………………. 

Születési idő:      ………………………………………………………………….......... 

 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás iránti kérelme alapján a szociális étkeztetést az 

alábbi feltételekkel biztosítom. 

 

1. Az ellátás időtartama 

Az ellátást 

e.) ……………év ……………. … hó ……………napjától kezdődően  

…………… év ………………. hó ………….. napjáig terjedő határozott időre 

 

f.) ……………év ……………. … hó ……………napjától kezdődően,  

határozatlan időre biztosítja. (megfelelő szövegrész aláhúzandó) 
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2. Az intézmény szolgáltatásai: 

Az intézmény a következő szolgáltatást nyújtja: 
• napi egyszeri meleg ételt (EBÉD)t,  igény szerint uzsonnát biztosít.  

 
2.1.  Az ellátás biztosításának ideje és módja: 
 
Az ellátás a hét öt napján ( hétfőtől – péntekig) biztosított. 
  Az ebéd házhoz szállítás időpontja: 11.30-13.30 

Az ebéd telephelyről történő elszállításának időpontja 11.30-16.00 

Az ebéd helyben fogyasztása 

 
2.2 . Az étkeztetés módja:  
 
az étel  

• helyben fogyasztásával 
• kiszállítással  
• elvitelének lehetővé tételével 

 
A lakásra szállítás formái: 
-az ellátott önmaga gondoskodik az étel elszállításáról,  
- amennyiben  az  egészségi állapot indokolja háziorvosi javaslatra a gondozónők házhoz 
szállítják az ebédet térítési díj ellenében.  

 

3. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai 

3.1.Az ellátást igénybe vevő /kötelezett/ a szociális ellátásért, - amennyiben rendszeres havi 
jövedelemmel / családi jövedelemmel rendelkezik - a tárgyhót követő hónap 10. napjáig személyi 
térítési díjat köteles fizetni. 
 

A csak  étkeztetés igénybevevők a személyi térítési díjat a telephelyvezetőnek fizetik be.  

Étkezés- házhoz szállítással esetében a  megállapított térítési díjat, havonta utólag, a tárgy 
hónapot követő hó 10. napjáig kell befizetni az ellátást igénylő otthonában, a  telephely  házi 
gondozója által hozott befizetési jegyzék alapján. 
 
 
Tájékoztatom Önt, hogy az Ön által fizetendő személyi térítési díj mértékét a szolgáltatásért 
fizetendő, helyi rendeletben meghatározott térítési díjon túl, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III.tv.116. §(3) bekezdése határozza meg. 
Így az Ön személyi térítési díja nem haladhatja meg a Sztv.119/C.§ (3) bekezdése szerinti 
jövedelemigazolásban meghatározott jövedelem: 
 
25%- át étkeztetés 
20%- át házi segítségnyújtás 
30%- át ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak  
igénybevételekor. 
(A megfelelő rész aláhúzandó) 
Az ellátást igénybe vevő a személyi  térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a 
telepvezető 15 napos  határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt  térítési 
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díj megfizetésére, valamint felfüggeszti az ebéd rendelését. Ha a határidő eredménytelenül telt 
el, a díj hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. A 
fenntartó a hátralék behajtása iránt az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. 
évi IV. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 1990 évi XCI. Törvény rendelkezései alapján 
intézkedik.  
A térítési díj módosítására évente kétszer van lehetősége a fenntartónak. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi 
térítési díjának megállapításánál az igénylő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. 
4. Az ellátást igénylő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság 
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési 
díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja a telephelyvezetőt.  
 
5. Amennyiben az ellátott átmenetileg az ellátást nem igényli, ezt előző nap 10. óráig be kell 
jelenteni, ha nem teszi meg az ebédet köteles kifizetni. 
 
6. Az ellátást igénybevevő az ellátási jogviszony keletkezésével, megszűnésével, valamint 
megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a telephelyvezetőnél, (alapellátó szolgálat 
vezetőjénél). A panasz elbírálására jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt 
intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz 
kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a szolgálat fenntartójához fordulhat. 
 
7. A telephelyvezető a szolgáltatás jogviszony megszűnésekor egyezteti az ellátást      
 igénybevevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj  
összegét, hátralékos díj befizetéséti kötelezettségét, az esetleges kárigényt.  
Az intézményi jogviszony megszűnik 

• az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 
• az ellátást igénybevevő halálával 
• határozott idejű gondozás esetén a megjelölt időtartam elteltével 
• ha az ellátást igénybe vevő az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi az 

intézményvezetőnél 
• szerződést aláíró felek bármelyikének a szerződésre irányuló felmondásával, felmondási 

idő 15 nap. 
 
8. Jelen megállapodás módosítására, a telephelyvezető és az ellátást igénybe vevő közös 
megegyezése alapján kerül sor. 
 
9. Az ellátás igénybe vevő a jelen szerződésben  foglaltak megismerte, megértette, azt magára 
nézve kötelezően elfogadja. 
 
 
10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv szabályai 
alkalmazandók. 
 
Piliscsév,  
 
 
……………………………….    …………………………………. 
             szolgáltató                                        ellátott 
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     az 1/2009.(II.27.) számú rendelet 7. számú melléklete 
 

A Támogató Szolgálat térítési díjai 
 

Intézményi térítési díj:    
Személyi segítés térítési díja: 302 Ft/óra     
Személyszállítás térítési díja:  88 Ft/km 

 
 
Szociálisan nem rászorultak intézményi térítési díja: 

Személyi segítés térítési díja: 302 Ft/óra     
Személyszállítás térítési díja:  88 Ft/km 

 
 
 
Szociálisan rászorultak térítési díjai: 
 

Szállítás Személyi segítés  
Jövedelemsávok 
Ft/hó/fő 

 
Ft/km 

 
Ft/óra 

0 – 28500 0 50 

28501- 42750 40 130 

42751- 88 302 
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2. számú melléklet 
 

Piliscsév Község 
Képviselő-testületének 
2/2009. (II.17.) számú 

rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 
 

 Piliscsév Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe 
véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. 
(XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében 
szereplő költségvetési szervekre. 
 
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Piliscsév Község Polgármesteri Hivatal 
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:  

- Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos Óvoda 
- Piliscsévi Általános Iskola 
- Kálmánfi Béla Művelődési Ház 

 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön 
címet alkotnak. 
Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése 
 
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét  323.685 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét 323.685 ezer forintban állapítja meg. 

 
I. A költségvetési bevételek 
 
4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 
felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
II. A költségvetési kiadások 
 
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 
következők szerint határozza meg: 
 Megnevezés                                                                      e Ft 

- Működési kiadások előirányzata összesen:  217.498 
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                                                 114.672 
- munkaadókat terhelő járulékok:    34.815 
- dologi jellegű kiadások:    61.011 



 34

- ellátottak pénzbeli juttatásai:      7.000 
           

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 
működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.  
 
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:    54.000 ezer forint. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzata:                      37.000  ezer forint,  
- a felújítások előirányzata:                         17.000  ezer forint, 

 
 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és 
felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként az 5. számú melléklet 
rögzíti. 
 
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
 
III. A költségvetési kiadások és bevételek 
 
9. § Az önkormányzat költségvetése többéves kihatással járó feladatot nem tartalmaz. 
 
10. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: 
    - az önkormányzat tartaléka:                          40.913 ezer forint, melyből: 

- általános tartalék:                           8.144 ezer forint,  
         ebből SZÖK tartaléka:                  30 ezer forint 
- céltartalék :                                   32.769 ezer forint. 
 

(3) Az általános tartalék év közben az előre nem  tervezett  kiadások fedezetére használható fel. 
 
(4) A céltartalék a 2008.évi elkötelezettségek fedezetére szolgál.  
 
11. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, 
mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg. 
 
12. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő 
részletezettségben a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
IV. A költségvetési létszámkeret 
 
13. §  A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 

- 44,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 
- 44,5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
állapítja meg. 
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 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
I. Általános szabályok 
 
14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 
 
15. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 
 
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített 
állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-
testületet tájékoztatni köteles. 
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A 
képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön 
jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti 
módosításáról. 
 
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
 
(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000 ezer forintig saját 
hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a 
képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. E bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a Polgármester a Képviselő-testületet a soron 
következő testületi ülésen tájékoztatni köteles. 
 
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a 
hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 
 
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1.000 ezer forint 
értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő 
következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
 
(3) Az 1.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-
testületet illetik meg. 
 
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír 
vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján történő hasznosítására a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert. 
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
 
18. § A képviselő-testület a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján a 
köztisztviselők illetménykiegészítését 20 %-ban állapítja meg. 
 
19. § A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az 
intézmények részére a legszükségesebb kiadások fedezetét biztosítsa 
 
II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok 
 
20. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-
módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a 
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó 
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intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet 
legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban 
meghatározott határidőig) - módosítja. 
 
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak 
figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. 
 
21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 11. számú 
melléklet tartalmazza. 
A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik. 
 
22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek 
érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében 
előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló 
gazdálkodásra.  
 
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi 
előirányzataikon felüli többletbevételüket. 
 
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg 
történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 

 
. 

 
Záró rendelkezések 

 
 
24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
N a g y   Mária                                                                             Baumstark Tiborné 
polgármester                                                                                  jegyző 
 
 
 Ph. 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
Piliscsév, 2009. február 17. 
 
 
Baumstark Tiborné 
 jegyző 
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Mellékletek 
a 2/2009. (II.17.) számú rendelethez 

 
1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet 
címrendjéről 

 
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -ához az önkormányzat 2009. évi előirányzatai 
bevételei forrásonként 

 
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 
költségvetési szervei 2009. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint 
létszáma 

 
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 
költségvetési szervei - alcímenkénti – 2009. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól 

 
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és a költségvetési 
szervei - alcímenkénti – 2009. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként 

 
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési 
szervei 2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 

 
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2009. évi 
előirányzatai feladatonként 

 
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat működési és 
felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 

 
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2009. évi előirányzat-
felhasználási ütemtervről 
 
10. számú melléklet  a költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdéséhez, a Szlovák Önkormányzat 
költségvetése 
 
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 21. §-ához,  az önkormányzat költségvetési 
szervei éves finanszírozási terve  

 
12. számú melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 
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3. számú melléklet 
 

A 17/2009. (II. 17.) határozat melléklete 
 

A teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
 

 Az Önkormányzat működésével kapcsolatos célkitűzések 
 
A Képviselő-testület és a Bizottságok tevékenységének és az általuk hozott döntések 
végrehajtásának elősegítése, a községi rendezvényeken való aktív részvétel. 
 
A kistérségi együttműködés erősítése, az együttműködés hatékonyságának emelése. 
Az új társult intézmények működésének támogatása 
 
A helyi rendeletekben foglaltak fokozott betartatása 
 
Az EU-s választás feladatainak szakszerű lebonyolítása 

 
 Az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos célkitűzései 
 
Az Önkormányzat saját bevételeinek növelése és a bevételnövelés lehetséges 
forrásainak feltárása. 
A társulásokkal kapcsolatos gazdálkodói feladatok elsajátítása, hatékony 
ellátása. 
 
Forrásnövelés érdekében pályázati lehetőségek jobb kiaknázásának elősegítése. 
 
 A polgárbarát Polgármesteri Hivatal megteremtése 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény hatékony alkalmazása. 
 
A lakossággal kapcsolatos hivatali ügyintézés színvonalának emelése, udvarias, 
gyors, hatékony ügyfélszolgálat biztosítása. 
 
 A köztisztviselők tevékenysége színvonalának emelése 
 
A munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretek megszerzése, továbbfejlesztése, 
továbbképzéseken való aktív részvétel. 
 
A munkavégzés során a jogszabályokban, illetve a hivatali ügymenet szerint 
meghatározott ügyintézési határidő betartása. 
 
A köztisztviselők írásbeli és szóbeli kifejező képessége színvonalának emelése a 
közigazgatási szerv döntéseiben, határozataiban illetve több személyt érintő 
tájékoztatásaiban, értesítéseiben, előterjesztésekben. 
 
A számítástechnikai eszközök, és az új programok teljeskörű használata.  

 


