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Dimitrov László alpolgármester
Hudeczné Fuzik Anna képviselő
Maduda Ildikó képviselő
Nagy Mária képviselő
Baumstark Tiborné jegyző
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Dr. Etter Ödön jogtanácsos
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Maduda Dénesné a Piliscsévért Közalapítvány elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné adóügyi előadó
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselőtestület tagjait, Jegyző Asszonyt, és Ügyvéd urat. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. Maduda Dénesné a
Piliscsévért Közalapítvány elnöke később érkezik, ezért javasolja, hogy a
Közalapítványról szóló beszámolót a kuratórium elnökének megérkezése után
tárgyalják. Egyebek napirendi pontban három téma tárgyalását javasolja:
a.) Elvi hozzájárulás megadása ingatlan bérbeadásához,
b.) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgató továbbképzési kötelezettsége
c.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Majd szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 jelenlévő képviselő 7 igen
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 30/2013.(IV.02.) határozata
a testületi ülés napirendjéről
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az
alábbiak szerint:
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. A „Szociális ellátás helyi szabályairól” szóló 2/2012.(II.11.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
3. A Piliscsévért Közalapítvány elnökének beszámolója a Közalapítvány
munkájáról
4. Egységes óvoda bölcsőde kialakítása
5. Piliscsév Község Önkormányzata közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervének elfogadása
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6.
7.
8.
9.

2013 évi közbeszerzési terv elfogadása
Pincefalu villamosítási nyomvonal tervének elfogadása

Köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

Egyebek
a.) Elvi hozzájárulás megadása ingatlan bérbeadásához,
b.) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgató továbbképzési
kötelezettsége
c.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Napirend

tárgyalása

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester– Az előterjesztést írásban megküldtük.
Az eltelt időszak alatt történt eseményekről készítettem egy diasort, kérem,
tekintsenek meg néhány képet a március 15-i hófúvásról, a szépen felújított
sportöltözőről, a művelődési ház parkettázásáról, szépkorú köszöntéséről, nőnapi
köszöntésről és köztisztviselők eskütételéről. Beomlott egy magántulajdonban lévő
ház a tájház mellett, ha a ontási engedély megérkezik, akkor a tulajdonos lebontja.
A tavalyi évben terveztük, hogy vásárolunk egy kisteherautót, most Pilisjászfalun
eladó egy KIA kisteherautó 750 ezer Ft-ért. Néhány javítást el kell végezni rajta, de
így is jó vételnek ígérkezik.
Kérem, kérdéseiket, hozzászólásaikat a napirendhez!
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a
Szociális, egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság február 15-én és március 13án ülésezett. 98 ezer Ft átmeneti segélyt és 137 ezer Ft értékű természetbeni
juttatást – tűzifát ítéltünk oda a rászorulóknak.
Nagy Mária képviselő – Rengeteg pályázat benyújtásáról döntöttünk az elmúlt fél
évben, születetett-e már döntés valamelyikben?
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Kesztölci út felújítási pályázat
tartaléklistán van, az egészségügyi nap támogatására benyújtott pályázatunk
elbírálás alatt, a szüreti felvonulásra kaptunk támogatást, de 964. helyen vagyunk,
ezért nem biztos, hogy meg is kapjuk. A KEOP-os energetikai pályázatok egyikét
sem tudtuk benyújtani, de jelezték, hogy lesznek 100 %-os támogatottságú
energetikai pályázatok is, ezekre egyenlőre gyűjtjük az anyagot.
A sportpálya létesítésére vonatkozó pályázatunkat befogadták, előzetes ellenőrzést
tartott az MVH, várjuk a döntést. Az óvoda energetikai felújítása folyamatban van.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A 18 év alatti önkéntesek nyári munkái keretén
belül szerintem az óvodakerítést kellene lefesteni, az orvosi rendelő kerítés festése 2
éve megtörtént. És ne feledkezzünk meg a hirdetőtáblák és a buszmegállók
festéséről, karbantartásáról sem!
Dimitrov László alpolgármester – A vasútállomásnál a buszmegálló tetejét letépte a
szél, az is javításra szorul.
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Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A ravatalozó felújítását is napirendre kellene
tűznünk, akár önerőből, mert a mostani viharnál rengeteg vakolat lehullott az
épületről.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A vakolás egyenlőre nem megoldott, de
a temetői rend igen, mert Beták Istvánt felvettük 2 hónapra a közmunka
programban temetőgondnoknak.
Nagy Mária képviselő – Nagyon rossz állapotban van a ravatalozónk, és a tervek is
megvannak már rá, javasolom, hogy építsünk egy újat, vagy legalább újítsuk fel,
mert az üzemeltető soha nem kerít erre sort.
Csapucha Katalin képviselő – Nagyon jó lehetőség van most az MVH-nál, igaz még
csak projektötleteket gyűjtenek, de javaslatként benyújthatjuk és 2 év múlva lehet
belőle pályázat.
Vogyeraczki Mária megérkezett
Nagy Mária képviselő – Megérkeztek a népszámlálás statisztikai adatai, 639-en
vagyunk szlovákok, a négy évvel előttihez képest sajnos csökkent a létszám.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - A következő 1,5 hónap feladata a helyi
esélyegyenlőségi program kidolgozása. Folyamatosan kapjuk a feladatokat,
akciótervet kell készítenünk, bizottságot összeállítani, feladatokat kiosztani.
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett elfogadásra javasolja a beszámolót. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 31/2013.(IV.02.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti
eseményekről szóló beszámolóról
Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2.

A Szociális ellátás helyi szabályairól szóló 2/2012.(II.11.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata

Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, a
Szociális Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta. Munkatervünkben a 2013. márciusi ülésének napirendjei között szerepel
az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálata, ennek keretén belül a szociális
ellátás helyi szabályairól szóló 2/2012.(II.11.) számú rendelet is felülvizsgálatra
kerül. Az időközbeni jogszabályváltozások miatt rendeletünk 9.§-ának (2)
bekezdésében
szereplő,
rendszeres
szociális
segélyezett
jelentkezési
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kötelezettségének határidejét az előterjesztésnek megfelelően a következőképpen
módosítani szükséges:
„(2) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő
15 napon belül az együttműködésre kijelölt Dorog Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát és az együttműködésre
kijelölt szervvel írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról.”
Ennek megfelelően, a rendszeres szociális segély a megállapítása után 15 nap
múlva emelkedik jogerőre, utána kell felvenni a kapcsolatot térségi családsegítő
szolgálattal. Egyébként, mint látható a szociális ellátásokban is egyre kevesebb a
testületi hatáskör. Testületi hatáskörbe szinte csak az átmeneti segély és az
önkormányzat saját hatáskörű támogatásai tartoznak, mint pl. a nyugdíjasok
karácsonyi segélye, a babautalvány, a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjpályázata.
Kérem előterjesztésemet megvitatni és a rendelet módosítást elfogadni
szíveskedjenek.
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett
elfogadásra javasolja a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosítását. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag
megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzatának
5/2013.(IV.03.) rendeletét a Szociális ellátás helyi szabályairól szóló
2/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1. Egységes óvoda bölcsőde kialakítása
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Köszöntöm körünkben Vogyeraczki
Mária tagintézményvezetőt. A napirendhez az előterjesztést a képviselőknek írásban
megküldtük.
2009-ben alakította a Képviselő-testület a bölcsődét. Sajnos a
jelenlegi jogszabályi előírásoknak a jelenlegi bölcsődénk nem felel meg, ezért is és a
Közoktatási Társulás megszűnése miatt is szükséges új lehetőséget találni arra,
hogy milyen formában működtethetjük tovább. Jelenleg a társulás a fenntartója az
intézménynek, de a társulás megszűnésével a piliscsévi önkormányzat intézménye
lesz a bölcsőde és óvoda, mint egységes óvoda-bölcsőde többcélú intézmény.
A Képviselő-testületnek a közoktatási törvény szerint 2013. május 31-ig kell erről
döntést hoznia.
Baumstark Tiborné jegyző –A bölcsődénk színvonala mind tárgyi, mind személyi
feltételekben bármely városi bölcsőde színvonalával vetekszik. A bölcsődébe a
jelenlegi jogszabályok alapján 6 hónapos kortól kellene felvenni a gyerekeket, de
sajnos a felmérés alapján „elfogytak” a gyerekek, ezért a régi formában már nem
tudjuk működtetni az intézményt. Jártunk Annavölgyön, ahol már 4 éve integrált
csoportban jól működik az egységes óvoda-bölcsőde. Bízom abban, hogy 2013.
szeptembertől meg tudjuk úgy oldani a bölcsődei ellátást, hogy Piliscséven egyetlen
szülőt sem kell elutasítanunk. Az új intézménybe 2.5 éves kortól vehetnénk fel a
gyermekeket.
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A mostani jogszabály alapján egy
intézményvezető van, de az új jogszabály szerint két intézményvezető kellene, ez
nagyon sok többletköltséget okozna, és a kevés gyermekszám miatt nem is indokolt.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Milyen anyagi vonzata van az Önkormányzatra
nézve a bölcsőde fenntartásának? Fedezi az állami támogatás, vagy önerőből kell
„pótolni” hozzá?
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Még nem végeztünk pontos
számításokat, de előzetes számítások alapján 100 ezer Ft/fő összeggel
önkormányzati forrásból kell kiegészíteni az állami támogatást.
Nagy Mária képviselő – Érinti-e ez a szervezeti változás a munkavállalói létszámot?
Vogyeraczki Mária tagintézményvezető – Az integrált óvodai-bölcsődei csoportba 1
bölcsődei gondozónőt, 1 óvónőt, 1 óvónő + bölcsődei gondozónőt, 1 dajkát kell
biztosítani. Nincs fölösleges létszámom, és nem is kell felvennem senkit.
Nagy Mária képviselő– Azzal, hogy fenntartunk egy ilyen intézményt, könnyítünk a
családok helyzetén, mert az anyukák hamarabb munkába tudnak állni, ha van
hová tenni a gyereket.
Baumstark Tiborné jegyző – Az oktatási intézményeket nem a nyereség miatt tartja
fenn az önkormányzat. Az iskolai költségvetést is mindig ki kellett egészítenünk
önkormányzati forrással.
Maduda Ildikó képviselő – Igazából a Közoktatási Társulás megszűnése miatt kell
meghoznunk ezt a döntést. Ez a legcélszerűbb megoldás arra, hogy megőrizzük
azokat az anyagi és szellemi értékeket, amit már az előző években felhalmoztunk.
Az SNI-s gyermekek esetében minden gyermeket fel akarunk vállalni, vagy csak
azokat, akikhez szakmai hátterünk van?
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Szakértői bizottsági vélemény alapján
tesznek javaslatot arra, hogy melyik SNI-s gyermek melyik intézménybe vehető fel.
Baumstark Tiborné jegyző – Én azt javasolnám, hogy ne változtassunk az alapító
okiraton, mert nagyon kevés az ilyen gyermek, nehéz más településen alkalmas
intézményt találni, és a szülők sem tudják minden esetben vállalni az utaztatást,
illetve az egyéb kiadást.
Vogyeraczki Mária – Eddig is befogadtuk ezeket a gyerekeket, és ha az Alapító
Okiratban szerepel, akkor állami támogatást is tudunk igényelni hozzá.
Én mint intézményvezető támogatom az egységes óvoda-bölcsőde létrehozását. Jövő
szeptembertől minden 3 éves gyermeket kötelező beíratni az óvodába, ha ezt a
szervezeti formát létrehozzuk, minden piliscsévi gyermeknek lesz helye az
intézményben.
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya
Bernadett polgármester elfogadásra javasolja az egységes óvoda és bölcsőde
többcélú intézmény létrehozását. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta

6

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 32/2013.(IV.02.) határozata
Az egységes óvoda bölcsőde többcélú intézmény létrehozásáról
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.)

2013. július 2-től létrehozza az egységes óvoda-bölcsőde többcélú intézményt.
Az intézmény fenntartója: Piliscsév Község Önkormányzata.
2.)
Felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmény átszervezéssel kapcsolatos feladatokat
lássa el.
Határidő:
1. pont: azonnal
2. pont: 2013.május 31.
Felelős:
1. pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2. pont: Baumstark Tiborné jegyző
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja az önálló bölcsődei
csoport megszüntetését. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 33/2013.(IV.02.) határozata
Az önálló bölcsődei csoport megszüntetéséről
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1./ Megszünteti az önálló bölcsődei csoportot, és a megszüntető okiratot az
alábbiak szerint fogadja el:
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Pilisi Közoktatási Tanács Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) felhatalmazása alapján, valamint az
Áht. 11.§ rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 14.§ (2)-(3) szerinti tartalommal az
alábbi megszüntető okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv:
Megnevezése: Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége
Székhelye: 2518. Leányvár, Erzsébet u. 46-48.
2. Megszüntető szerv neve, székhelye:
Pilisi Közoktatási Társulás Társulási Tanácsa
2518. Leányvár, Erzsébet u. 88.
3. A megszüntetés oka, megszüntető jogszabály:
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A közfeladatot az alapító önkormányzatok a továbbiakban nem társulási
formában, hanem
saját fenntartású intézményekben kívánják ellátni.
4. A megszüntetés módja:
A költségvetési szerv jogutóddal szűnik meg.
A költségvetési szerv megszűnésének módja: különválás.
5. Közfeladatok jövőbeni ellátása:
A megszűnő költségvetési szerv közfeladatait a megszűnést követően a jogutód
költségvetési szervek látják el.
A jogutód költségvetési szervek megnevezése, székhelye:
Óvoda „Kindergarten” Leányvár (2518 Leányvár, Erzsébet u. 46-48.)
Kiserdei Óvoda „Horička” Kesztölc (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát u. 2.)
Aranykapu „Zlatá-Brána”
Jubileum tér 1.).

Óvoda

és

Bölcsőde

Piliscsév

(2519

Piliscsév,

6. Közfeladat ellátásához szükséges köztulajdon
A Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége működése során közös vagyon nem
keletkezett.
A feladatellátást biztosító székhely intézmény és a tagintézmények ingatlanai és
tárgyi eszközei a fekvésük szerinti önkormányzatok tulajdonában voltak, akik
gondoskodtak azok fenntartásáról.
7. A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói
intézkedések meghatározása:
A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv összes foglalkoztatottjának a
jogviszonya –
beleegyezésük esetén – a jogutód költségvetési szervekhez, a(z)
Óvoda „Kindergarten” Leányvár (2518 Leányvár, Erzsébet u. 46-48.)
Kiserdei Óvoda „Horička” Kesztölc (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát u. 2.)
Aranykapu „Zlatá-Brána”
Jubileum tér 1.).

Óvoda

és

Bölcsőde

Piliscsév

(2519

Piliscsév,

történő áthelyezéssel folyamatos jogviszonynak minősül.
8. Kötelezettség vállalás rendje:
A Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége 2013. június 30-ig vállalhat új
kötelezettséget (zárónap).
9. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja:
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2013. június 30.
Záradék:
A Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége megszüntető okiratát a Pilisi Közoktatási
Tanács Társulási Tanácsa ……./2013. (……...) számú határozatával hagyta jóvá.

Piliscsév, 2013………………………….
Kosztkáné Rokolya Bernadett
elnök
Határidő: 1-2 pont: azonnal
3. pont: folyamatos
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja az egységes
óvoda-bölcsőde alapító okiratát. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 34/2013.(IV.02.) határozata
Az egységes óvoda-bölcsőde alapító okiratának elfogadásáról
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Az alábbi tartalommal elfogadja az Aranykapu Óvoda –bölcsőde alapító okiratát:

Alapító okirat
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelően, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet szerint az alábbi alapító okiratot adják ki:
A költségvetési szerv
1. Megnevezése: Piliscsévi „Aranykapu” egységes óvoda-bölcsőde
2. Szlovák nyelvű megnevezése: Čívska Materská škola-jasle „Zlatá Brána”
3. Székhelye: 2519 Piliscsév, Jubileum tér 1.
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4. Feladatellátási helye: 2519 Piliscsév, Jubileumi tér 1.
5. Intézmény típusa: többcélú intézmény, egységes óvoda-bölcsőde

6. Jogelődjének megnevezése, székhelye:
Pilisi Óvodák és Bölcsődék Közössége
2518. Leányvár, Erzsébet u. 46-48.

7. Alapítás dátuma:
2013. július 2.
8. Közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-ában meghatározott
óvodai
nevelés, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló,
1997. évi
XXXI. törvény 42.§-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátás.
9. Alaptevékenysége:
• óvodai nevelés,
• nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

• a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.
•

Nemzeti etnikai, kisebbségi és más feladatai:
Gyakorló óvodai feladatok ellátása.

Nemzetiségi óvodai nevelés:

- a nemzetiségi nevelés nyelve: szlovák
- a nemzetiségi nevelés formája: kisebbségi nevelést folytató nyelvoktató
óvoda.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése:
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel
azonos
óvodai csoportban, integráltan működik.
(az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd)
10. Államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
Az alaptevékenységek szakfeladat szerinti besorolása:
•

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

•

562917 Munkahelyi étkeztetés

•

851011 Óvodai nevelés, ellátás
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•

851012 SNI-s gyermekek óvodai nevelése, ellátása

•

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

•

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

•

889101 Bölcsődei ellátás

11. Illetékessége, működési köre:
Komárom-Esztergom Megye és Pest Megye közigazgatási területe
12. Irányító szerv neve, székhelye:
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,2519.Piliscsév, Hősök tere 9.
13.Alapító szerv neve, székhelye:
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 2519.Piliscsév, Hősök tere 9.
14. Fenntartó neve és székhelye:
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete,2519.Piliscsév, Hősök tere 9.

15. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv.

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
látja el.
A költségvetési szerv éves költségvetése és költségvetési beszámolója
Piliscsév
Község Önkormányzata költségvetéséről és éves költségvetése
végrehajtásáról
szóló önkormányzati rendeletébe épül be.
16. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám meghatározása:
Óvodai csoportok száma: 4, melyből 1 egységes óvodai-bölcsődei csoport.
Felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 90 fő (az óvodai férőhelyek keretén
belül 5
fő legalább 2 éves bölcsődés korú, aki a csoportszervezésénél 2 főnek számít).
17. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a, továbbá a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-69.§-ai, a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5.§-a alapján – pályázat útján öt év, határozott időtartamra bízza meg.
18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai közalkalmazottak, foglalkoztatási jogviszonyuk
közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. A feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés vagy vagyon
használati joga.
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Piliscsév Község Önkormányzata tulajdonában, és az intézmény használatában lévő
piliscsévi 280/2 hrsz-ú „Óvoda+udvar” megnevezésű összesen 4884 m2 alapterületű
ingatlan a rajta lévő épületekkel és berendezésekkel.
Az oktató-nevelő munkához rendelkezésére állnak a leltár szerint nyilvántartott
állóeszközök és szemléltetőeszközök.
Záradék:
Jelen Alapító okirat 2013. július 2-án lép hatályba.
Az alapító okiratot Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(….) számú határozatával hagyta jóvá.

…/2013.

Piliscsév, 2013. …………..
…………………………………….
Kosztkáné Rokolya Bernadett
Piliscsév Község Polgármestere

……………………………………
Baumstark Tiborné
jegyző

2./ Felkéri a jegyzőt az intézmény alapításával kapcsolatos teendők ellátására.
Határidő: 1-2 pont: azonnal
3. pont: folyamatos
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző
Vogyeraczki Mária elhagyja az üléstermet

3. Piliscsév
Község
Önkormányzata
vagyongazdálkodási tervének elfogadása

közép-

és

hosszú

távú

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselőknek
írásban megküldtük. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1)
bekezdése meghatározza az Önkormányzat számára, hogy az önkormányzati
vagyonnal történő rendeltetésszerű, felelős módon történő gazdálkodás
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles
készíteni. A vagyongazdálkodási terv az előterjesztés mellékleteként megküldtük.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a vagyongazdálkodási tervet vitassa meg,
és hozza meg döntését.
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Javasolom a vagyongazdálkodási terv elfogadását,
hiszen eddig is felelősségteljesen, takarékosan, a pályázati lehetőségek
kihasználásával gazdálkodtunk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztés
szerinti formában az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervét. Szavazásra teszi fel
a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
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Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 35/2013.(IV.02.) határozata
Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. Törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét – a javaslat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Az elfogadott vagyongazdálkodási terv a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.
4. 2013 évi közbeszerzési terv elfogadása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselők írásban
megkapták. A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján az
önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Javasolom, hogy fogadjuk el, mert nem jár
semmiféle kötelezettséggel, viszont ha pályázatot nyerünk, akkor módosíthatjuk.
Nagy Mária képviselő– Ha nem nyerünk pályázaton, akkor a félretett önrészből
nincs 18 M Ft-unk a Szilvás utcára? Javasolom, hogy a Pénzügyi
Településfejlesztési Bizottság tűzze napirendre a Szilvás utca útépítését.
Dimitrov László alpolgármester – Támogatom Képviselő Asszony javaslatát,
szerintem is mindenre teret kell hagynunk, és utána majd a lehetőségek tükrében
eldöntjük, hogy mi lesz.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az előterjesztést alapján a 2013. évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési
Tervet elfogadni szíveskedjenek, valamint kérjük fel a Pénzügyi Településfejlesztési

Bizottságot, hogy a pályázati önerőre félretett pénzösszeget vizsgálja felül és tegyen
fejlesztési javaslatokat.
Maduda Dénesné a Piliscsévért Közalapítvány elnöke megérkezik.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.
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A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 36/2013.(IV.02.) határozata
Az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
1. Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre
vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervet az alábbiaknak megfelelően
elfogadja:
Piliscsév Község Önkormányzatának 36./2013.(IV.2.) Önkormányzati határozatával
elfogadott
2013. évi Éves Összesített Közbeszerzési Terve

Ssz.

Tárgy

Beszerzés
fajtája

1.

Szilvás utca út és járda építése

meghívásos

Nettó becsült
érték (Ft)

Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

18.000.000.-

2013. június 30.

2. Megbízza a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a benyújtott
pályázatokat vizsgálja felül, és az esetlegesen felszabadult pályázati önrészre
biztosított összegek terhére tegyen fejlesztési javaslatot
Határidő:
Felelős:

1. pont: azonnal
2. pont: folyamatos
1.pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2.pont: Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

5. Beszámoló a Piliscsévért Közalapítvány munkájáról
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Szeretettel köszöntöm Maduda
Dénesnét a Piliscsévért Közalapítvány elnökét. A beszámolót írásban megkaptuk, a
képviselőknek a meghívóval megküldtük. Kérem, ha van szóbeli kiegészítése az
írásbeli előterjesztéséhez, tegye meg.
Maduda Dénesné elnök – A beszámolómat igyekeztem úgy összeállítani, hogy
minden lényeges benne legyen. Kérem, ha van kérdésük, azt tegyék fel.
Nagy Mária képviselő – Meglepődtem, hogy a beszámoló csak az elmúlt évről szól.
Én 3 évre számítottam, mert három éve volt utoljára beszámolója az alapítványnak.
Maduda Dénesné elnök– 2011-ben NAV ellenőrzést kapott az alapítványunk és ott
is megállapították, hogy olyan kicsi, hogy nem kell könyvvizsgálat. Évente kétszer
ülésezünk, de az adók 1 %-ból kapott támogatásunk is egyre kevesebb.
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Nagyon sok energia befektetéssel
pályázott a Közalapítvány Leader pályázatra, de sajnos nem nyertek támogatást,
mert a pályázat szakmailag nem volt elfogadható.
Maduda Dénesné elnök– Óvodai játékokra kaptunk árajánlatot, de a téli időjárás
miatt nem éltünk vele, mert udvari játékok voltak, kinti padok és asztalok.
Május 11-én a Művelődési Házban támogató bált szervezünk a község
közbiztonságának javítása érdekében. A bevételből kültéri kamerákat szeretnénk
beszerezni. A belépődíj 8.000 Ft/pár, mindenkit sok szeretettel várunk, jegyek
elővételben a kuratórium tagjainál kaphatók.
Maduda Ildikó képviselő – Pozitívumnak értékelem az új támogatási formákat, mint
pl. az Idősek Klubjának vásárolt mágneses matrac. Nagyon hasznos volt az is,
amikor defiblirrátorra gyűjtöttünk és fontosnak tartom a falu bekamerázását is.
Csapucha Katalin képviselő – Helytörténeti kutatásra tervezik-e pályázat kiírását?
Maduda Dénesné elnök – A következő kuratóriumi ülésen előterjesztem a kérést.

Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni Maduda Dénesnének a részvételt, és
elfogadásra javasolja a beszámolót. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 37/2013.(IV.02.) határozata
A Piliscsévért Közalapítvány 2012. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Piliscsévért
Közalapítvány 2012.évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Maduda Dénesné a Piliscsévért Közalapítvány elnöke elhagyja az üléstermet.
7.

Pincefalu villamosítási nyomvonal tervének elfogadása

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester– Elkészült a Pincefalu villamosításának
nyomvonalterve melynek jóváhagyásához tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás
szükséges.
A tervezetet minden képviselő a hivatalban megtekintette. Kérem a tisztelt
Képviselőket, hogy adják meg felhatalmazásukat ahhoz, hogy a tulajdonosi és
útkezelői hozzájárulást aláírhassam. A nyomvonal tervezet nem ellentétes a
Rendezési Tervünkkel.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a napirendet, majd
szavazásra teszi fel.
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A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 38/2013.(IV.02.) határozata
A Pincefalu villamosításának nyomvonaltervezetéhez szükséges tulajdonosi és
hozzájárulásról
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a Pincefalu villamosításának nyomvonaltervéhez tulajdonosi és útkezelői
hozzájárulást adja.
2.) Megbízza a Polgármestert, a hozzájárulás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
8.

Teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadása

Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az
idei évben új jogszabály jelent meg a köztisztviselők teljesítményértékelésre
vonatkozóan. Az új szabályozásnak kötelező és ajánlott elemei is vannak. A törvény
keretet határoz meg, de azt a munkáltató tölti ki tartalommal. A javasolt
követelménycélok betarthatóak, ha megvalósulnak, akkor az ügyfelek járnak jól.
Nagy Mária képviselő– Nagyon nehéz meghatározni a teljesítménykövetelményeket,
mert minden évben meg kell állapítani. Pl. a helyi rendeletek megvalósulásának
ellenőrzési is nagyon fontos feladat. Jó lenne, ha valamilyen észrevételt teszünk,
annak megvalósulásáról Jegyző Asszony a következő testületi ülésen tájékoztatná a
képviselőket, hogy mi történt ebben a hatósági munkában az elmúlt harminc
napban.
Baumstark Tiborné jegyző – A két ülés közötti eseményekről szóló beszámolóba
belefoglalhatjuk ezt is. A rendeletek megvalósulásának ellenőrzése folyamatosan
történik. Most a téli időszakban lehetőség nyílt arra, hogy a lakásfenntartási
támogatást igénylők előtti közterület rendben tartását ellenőrizzük, mert a
lakásfenntartási támogatás egyik feltétele, hogy a kérelmező az ingatlana előtti
közterületet rendben tartsa.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester a kiegészítéssel elfogadásra javasolja a
napirendet, majd szavazásra terjeszti fel.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 39/2013.(IV.02.) határozata
A köztisztviselői teljesítmények alapját képező célok meghatározásáról
1.)
Piliscsév
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapját képező 2013.évi célokat a következők szerint
határozza meg:
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a.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi
pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben
történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és
gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselőtestületi döntés szakmai megalapozása.
b.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzések megvalósításának szakszerű,
időarányos előkészítése, azok megvalósítására pályázatok előkészítése és
benyújtása, a beruházások megvalósításának koordinálása.
c.) A bizottságok működésének
dokumentumok elkészítése.

koordinálása,

működésükre

vonatkozó

d.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.
e.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan. Az
önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontok
folyamatos érvényesítése.
f.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összhangban
a hivatali munka hatékony végzése.
g.) Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.
h.) Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának kiterjesztése
elektronikus és egyéb tájékoztatás színvonalának emelése.

a

lakosság

i.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés.
j.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb ügyek, gyors, jogszerű
intézése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy 2013.április 30-ig gondoskodjon a jegyzőre
vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok,
valamint a módszertani ajánlás figyelembe vételével 2013.március 31. napjáig a
Közös Hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester, Baumstark Tiborné jegyző
Határidő: szöveg szerint
8.

Egyebek
a.) Elvi hozzájárulás önkormányzati ingatlan bérbe adásához

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Müller Edina Pilisvörösvári egyéni
vállalkozó a TÁMOP-2.4.2.D-2-13/1-2 pályázaton történő indulása érdekében
kérelmet nyújtott be. Kérelmében elvi hozzájárulást kér Önkormányzatunktól, hogy
a Béke u.24. szám alatti ingatlanban – sikeres pályázat esetén – 8 fő
foglalkoztatásával mosoda és varroda üzemeltetéséhez hozzájárulunk. Sikeres
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pályázat esetén 5 év fenntartási kötelezettséget kell vállalnia. A lövészek elhelyezése
megoldható.
Maduda Ildikó képviselő – Elfogadhatónak tartom a kérelmet, ha 8 fő
foglalkoztatását vállalja. Javasolom az elvi hozzájárulást megadni, és reméljük, hogy
támogatják a pályázatát.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a napirendet, majd
szavazásra terjeszti fel.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 40/2013.(IV.02.) határozata
Elvi hozzájárulás megadásáról ingatlan bérbeadásához
Piliscsév Község Képviselő-testülete elviekben hozzájárul, hogy aPiliscsév Béke u.24.
szám alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlanban TÁMOP-2.4.2.D-2-13/1-2
pályázati támogatás elnyerése esetén 8 fő foglalkoztatásával mosodát és varrodát
üzemeltessen.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
b.)

Művelődési ház igazgató továbbképzési kötelezettsége

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Minden közművelődési szakembernek
legalább 120 órás továbbképzésben kell részt vennie. A képzési követelmények
teljesítéséről hiteles tanúsítványt (pl. leckekönyvet, amely igazolja a szemeszter
sikeres elvégzését), bizonyítványt vagy oklevelet kell szereznie.
A közművelődési intézményekben dolgozó szervezett továbbképzésre jogosult
szakemberek továbbképzését hét éves ciklusokban kell megtervezni. A 7 éves tervet
évente karban kell tartani, szükség esetén módosítani kell, illetve évente
beiskolázási tervet kell készíteni hozzá.
Minden változtatás esetén a fenntartó hagyja jóvá a felülvizsgált 7 éves tervet.
A továbbképzési időszak hét évre szól. Jelenleg a 2007-től 2013-ig terjedő időszak
végrehajtása van folyamatban. Az intézmény egyetlen továbbképzésre kötelezett
foglalkoztatottja Csapucha Katalin, aki 200 órás közművelődési menedzser
tanfolyam elvégzésével teljesítené továbbképzési kötelezettségét.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, az erre az időszakra készített terv, illetve a
2013. évre tervezett beiskolázási terv elfogadására.
Nagy Mária képviselő – Ennek a képzésnek költsége is lesz, azt ki fogja téríteni?
Csapucha Katalin képviselő – Egy része fedezhető a normatív támogatásból.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A normatív támogatás fölötti összeget
javasolom a 2013. évi költségvetésben tervezett céltartalékból fedezni.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a Művelődési Ház 7
éves továbbképzési tervét és a 2013. évi beiskolázási terv elfogadását, valamint
Csapucha Katalin művelődési ház igazgató továbbképzésének támogatását.
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A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője1 tartózkodással és 6 igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 41/2013.(IV.02.) határozata
A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár továbbképzési és beiskolázási
tervéről
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.) Elfogadja a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 7 éves továbbképzési
tervét és a 2013. évi beiskolázási tervét.
2.) Csapucha Katalin művelődési ház igazgató továbbképzésének normatív
támogatás fölötti költségeit a 2013. évi költségvetésben elkülönített
céltartalékból fedezi.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
c.) Dorogi Többcélú
módosítása

Kistérségi

Társulás

Társulási

megállapodásának

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - Az új önkormányzati törvény szerint
2013. július 1-ig kell a társulási megállapodásokat felülvizsgálni. A társulás
jövőjéről a tagok döntenek. A társulási megállapodások olyan módosítását kell
elvégezni, hogy az ne legyen ellentétes az Mötv. IV. fejezetével, amely nem társulási
formáról rendelkezik, hanem bármilyen társulási formára vonatkozó általános
szabályokról.
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, mint eddig is jogi személyiséggel rendelkező
társulásként működik tovább.
A társulás a jövőben az alábbi önkormányzati feladatok ellátását biztosítja:
- A felnőtt háziorvosi ügyelet működtetése;
- A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Dorog és Térsége
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat útján;
- A szociális feladatok ellátása a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
útján.
A társulásban részt vevő képviselő testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához,
vagy a megszüntetéséhez. A vállalt feladatok finanszírozásáról a társulási tanács
határozatában születik döntés. A társulás gazdálkodására vonatkozóan az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint a végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet szabályai az irányadók. A társulási
tanács munkaszervezeti feladatait a Dorogi Polgármesteri Hivatal látja el.
Gazdálkodását külön megállapodás alapján Kincstári Szervezet végzi.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester a elfogadásra javasolja a napirendet,
majd szavazásra terjeszti fel.
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 42/2013.(IV.02.) határozata
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A Dorogi Többcélú Kistérségi Társaulás Társulási megállapodásáról
Piliscsév Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú
Kistérségi Társulás felülvizsgált Társulási Megállapodását egységes szerkezetben
elfogadja.
A Társulási Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős : Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Bejelentések, interpellációk
Nagy Mária képviselő – Úgy tudom, hogy az Állami Földalaptól 5 évre lehet földet
bérbe venni. Foglalkoztunk-e ezzel a témával?
Baumstark Tiborné jegyző – Kitettük a hirdetményt a faliújságra, betettük a
képújságba. Nem tudjuk, hogy volt-e érdeklődés a lakosság részéről.
Csapucha Katalin képviselő – Meghívom a Tisztelt Képviselőket és a falu lakosságát
április 6-án szombaton a falutúrára, melyet a Szociális, Egészségügyi és
Közművelődési Bizottság szervez. A plakátokat kitettük, a Képújságban és a
honlapon a meghívó megjelent, mindenkit sok szeretettel várunk!
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Alpolgármester Úr munkájának köszönhetően az
elmúlt heti nagy esőzések után a meglévő árkok minden vizet elvezettek. Nem volt
gond a településen. Más téma, hogy vannak olyan utcáink, ahol még árkot kell
építenünk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Holnap lesz egy bejárásunk a
leányvári polgármesterrel és egy vállalkozóval a piliscsévi körforgalomtól a leányvári
bakterházig, mert a Csévi patak vize a leányvári lakosságot veszélyezteti.
Nagy Mária képviselő – Ez az árok évek óta problémás, mert a Magdolna-völgy
csatornatartalma is ide folyik. Többször egyeztettem ez ügyben különféle
hatóságokkal, eredménytelenül. Ismét fel kellene vennünk a harcot velük.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Elővettem én is az ügyiratokat, de úgy
tűnik, egyenlőre tehetetlenek vagyunk.
Felkérem dr. Etter Ödön jogtanácsost, hogy az EON-nal kapcsolatos
számlareklamációról tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Etter Ödön jogtanácsos – Váratlanul érte az Önkormányzatot, hogy az EON
kiszámlázott 700 ezer Ft hátralékot aktív elemek karbantartása címen. Több levelet
is írtunk, hogy ezt nem tudjuk elfogadni. Reklamációnk a Magyar Energiahivatalnál
„kötött ki”, de sajnos ott is elutasítást kaptunk, és helyesnek találták az EON
számlázását. A névváltozáskor ezt a havi 60 ezer Ft összeget elfelejtették
kiszámlázni, és ezt utólag a szolgáltató megteheti. Sajnos, most ki kell fizetnünk a
közel 700 ezer Ft-os különbözetet, még akkor is, ha bírósághoz fordulunk. Nem
tudom, hogy célszerű lenne-e perre vinni az ügyet, nem sok esélyt látok arra, hogy
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megnyerjük, bár számomra ez az utólagos számlázás nem elfogadható. Viszont az
EON részletfizetési lehetőséget ajánlott.
Nagy Mária képviselő – Ezzel az összeggel kevesebbet fizettünk az elmúlt
időszakban?
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Észrevehetően nem volt kevesebb,
mert a számlák 3 M Ft körüliek voltak.
Baumstark Tiborné jegyző – Sajnos az EON általános szerződési feltételeiben
szerepel az utólagos számlázás lehetősége.
Nagy Mária képviselő – én azt javasolom, hogy kérjünk részletfizetést és minél
apróbb részletekben fizessük be az utólag kiszámlázott díjat.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést bezárja.
K.m.f.
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző
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