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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. április 30-án 16.30 órakor kezdődő képviselő-testületi üléséről.  
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Dimitrov László alpolgármester 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 
Meghívott vendégek: 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
Tóth Jánosné Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője 
Aranyos Zsófia Gyermekjóléti szolgálat családgondozó  
Simon Gábor Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
Párkányiné Szabó Mária családgondozó 
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné adóügyi előadó 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti meghívott 
vendégeinket, a Képviselő-testület tagjait, Jegyző Asszonyt, és Ügyvéd urat. 
Megállapítja, hogy jelenleg a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, Dimitrov 
László alpolgármester rövidesen megérkezik. Ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja, 
hogy elsőként a Sportrendelet megalkotása, majd a Sportkoncepció elfogadása című 
napirendeket tárgyalják, mert egy pályázati lehetőség jelent meg, aminek beadási 
határideje holnap lesz.  
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai már megérkeztek, ezért javasolja, hogy a 
beszámolójukat 3. napirendi pontként, a továbbiakban pedig a meghívó szerint 
tárgyalják a napirendi pontokat. 
Majd szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 jelenlévő képviselő 6 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 45/2013.(IV.30.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az 
alábbiak szerint:  
 

1. Sportrendelet megalkotása 
2. Sportkoncepció elfogadása 
3. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Alapellátó Szolgálat 

munkájáról 
4. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 
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5. 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása 
6. Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
7. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről 
8. Egyebek 

a. Szilvás utca járdaépítés 
b. Árpád utcai ároképítés 
c. Halottas ház felújítása 
d. Pályázat benyújtása sportlétesítmény kialakítására 
e. Csévi patakmeder tisztítása 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dimitrov László alpolgármester 16,44 órakor megérkezett. 
 
N a p i r e n d     t á r g y a l á s a 
 

1. Sportrendelet megalkotása  
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A rendelettervezetet írásban 
megküldtük. Megjelent a 8/2013-as BM rendelet, mely tartalmazza a pályázati 
kiírást sportlétesítmény kialakítására. Azok az önkormányzatok, amelyeknek nem 
volt adósságrendezési eljárása a pályázatot önrész nélkül nyújthatják be. E pályázat 
feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen sport rendelettel és sport 
koncepcióval. Ezzel a pályázati kiírással lehetőségünk nyílik arra, hogy meglévő 
épületünket az „ÁFÉSZ-házat”, annak is a raktárépületét korszerű 
sportlétesítménnyé tudjuk átalakítani. A sportlövészeink most is itt tartják 
edzéseiket. Plusz pontot jelent a pályázat elbírálásában, ha mozgáskorlátozott 
sportolója van az egyesületnek, vagy pl. ha a környező településekről is fogad 
sportolókat.  
 
Nagy Mária képviselő – Tervek kellenek a pályázathoz? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Nem kellenek tervek. Az épülethez 
hívtunk statikust, kértünk tőle szakvéleményt, és megkértük az árajánlatokat is a 
tetőjavításra, mosdó, iroda helyiség kialakítására, épület felújításra. A pályázati 
támogatás 20 M Ft, ennek 10 %-a használható fel szakmai eszközbeszerzésre. 
Árajánlatokat kértünk ezért elektromos lőállásra és fegyverekre.  
 
Nagy Mária képviselő – Gratulálok az ötlethez, nagyon sikeresek a sportolóink, 
leendő olimpiai bajnokokat nevelünk, méltó környezetet kell biztosítani nekik.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Sportrendeletünk tartalmazza a 
különféle célokat, feladatokat. Kérem, hogy fogadják el a rendelettervezetet, hogy a 
pályázatot holnap be tudjuk nyújtani. Ha a Kormányhivatal módosítást javasol, 
akkor majd ismét megtárgyaljuk.  
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra javasolja az 4/2013.IV.30. számú előterjesztés 
szerinti rendelet megalkotását, majd szavazásra teszi  fel.  
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta  
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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2013. (V.01.) önkormányzati rendeletét a sportról 

 
 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
 

2. Sportkoncepció elfogadása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Piliscsév Község Önkormányzatának 
2013-2018 évre vonatkozó sportkoncepcióját a képviselőknek írásban megküldtük. 
A Sportkoncepció megalkotása is az előző napirendben részletezett pályázat 
benyújtásához is szükséges. Köszönetemet fejezem ki Maduda Ildikó 
iskolaigazgatónak, képviselőtársamnak, aki az iskolára vonatkozó részeket átnézte 
és kiegészítette. Kérem, tegyék meg hozzászólásaikat, javaslataikat a napirendhez. 
 
Maduda Ildikó képviselő – A 6. oldalon javasolom kivenni a Pilisi Közoktatási 
Társulást, helyébe a KIK mint intézményfenntartó kerül.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ha már sportkoncepciót készítünk, akkor 
javasolom, hogy legyen benne sportcsarnok megtervezése. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az ötlet jó, de azt javasolom, hogy egy 
későbbi módosításban tegyük hozzá a középtávú fejlesztési irányelvekhez. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra javasolja az 5/2013.IV.30. számú előterjesztés 
szerinti Sportkoncepció elfogadását, majd szavazásra teszi fel.  
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag 
meghoztaalábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 46/2013.(IV.30.) határozata 
Piliscsév Község Sportkoncepciójának elfogadásáról 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Piliscsév Község 
Önkormányzatának 2013-2018. évre szóló Sportkoncepcióját. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

Az elfogadott Sportkoncepció a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.  
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3. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat 

munkájáról 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A beszámolókat a képviselők írásban 
megkapták, kérem Tóth Jánosnét a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
vezetőjét, hogy ha van szóbeli kiegészítése az írásban megküldött anyaghoz, azt 
tegye meg. 
 
Tóth Jánosné – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője – 2012. évben a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatban arculatváltás történt, ezért nagy 
hangsúlyt fektettünk a megelőző tevékenységre Dorogon és a 15 társtelepülésen 
egyaránt.  
A 2012-es évben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatra 
sikeresen pályáztunk és 418 ezer Ft pályázati összeget kaptunk adósságkezelő, 
megelőző, pénzkezelési tanácsadó tevékenységre. Ennek keretén belül több 
programot is elindítottunk, főleg gyermekek részére, ilyen volt például a „STOP – 
Spórolni Tervezni Okosan Pontosan” program. Elindítottuk a kapcsolattartási 
ügyeletet, amely a szülő – gyermek kapcsolattartást hivatott rendezni elvált szülők 
esetén, és a mediációs ügyeletet. Fekete-hegyi tábort szerveztünk magatartás 
zavaros gyermekek részére, felvettük a kapcsolatot a Dorogi Sportegyesület 
Természetjáró Szakosztályával, és létrehoztuk a Gázoló Kalandklubot. Drog 
prevenciós program keretén belül 2 hetente tartunk foglalkozást. Ezeken kívül 
számtalan csoportfoglalkozást tartunk gyermekek részére délutánonként.  
Végezetül szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek az eddigi bizalmat, és 
kérem, hogy továbbra is támogassák az intézményt.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság 
elnöke – Köszönjük a kiegészítést. Bizottságunk megtárgyalta a beszámolót, örült a 
változásoknak. Sikeresnek ítélte a Gyermekvédelmi tanácskozást, nagyon tetszett 
nekem személy szerint is, hogy Dorogon, a társulás összes intézményével közösen 
szervezték meg  
Megköszönöm Párkányiné Szabó Mária beszámolóját, és természetesen a munkáját 
is. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni a Szolgálat munkatársaival, Párkányinéval is 
és Aranyos Zsófiával is.  
 
Baumstark Tiborné jegyző – A Bizottsági ülésen nagyon örültünk a programoknak, 
de megállapítottuk, hogy sajnos a csévi gyerekek nem tudnak ezeken részt venni. A 
Bizottság ülésén felmerült a kérdés, hogy hogyan történik a programhelyszínek 
kiválasztása, mert Piliscsév is fogadóképes lenne bármilyen program 
végrehajtásában. A bizottság ezt határozati javaslatában is javasolta. Azt is 
szeretnénk tudni, hogy milyen fórumokon népszerűsítik a rendezvényeket? 
 
Simon Gábor Gyermekjóléti Szolgálat vezetője – a programokat közös csatornán 
próbáljuk népszerűsíteni, de például a Fekete hegyi táborral kapcsolatban 
megkerestük az iskolaigazgatókat, hogy tegyenek javaslatot. Egyébként a szülők 
önként is megkereshetnek minket. Ezek a táborok kis létszámúak, csak akkor 
hatékonyak. 
A Gázolók Kalandklub igyekszik színessé tenni a rendezvénykínálatunkat, ha van 
helyi felajánlás, ebben szívesen vesszük. 
 
Maduda Ildikó képviselő – Most nincs olyan tanulónk, akit a Fekete-hegyi táborra 
elküldenénk. Programhelyszínként konkrétan nem túrázásra gondoltunk, hanem 
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évente egyszer-kétszer környezettudatos játéknap befogadására. Egyébként 
örömmel üdvözöljük és támogatjuk az új programokat. 
 
Tóth Jánosné Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője – A környezettudatos 
játéknap dorogi városi rendezvény, és a Napút Alapítvány támogatja, ezért azt 
kihelyezni más településre nem tudjuk. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – A védelembe vétel hatásköre elkerült a település 
jegyzőjétől, a jelenlegi jogszabályok alapján a döntést az Esztergomi Járási Hivatal 
Dorogi Kirendeltségén hozzák meg. Kérem, hogy alakítsunk ki valamilyen 
információs csatornát, hogy a továbbiakban is legyen információnk az érintett 
gyerekekről, illetve családokról. Önkormányzatunk sokat segít a rászorulóknak, és 
most, hogy ez a döntés kikerül a hatáskörünkből, nehezebb lesz a dolgunk, nem 
lesz akkora „rálátásunk”. 
 
Párkányiné Szabó Mária családgondozó – A védelembe vételt mindig próbáljuk 
megelőzni a gondozással, az pedig itt zajlik a településen, együtt végezzük, így az 
Önkormányzat sem marad információ nélkül. 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a 7. számú előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a 
beszámolót. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 47/2013.(IV.30.) határozata 

A Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolóról 

 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. Elfogadja a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat 2012. évi munkájáról 
szóló beszámolót.  

2. Elismeri a családsegítők - az időszakban végzett - munkáját. 
3. Kéri, hogy a 2014. évi éves gyermekvédelmi tanácskozást a 2013. évinek 

megfelelő módon szervezze meg a Szolgálat.  
4. Hivatkozva a beszámolóban szereplő prevenciós tevékenységre, javasolja a 

Szolgálatnak, hogy adottságai miatt a programok helyszínéül válasszák 
településünket. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 16,55 órakor elhagyják az 
üléstermet. 
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4. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester– Az előterjesztést írásban megküldtük.  
Kérem, kérdéseiket, hozzászólásaikat a napirendhez.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Miért tartott helyszíni szemlét 9-én a Leader 
munkacsoport? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Beadott pályázat kapcsán tartottak 
előzetesen helyszíni szemlét. A helyszíni szemle sikeres volt, azóta már megérkezett 
a pályázatról a befogadó nyilatkozat. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Mit egyeztettek Vágner Ferenc úrral? – a piliscsévi 
Bányász-napot? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Dorogon egy Bányász emlékművet 
fognak felállítani augusztus 31-én a bányaszerencsétlenségben meghalt bányászok 
emlékére. Az emlékmű mellett minden település el fog ültetni egy fát. A 
rendezvényre sok szeretettel várnak bennünket. Úgy tervezem, hogy a Bányász-nap 
keretén belül külön busszal megyünk. 
 
Nagy Mária képviselő – Szerencsére csévi név nem kerül fel az emléktáblára, mert 
bányaszerencsétlenségben egy csévi bányász sem halt meg.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Megköszönjük a Nyugdíjas klubnak, hogy az idei 
évben ismét rendbe tették a Bányász emlékművet. Ezúton szeretném felkérni a civil 
szervezeteket, baráti társaságokat, hogy ők is fogadjanak örökbe egy egy 
közterületet.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Hirtelen jött a tavasz, gyorsan nő a fű, 
a hivatali karbantartók és közmunkások is megkezdték a parkosítást.  
 
Nagy Mária képviselő – Ha felszabadulnak a karbantartók a parkosításból, a 
hirdetőtáblák festéséhez is fogjanak hozzá.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Már megvettük a festéket, de nagyon 
sok a fűnyírás.  
 
Nagy Mária képviselő – Nagyon rendetlenek vagyunk, a szelektív hulladékszigetek 
körül óriási rendetlenség van.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A buszfordulónál is őrült mennyiségű 
szemét volt felhalmozva, ott áthelyeztük a gyűjtőszigetet máshová.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Javasolom, hogy ezeket a gyűjtőszigeteket 
kerítsük be sövénnyel.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Most, hogy bejött a jó idő nagyon sok 
lett a PET palack, de az a baj, hogy nagyon sok kommunális és egyéb hulladékot is 
a gyűjtőszigetre raknak le.  
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Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Most még rendezés alatt van a vasútállomás 
melletti buszváró, de ha rendezve lesz a környezet, akkor a hirdetőtáblát is ki kell 
tennünk, mert a buszváró tele van plakátokkal.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A vasútnál kb 40-50 m-es szakasz 
nagy méretű kővel van feltöltve. A vasútfelújítás után azt az útszakaszt is meg kell 
javítani. 
Megkeresett egy zsámbéki vállalkozó, hogy kiépítenének egy jelzőrendszeres 
szolgálatot, amelyhez nem kell vonalas telefon. A jelzőrendszeres készülék falra 
szerelhető érzékelővel működik, és egy Leaderes pályázat 100 %-os támogatást 
nyújt hozzá. De lehet, hogy okafogyott lesz az ajánlat, mert olvastam egy 
jogszabályt, hogy az állam átveszi ezt a feladatot.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a 
Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság április 18-án ülésezett. 140 
ezer Ft átmeneti segélyt és 32 ezer Ft értékű természetbeni juttatást – tűzifát 
ítéltünk oda a rászorulóknak. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra javasolja az 1-es számú előterjesztés szerinti 
beszámolót. Szavazásra teszi fel a következő javaslatot: „Piliscsév község Képviselő-
testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről.”  
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 48/2013.(IV.30.) 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 
 
 
 
 

5. 2012. évi költségvetési előirányzat módosítása 
6. Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja, hogy a 5. és 6. napirendi 
pontokat, mivel azok tartalmilag összefüggenek a Képviselő-testület tárgyalja együtt. 
A Képviselők az előterjesztést írásban megkapták, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság április 22-i ülésén megtárgyalta. 
Felkéri Hudeczné Fuzik Annát a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy tolmácsolja a bizottság döntését. 
 
Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke – Ebben a 
hónapban ülésünknek ez volt a fő napirendje. Megállapítottuk, hogy az 
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Önkormányzat és az intézmények szoros és takarékos gazdálkodásának 
köszönhetően a bevételeink 105 %-ra teljesültek, kiadásaink pedig a tervezettnek 
megfelelően alakultak. A Bizottság ezért a 2012. évi költségvetési előirányzat 
módosítását és a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadásra javasolja. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Ezúton is megköszönöm a gazdasági 
iroda munkáját, mint az eddigiekben, most is hatalmas munkát végeztek.  
 
Maduda Ildikó képviselő – Kiemelném, hogy az önkormányzat tavaly is takarékosan 
és szakszerűen gazdálkodott, annak ellenére, hogy mindemellett rengeteg törvényi 
változásnak kellett megfelelnie. Kivált az iskola, visszakerül az óvoda, rengeteg 
pályázatot nyújtunk be. A pénzügyi része mind a gazdálkodók „vállára kerül”. Nem 
is beszélve a sok pályázatról. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A sok pályázattal sok a feladat. 
Nemcsak a közös hivatalnak, hanem az intézményeknek is.  
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra javasolja az 2/2013.IV.30. számú előterjesztés 
szerinti rendelet módosítást, majd szavazásra terjeszti fel.  
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2013. (V.01.) önkormányzati rendeletét,  

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló,  
1/2012. (II.11.) rendeletének módosításáról 

 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.  

 
 

Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester javasolja hogy a Képviselő-testület fogadja el a 
3/20103.IV.30. számú előterjesztés szerinti beszámolót a 2012. évi költségvetés 
végrehajtásáról, majd szavazásra terjeszti fel.  
 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 49/2013.(IV.30.) határozata 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 



 10

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja hogy a Képviselő-testület 
fogadja el a 3/20103.IV.30. számú előterjesztés szerinti önkormányzati rendeletet  
a 2012. évi zárszámadásról, valamint a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról, 
majd szavazásra terjeszti fel.  
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8./2013. (V.02) önkormányzati rendeletet  

a 2012. évi zárszámadásról, valamint a 2012. évi pénzmaradvány 
jóváhagyásáról 

 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi 
 
 

7. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzésről 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselőknek 
írásban megküldtük, Bacsa Györgyné egészségügyi okok miatt sajnos az ülésen 
nem tud részt venni. Felkérem Jegyző asszonyt, hogy terjessze elő a napirendet. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztésben megküldtük a határozati javaslatot, 
amely tükrözi a belső ellenőrzés összefoglalójában taglalt feladatokat. A tavalyi 
évben az Önkormányzatnál komoly szervezeti változások voltak, ezért nem 
készültek el a szabályzatok. Az idei év végéig ezért szabályzatainkat felül kell 
vizsgálni és aktualizálni. Ebben nagy segítséget fog nyújtani a leányvári auditor, 
akivel Leányvár Önkormányzatának könyvvizsgálói szerződése van még erre az évre. 
Mivel már könyvvizsgálatra Leányvárnak nincs szüksége, mert nincs hiteltartozása, 
ezért az auditolás „helyett” a szabályzatok felülvizsgálatában fog segítséget adni. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja hogy a Képviselő-testület fogadja el a 6/20103.IV.30. számú 
előterjesztés szerinti beszámolót a 2012. évi belső ellenőrzésről és az abban foglalt 
határozati javaslatot, majd szavazásra teszi fel.  
 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 50/2013.(IV.30.) határozata 
A 2012. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolóról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1.) Elfogadja a belső ellenőr beszámolóját a 2012. évi belső ellenőrzésről. 
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy végezze el a pénzügyi szabályzatok felülvizsgálatát. 

 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: 2013. szeptember 30. 
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Felelős: 1. pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

2. pont: Baumstark Tiborné jegyző 
 
 
 

8. Egyebek 
a.) Szilvás utca járdaépítés 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Szilvás utcai út és járdaépítés ügyét 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, az út kitűzése megtörtént. 
Jogerős építési engedélyünk még nincs, de elkészíthetjük az útalapot. Három 
vállalkozótól megkértem az árajánlatot, amelyet a képviselőknek a meghívóval 
megküldtünk.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Az árajánlatokat az előterjesztés nem tartalmazta, 
erről most nem tudunk tárgyalni. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja hogy a Képviselő-testülete 
megfelelő előkészítés hiánya miatt napolja el a Szilvás utcai útépítés megtárgyalását. 
Tartson rendkívüli Képviselő-testületi ülést 2013.május 7-én. Szavazásra terjeszti fel 
a javaslatot.  
 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 6 igen és 1 nem szavazattal egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 51/2013.(IV.30.) határozata 
napirend elnapolásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1. Megfelelő előkészítés hiánya miatt elnapolja a Szilvás utcai útépítés 

megtárgyalását.  
2. 2013.május 7-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést tart, ahol a fenti témát 

napirendre tűzi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

b.) Árpád utcai ároképítés 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A napirendet a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A 8/b/2013.IV.30. számú előterjesztést 
a Képviselők megkapták.  Az Árpád utcai lakosok kérelmet nyújtottak be 
hivatalunkhoz. Kérelmükben kérték megoldani a problémájukat, mert az út szintje 
magasabb, mint a házak szintje, ezért a házakat elönti a víz. Az árkot 
mederelemekkel oldanánk meg. (Ennek szemléltetését projektoros kivetítőn mutatja 
be.) A kapubejárókat pedig saját kivitelezésben lebetonoznánk. Arról kell 
döntenünk, hogy 20 vagy 40 cm-es mederelemekkel valósítsuk meg a kivitelezést? A 
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20-as mederelemekkel a kivitelezés költsége 2.106e Ft, 40 cm-es mederelemekkel 
2.224 e Ft lenne. Kérem hozzászólásaikat, véleményüket. 
 
Maduda Ildikó képviselő – Az Árpád utcai lakosok járdát kértek, nem pedig árkot. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A járda a vízelvezetés problémáját nem 
oldaná meg, mert a járdát neki kellene támasztani az épületeknek. Ez az árok pedig 
egy áteresszel elvezeti az Árpád utcából lefolyó vizet.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Az Önkormányzat a munkát saját hatáskörben és 
saját kivitelezésben végzi el. Mivel a két mederelem közötti árkülönbség nem 
jelentős, ezért javasolom, hogy 40-es mederelemekkel dolgozzunk.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja hogy a Képviselő-testület a következő határozatot fogadja el:  
A Képviselő-testület az Árpád utca ároképítését saját kivitelezésben 40 cm-es 
betonelemekkel elvégzi. A kivitelezés költségeit 2.224 e Ft összegben az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a céltartalék terhére biztosítja  
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 52/2013.(IV.30.) határozata 
Az Árpád utcai ároképítésről 

 
1. Piliscsév Község Képviselő-testülete az Árpád utca ároképítését saját 

kivitelezésben 40 cm-es betonelemekkel elvégzi.  
2. A kivitelezés költségeit 2.224 e Ft összegben az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében a céltartalék terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Az Árpád utcához kapcsolódóan a Marx 
utca végén van egy árok, ami nagyon mély, balesetveszélyes. Javasolom, hogy az 
iskolai árokból kiszedett mederlapokkal rakjuk ki. Saját kivitelezésben ez nem 
kerülne külön költségbe. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester egyetért a hozzászólással és javasolja 
hogy a Képviselő-testület a következő határozatot fogadja el:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat az iskola előtti árokból 
kiszedett mederelemekkel a Marx utca Árpád utca kereszteződésénél lévő árok 
burkolásának munkálatait saját kivitelezésben elvégzi. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 53/2013.(IV.30.) határozata 
A Marx utca – Árpád utcai árok burkolásáról 
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Piliscsév Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az iskola előtti 
árokból kiszedett mederelemekkel a Marx utca Árpád utca kereszteződésénél lévő 
árok burkolásának munkálatait  saját kivitelezésben elvégzi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

c.) Halottas ház felújítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A napirendet a Pénzügyi 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testületnek, 
hogy amennyiben nincs pályázat új ravatalozó építésére, helyi vállalkozók 
foglalkoztatásával, önerőből újítsuk fel a régit. Megkértem az árajánlatokat fehér 
vakolásra, mozgáskorlátozottak részére elkerülő lépcső kialakítására, előtetőre és 
tetőjavításra. Sajnos az árajánlatok még nem érkeztek meg.  
 
Nagy Mária képviselő – Javasolom, hogy ravatalozó mellé azon az oldalon, ahol a 
férfiak állnak helyezzünk el egy padot, mert ott nincs. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Azt a karbantartóinkkal meg tudjuk 
csináltatni.  
 
Maduda Ildikó képviselő – Az előtetőre van-e rajz, amire az árajánlatot kértük? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Volt egy tervünk erre, mivel 50 m2-nél 
nem lehet nagyobb területű, ezért a halottasház frontján 5x10 m-es építményt 
terveztünk.  
 
Dimitrov László alpolgármester – Műszakilag kivitelezhető, hogy az előtető a 
halottas házzal szintben legyen, és ehhez tudjuk szintezni a bejáró kaput is.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Problémát okoz még az, hogy a temető 
szélén rengeteg bontott sírkő van felhalmozva. Fél évig hirdetnünk kell a lakosság 
felé, hogy mindenki gondoskodjon a saját sírkövéről, mert utána az otthagyottakat 
megsemmisítjük. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja hogy a Képviselő-testület a 
következő határozatot fogadja el:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalék terhére felújítja a Ravatalozót.  
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 54/2013.(IV.30.) határozata 
A ravatalozó felújításáról 

Piliscsév Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében elkülönített céltartalék terhére felújítja a Ravatalozót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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d.) Pályázat benyújtása Sportlétesítmény kialakítására 
  
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester- Mint azt már az első napirendi 
pontunkban is tárgyaltuk, megjelent a 8/2013-as BM rendelet, mely pályázati 
kiírást tartalmaz sportlétesítmény létrehozására. Azoknak az önkormányzatoknak, 
amelyektől az államnak nem kellett hiteltartozást átvállalnia a pályázatot önrész 
nélkül nyújthatják be. Ezzel a pályázati kiírással lehetőségünk nyílik arra, hogy 
meglévő épületünket az „ÁFÉSZ-házat”, annak is a raktárépületét korszerű 
sportlétesítménnyé tudjuk átalakítani. A pályázatot az EBR rendszeren keresztül 
kell benyújtanunk, beadási határideje holnap lesz. 
Javasolom, hogy nyújtsuk be a pályázatot. 
 
Kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja hogy a Képviselő-testület a következő határozatot fogadja el:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a 8/2013 (III.19.) BM 
rendeletben kiírt „Óvodai iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, 
felújítás”  című pályázati projektre. Sikeres pályázat esetén az ÁFÉSz-ház 
raktárépületében sportlövész edzőtermet alakít ki.  
 
  
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 55/2013.(IV.30.) határozata 
Sport pályázat benyújtásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

1.) Benyújtja pályázatát a 8/2013 (III.19.) BM rendeletben kiírt „Óvodai iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás”  című pályázati projektre.  
2.) Sikeres pályázat esetén az ÁFÉSz-ház raktárépületében sportlövész 
edzőtermet alakít ki.  
 
Határidő: 2013. április 31.  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
e.) Csévi-patak medertisztítása 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselőknek 
írásban megküldtük, a napirendet a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A csévi-patak 
medertisztítása több mint harminc éve nem történt meg, ezért a leányvári 
Önkormányzattal és a Pilis-Gerecse Víziközmű Társulással közösen árajánlatot 
kértünk a medertisztításra. Igaz, hogy a patak kiáradása csévi embereket nem 
veszélyeztet, csak leányváriakat, de a patakmeder csévi területen van, ezért rendben 
tartása Önkormányzatunk feladata.  
 
Dimitrov László alpolgármester – Közel 1700 m-es szakaszról van szó. Az árajánlatot 
adó szakemberrel, Bogár Józseffel már dolgoztunk együtt, a gépei megfelelnek a 
feladat elvégzésére, mert meg tudja közelíteni velük a területet. Javasolom a 
vállalkozó megbízását a munkálatokkal. 



 15

 
 
Nagy Mária képviselő- Ez egy méltányos árajánlat. Dicséret illeti polgármester 
asszonyt, hogy ügyesen tárgyalt a költségek 1/3-os megosztásáról. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester javasolja hogy a Képviselő-testület a  
8c/2013.IV.30. számú előterjesztésben foglalt határozati javaslatot fogadja el.  

 
 

A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 56/2013.(IV.30.) határozata 
A Csévi-patak medertisztításáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
3.) Elfogadja a Bogár József árajánlatát a Csévi-patak medertisztítására. 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával. 
3.) A költségeket a 2013 évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja 
4.) Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelő előirányzat módosításról 
 gondoskodjon. 
 
Határidő:  1-3. pont: azonnal 
  4. pont: 2013. június 15. 
 
Felelős: 1-3. pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
      4. pont: Baumstark Tiborné jegyző 
 
 
8.f.) Kálvária utcai lakosok kérelme  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Lakossági kérelem érkezett a Kálvária 
utcai lakosoktól. A Kálvária utca egy része slipperrel van lerakva. Az utcában lakók 
a „slipper út” meghosszabbítását kérik, mert esős időben, vagy téli csúszós időben 
sem a szemetes kocsi, sem az ott lakók nem tudnak közlekedni a sártól. Kb. 50 fm-
es útszakaszt kellene még slipperekkel lerakni, ehhez 200 slipperre van szükség. 
Ehhez helyi vállalkozót kell megbíznunk, mert a slipperek mozgatása, az úttükör 
kialakítása csak gépekkel lehetséges. A munkadíj bruttó 280 ezer Ft-ba kerülne. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ha már a Kálvária utcát megcsináltatjuk, akkor 
tegyük le végig a slippereket, és alakítsuk ki úgy a fordulót is, hogy a szemetes autó 
is meg tudjon fordulni.  
 
Kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja hogy a Képviselő-testület a következő határozatot fogadja el:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kálvária utcában slipperrel leburkolja. 
Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával. 
A költségek fedezetét az Önkormányzat költségvetésében az útkarbantartás 
szakfeladaton tervezett összegből biztosítja. 
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A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 57/2013.(IV.30.) határozata 

A Kálvária utcáról  
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1.)  Úgy dönt, hogy a Kálvária utcában slipperrel burkolja le. 
2.)  Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával. 
3.) A költségek fedezetét az Önkormányzat költségvetésében az útkarbantartás 

szakfeladaton tervezett összegből biztosítja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

Interpellációk, bejelentések 
 
 
Hudeczné Fuzik Anna - A Petőfi utcai játszótér nagyon le van épülve. Hatalmas a fű, 
és már nincs meg a hinta sem.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Tavaly már jött egy jelzés, hogy eltörött a libikóka. 
Van egy katalógusunk, amiben az Uniós szabványnak megfelelő játékok vannak. 
Lehet, hogy van rá Leader pályázati kiírás is, csak Önkormányzat nem nyújthatja 
be. Ezzel a kéréssel megkeressük a Piliscsévért Közalapítvány Kuratóriumát. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Legalább a homokozót fel kellene töltenünk 
homokkal. 
 
Nagy Mária képviselő – A Jubileum téri játszótéren változatlanul kutyát sétáltatnak. 
Tegyünk ki táblát, hogy kutyát bevinni tilos.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 19,00 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett Baumstark Tiborné 
 polgármester jegyző 


