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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. október 29-én 15,30 órától 19,00 óráig megtartott képviselő-
testületi ülésről.  

 

Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Az ülés napirendje: 

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

2. A lakosság egészségügyi helyzete – háziorvos, fogorvos beszámolója 
3. Kálmánfi Béla Művelődési Ház TÁMOP pályázatainak beszámolója 
4. Beszámoló a Közös Hivatal munkájáról   
5. Dorog Térsége Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat kiegészítő beszámolója 

6. Egyebek  
a.) Tájékoztató a Rendezési Terv módosításának tájékoztatási szakaszáról 
b.) Üzemeltetési szerződés az Északdunántúli Vízmű Zrt-vel  
c.) Tájékoztatás a december 1-én induló hulladékszállításról (szóbeli 

előterjesztés) 
d.) Piliscsévi Lövész Egyesület támogatási összeg megelőlegezése 

7. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

 

Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Dimitrov László alpolgármester 

Csapucha Katalin képviselő 

Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő 

Baumstark Tiborné jegyző 

Meghívott vendégek: 

Dr. Etter Ödön jogtanácsos 

Dr. Borbola Krisztián fogszakorvos 

Dr. Goda Benedek háziorvos 

Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné adóügyi előadó 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, meghívott vendégeinket, Jegyző Asszonyt, és Ügyvéd Urat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testületből 2 képviselő Maduda Ildikó és Nagy Mária 
igazoltan távol van, a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés 
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napirendjét. Javasolja, hogy a napirendet a kiküldött meghívó szerint tárgyalják, 
majd szavazásra teszi fel a javaslatot. 

A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 4 jelenlévő képviselő 4 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 110/2013.(X.29.) 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 lakosság egészségügyi helyzete – háziorvos, fogorvos beszámolója 
3. Kálmánfi Béla Művelődési Ház TÁMOP pályázatainak beszámolója 
4. Beszámoló a Közös Hivatal munkájáról   
5. Dorog Térsége Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat kiegészítő beszámolója 
6. Egyebek  

a.) Tájékoztató a Rendezési Terv módosításának tájékoztatási szakaszáról 
b.) Üzemeltetési szerződés az Északdunántúli Vízmű Zrt-vel  
c.) Tájékoztatás a december 1-én induló hulladékszállításról (szóbeli 

előterjesztés) 
d.) Piliscsévi Lövész Egyesület támogatási összeg megelőlegezése 

7. 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 

N a p i r e n d     t á r g y a l á s a 

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

határozatok végrehajtásáról 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselőknek 
írásban megküldtük. Kérem tegyék fel kérdéseiket a napirendhez. 

Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Miért volt és mit állapított meg a Magyar 

Államkincstár a Temető utca ellenőrzésénél? 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – 5 éve pályázati forrásból újítottuk fel a 
Temető utcát, a pályázat utóellenőrzése 6 éven keresztül tart, még jövőre fogják 
egyszer ellenőrizni, utána irattárba helyezhetjük az ezzel kapcsolatos iratokat.  

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Október 21-én volt a Bányakapitányság és a 
katasztrófavédelem ellenőrzése, erről, ha hallanánk néhány szót. 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A 2010. évi vis maior károk 
visszajavításának utóellenőrzése volt, mindent rendben találtak, erről jegyzőkönyvet 
vettek fel. Egyébként a katasztrófavédelem egyre több ellenőrzést fog lefolytatni. 
Mint arról beszámolómban is írtam, ellenőrizték a veszélyes fákat a településen és a 
lebiztosított gépjárműveket is.  

Baumstark Tiborné jegyző – Ez az ellenőrzés nem csupán a vis maior pályázatok 
ellenőrzése volt, hanem ellenőrizték azt is, hogy az Önkormányzat arra használta-e 
fel a támogatást, amire adták, és ennek függvényében jogosultak vagyunk-e újabb 
vis maior pályázat benyújtására, mert csak azok a települések jutnak újabb 
pályázati lehetőséghez, akik az előző támogatást rendeltetésszerűen használták fel.  

Hudeczné Fuzik Anna  képviselő – A fakivágásnál rendben találtak-e mindent, mert 
a Vasút állomáshoz kifelé vezető úton baloldalon van egy nagyon öreg akácfa, a 
bekötő úton pedig a vízelvezető árok tele van fákkal. Azt tudom, hogy annak 
megtisztítása a közútkezelő feladata lenne. Ha kivágnánk, akkor a fát a 
segélyezéshez felhasználhatnánk. 

Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – A Marx utca végén az árok még nincs 
készen, nincs kikövezve, Arról volt szó, hogy az Árpád utcai árokkal lesz befejezve.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Kedvezően alakul a téli 
közfoglalkoztatás, összesen 23 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget. A 
foglalkoztatást képzéssel kell egybekötni. Akik november 1-én kezdenek, azoknak 1 
hónap munkát és 4 hónap képzést kell biztosítani. A közmunka irányítása, 
adminisztrációja rengeteg munkával jár. Megragadom a lehetőséget, hogy a 
közvetítést nézőknek is elmondjam, hogy azok a kérelmezők, akik tűzifát igényeltek, 
felfüggesztő határozatot kaptak, ami nem elutasítást jelent, mivel az Önkormányzat 
benyújtotta tűzifa pályázatát. A pályázat elbírálása után fogunk dönteni a segélyről.  

Hudeczné Fuzik Anna képviselő– Javasolom, hogy a következő évi költségvetés 
terhére az Árpád utcához hasonlóan a Marx utcai árkot rakjuk ki mederelemekkel, 
mert most annyira mély, hogy nem tudják az ingatlantulajdonosok azt rendben 
tartani. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Jövő héten megyek Gödöllőre a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) előadásra, ott többek között a 2014. 
évi költségvetésről is szó lesz. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Vasúti parkoló átadása megtörtént, de a 
parkoló területén nem működik a világítás, a peron pedig, amire jelenleg nincs 
szükség fényárban úszik. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A P+R parkolónak csak a forgalomba 
helyezése, nem az átadása történt meg. A világításhoz három csatlakozási lehetőség 
tartozik. A közvilágítást addig felfüggesztették, amíg nem történik megállapodás 
abban, hogy ki mennyi világítást fizet. A megállapodás szerint Önkormányzatunk 6 

lámpát fog üzemeltetni. Tájékoztatásként mondom el, hogy az új buszmegálló már 
majdnem elkészült, rövidesen kihelyezzük.  

Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Sokat járok a településen, és örömmel 
tapasztaltam, hogy az aszfaltburkolat több helyen elkészült. A Kesztölci utcában 
járva azonban azt tapasztaltam, hogy kimaradt egy szakasz. Mi az oka ennek? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Van egy egyezségünk az ott üzemet 
létesítő vállalkozóval, mivel a teherautói fognak azon az útszakaszon járni, ezért ő 
fogja azt az útszakaszt felújítani. 

Dimitrov László alpolgármester 16,50 órakor megérkezett 

Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Mit állapított meg a TÁMOP 6.1.2. pályázat 
ellenőrzése? 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Ez az ellenőrzés az 
egészségpályázatunkra irányult részellenőrzés volt. Az ellenőrök mindent rendben 
találtak, már az előleg is megérkezett. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ezen a pályázaton belül volt Csapucha Katalin 
képviselő Kisbéren pályázati egyeztetésen? 

Csapucha Katalin képviselő – A Kisbéri pályázati egyeztetésre az IKSZT pályázat 
címbirtokosait hívták össze és újabb pályázati lehetőségekről kaptunk tájékoztatást. 

Dr. Goda Benedek családorvos 17,00 órakor megérkezett. 

Baumstark Tiborné jegyző – A sportpályázathoz hozott kezességvállalási 
határozatunkat ki kell egészítenünk a bank kérelme miatt azzal, hogy az 
Önkormányzati kezesség vállalásához nincs szükség a kormány hozzájárulására 
mert a központi költségvetésből elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítását 
szolgáló ügylethez kötődik. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra  javasolja a következő határozati javaslatot: „Piliscsév község 
Önkormányzata kijelenti, hogy a hitel felvételében a kezesség vállalásához nincs 
szükség a kormány hozzájárulására, mert az Önkormányzati kezesség a központi 
költségvetésből elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgáló 
ügylethez kötődik.”  

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 111/2013.(X.29.) határozata 

 A sportpályázathoz felvett hitel kezességvállalásáról 

 

Piliscsév község Önkormányzata kijelenti, hogy a hitel felvételében a kezesség 
vállalásához nincs szükség a kormány hozzájárulására, mert az Önkormányzati 
kezesség a központi költségvetésből elnyert támogatás előfinanszírozásának 
biztosítását szolgáló ügylethez kötődik.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
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Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Nagy öröm az, hogy az Önkormányzat 
támogatni tudja a családokat azzal, hogy babautalványt ad az újszülött csecsemők 
szüleinek. Az idei évben már 18 utalványt adtunk át, és decemberig még 3 születés 
várható. Szintén ugyanilyen öröm támogatni az arra érdemes főiskolai, egyetemi 
hallgatóinkat. A Szociális Közművelődési és Egészségügyi Bizottság 3 főnek ítélt meg 
ösztöndíjat 8, 10, és 12ezer Ft/hó összegben. A Bizottság októberi ülésén a 
természetbeni hozzájárulást igénylő kérelmeket felfüggesztette az önkormányzat 
által benyújtott tűzifa támogatási pályázat elbírálásáig, és 141ezer Ft összegben 
átmeneti segélyt ítélt meg.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra javasolja a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.  

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 112/2013.(X.29.) 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 

 

Dr. Borbola Krisztián fogszakorvos 17.15 órakor megérkezett. 

 

2. A lakosság egészségügyi helyzete – háziorvos, fogorvos beszámolója 
 

a.) Háziorvos beszámolója 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Szeretettel köszöntöm dr. Goda 
Benedek háziorvost, a beszámoló írásban megérkezett, azt a képviselők 
előterjesztésként megkapták. Felkérem dr. Goda Benedek családorvost, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
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Dr. Goda Benedek beszámolóját a 2/2013.(X.29.) számú előterjesztés tartalmazza. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – A beszámoló első mondatában szereplő „területi 
elhelyezkedés miatti hátrány” pontosan mit jelent?  
 
Dr. Goda Benedek családorvos – Egy városi környezetben a kiépített 
infrastruktúrának köszönhetően a lakosság előnyt élvez azért, mert minden 
vizsgálatot helyben meg tud oldani, azért nem kell utaznia. Ilyen vérvétel, a 
géppark, CT, ÉKG vizsgálat, stb. Mi ezt a hátrányt próbáljuk leküzdeni a géppark 
korszerűsítésével, a vérvétel helyben történő megszervezésével, és leletek 
lekérdezésével. A praxisban lévő betegek orvos, illetve egészségügyi intézmény 
látogatásait, illetve gyógyszerkiváltásait is követi a rendszerünk. Ebből is 
információt nyerünk ahhoz, hogy eredményesebben végezhessük munkánkat. 
Nagyon fontos feladatunknak tekintjük az egészségmegóvást, a betegségek 
kialakulásának megelőzését.  
 

Baumstark Tiborné jegyző – A területi hátrány megmutatkozik-e az OEP 
finanszírozásban? 
 
Dr. Goda Benedek családorvos – Az OEP finanszírozás egyenlően van elosztva, nincs 
különbség falu és város között.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra javasolja a napirendet a következő szöveggel: Piliscsév község Képviselő-
testülete elfogadja dr. Goda Benedek családorvos „a lakosság egészségügyi 
helyzetéről” szóló beszámolóját. Megköszöni dr. Goda Benedeknek a lakosság 
betegségmegelőzése érdekében kifejtett munkáját 

 Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 113/2013.(X.29.) határozata 

A lakosság egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóról 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

1. Elfogadja dr. Goda Benedek családorvos „a lakosság egészségügyi 
helyzetéről” szóló beszámolóját. 

2. Megköszöni dr. Goda Benedeknek a lakosság betegségmegelőzése 
érdekében kifejtett munkáját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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b.) Fogorvos beszámolója 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Szeretettel köszöntöm dr. Borbola 
Krisztián fogorvost, a beszámoló írásban megérkezett, azt a képviselők 
előterjesztésként megkapták. Felkérem dr. Borbola Krisztián fogorvost, hogy tartsa 
meg beszámolóját. Örömünkre szolgál, hogy a doktor úrnak szájsebész végzettsége 
is van, ez a község lakosainak előnyére szolgál. 
 
Dr. Borbola Krisztián beszámolóját a 2-b/2013.(X.29.) számú előterjesztés 
tartalmazza. 
 
Dr. Borbola Krisztián fogszakorvos – Valóban lehetősége van a lakosoknak 
szájsebészeti ellátás igénybe vételére itt a rendelőben, de ha nagyobb beavatkozásra 

van szükségük, akkor azt térítésmentesen Budapesten a Szent Rókus 
Rendelőintézetben biztosítom. Ez egy kedvező pozíció, mert a lakosoknak nem kell 
Tatabányára menniük.  
Úgy érzem „munkám gyümölcse” most kezd beérni, mert a bölcsődésektől 8. 
osztályos korig már javulás látható. A felnőtt lakosság körében még nem 
tudatosodott a prevenció, jó lenne, ha mindenki félévente felkeresné a fogorvosi 
rendelőt. A fogorvosi rendelőben is szükség lenne rovarhálóra és légkondicionáló 
berendezésre is, mert nyáron előfordul, hogy 40 C-ra emelkedik a hőmérséklet.  
 
Baumstark Tiborné jegyző – Mit jelent a „praxisszám”? 
 
Dr. Borbola Krisztián fogszakorvos – A rendszerünkbe rögzített betegszámot. 
 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos – A lakosság szám 2400 fő, a praxisba bejelentkezettek 
közötti „különbözet” hová jár? 
 
Dr. Borbola Krisztián fogszakorvos – Mivel hosszabb ideig nem volt fogászati ellátás 
a településen, ezért a környék fogorvosi ellátását vették igénybe az emberek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra javasolja a napirendet a következő szöveggel: Piliscsév község Képviselő-
testülete elfogadja dr. Borbola Krisztián fogorvos „a lakosság szájüregi egészségi 
állapotáról” szóló beszámolóját. Megköszöni dr. Borbola Krisztiánnak a lakosság 
érdekében kifejtett munkáját 

 Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 114/2013.(X.29.) határozata 

A lakosság szájüregi egészségi állapotáról szóló beszámolóról 

 

Piliscsév község Képviselő-testülete 
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1.)Elfogadja dr. Borbola Krisztián fogszakorvos „lakosság 
szájüregi egészségi állapotáról” szóló beszámolóját. 

2.) Megköszöni dr. Borbola Krisztiánnak a lakosság érdekében 
kifejtett munkáját.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 
 

3. Kálmánfi Béla Művelődési Ház TÁMOP pályázatainak beszámolója 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A napirendhez a képviselők  
előterjesztésként megkapták. Felkérem Csapucha Katalin művelődési ház igazgatót, 

hogy tartsa meg beszámolóját.  
 
Csapucha Katalin művelődési ház beszámolóját a 3/2013.(X.29.) számú előterjesztés 
tartalmazza. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Az iskola sokat profitált ezekből a 
pályázatokból, ezt köszönjük szépen.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – mire van fenntartási kötelezettségünk 2019-ig? 
 
Csapucha Katalin igazgató – Mivel ez a pályázat nem tárgyi jellegű ezért arra kellett 
kötelezettséget vállalni, hogy ugyanilyen szellemben folytatjuk tovább a munkát.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ha nem tudunk fedezetet biztosítani a szakkörök 
fenntartására, akkor is fenn kell tartani? Ha a szakkörök lefutnak, akkor mit 
kérnek számon 5 évig? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Például a szakkörökről készült 
kiadványokat 5 évig megőrizzük, a táncosok 5 évig fellépnek. Egyébként a pályázat 
adminisztrációja óriási, úgy kell dolgozni, a hibákat kiküszöbölni, hogy ne legyen 
pénzvisszavonás.  
 
Csapucha Katalin igazgató – A rengeteg munka ellenére is úgy gondolom, hogy 
nagyon jó hogy bevállaltuk, érdemes volt, mert a résztvevők odaszoknak a 
művelődési házba.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A pályázat keretén belül foglalkoztatunk-e helyi 
pedagógusokat? 
 

Csapucha Katalin igazgató – A speciális szakkörök speciális végzettségű 
szakkörvezetőket igényelnek. Ehhez nem találtunk piliscsévi pedagógusokat, de a 
témanapokat helyiekkel oldjuk meg.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra javasolja a napirendet a következő szöveggel: Piliscsév község Képviselő-
testülete elfogadja Csapucha Katalin művelődési ház igazgatónak a „Kálmánfi Béla 
Művelődési Ház TÁMOP pályázatairól szóló beszámolóját.  
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 Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal és 
1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 115/2013.(X.29.) határozata 

Kálmánfi Béla Művelődési Ház TÁMOP pályázatainak beszámolójáról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

1.) Elfogadja Csapucha Katalin Művelődési ház igazgató beszámolóját a 
Kálmánfi Béla Művelődési Ház TÁMOP pályázatairól.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 
4. Beszámoló a Közös Hivatal munkájáról   

 
Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt 
megkapták. Beszámolómat az SZMSZ szerinti kötelező elemek alapján állítottam 
össze. A beszámolóm végén a hivatal munkáját befolyásoló feladatokat részleteztem. 
Az ügyiratforgalom részletezésétől az idei évben eltekintettem, a statisztikát majd 
feltesszük a honlapra. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az idei évben sem nyújtott 
be senki fellebbezést, senki nem kért jogorvoslatot. Ezt nagy eredménynek tartom. A 
pénzügyi ellenőrzésről a következi testületi ülésen a belső ellenőr beszámolója 
napirend keretében számolok be. Az idei évben folyamatos volt a Kormányhivatal 
törvényességi ellenőrzése. A rendeleteket a hozott döntéseket többféle fórumon is 
meg kell jelentetnünk, ez új feladat és nem tudunk mindig határidőben haladni. 
Továbbképzési kötelezettség a közigazgatásban is van, mindenkiknek részt kell 
vennie a saját szakterülete, vagy választott képzésen. A képzésekre regisztrálni kell 
és vizsgakötelezettség van. A kollégák aktívak, annak ellenére, hogy nagyon 
leterheltek. A gazdasági iroda zsúfolt, helyhiány van, megnövekedtek a feladatok. 
Sajnos ez a szakmai munka rovására is megy. Hogy lesz-e pénz, vagy pályázati 
lehetőség, illetőleg valamilyen megoldás nem tudom, de hálásak lennénk a 
kollégákkal együtt, ha a helyhiányra a 2014. évi költségvetés elfogadásakor is 
gondolnának.  
Egy további probléma is felmerült, pl. minden ellenőrzéskor szóvá teszik, hogy az 
irattár nem fűthető, nem tudunk elegendő hőmérsékletet biztosítani, de a helyszűke 
még ennél is nagyobb probléma. A jövő évi költségvetésben erre is kérnénk 
támogatást. Végezetül el kell mondanom azt is, hogy a köztisztviselők bére 6 éve 

nem emelkedett, az illetményalap 38.500,- Ft – ez nagyon beszédes szám. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A gazdálkodók le vannak terhelve, de 
az igazgatási részben is nagyon megnövekedtek a feladatok. Az egész önkormányzat 
leterhelt a sok pályázati elszámolással. Itt szeretnék köszönetet mondani a hivatali 
dolgozóknak munkájukért. 
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Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a 
köztisztviselők a saját mobiljukról telefonálnak hivatalos ügyben. Javasolom, hogy a 
hivatalnak legyen egy mobilszáma, amiről az ügyfeleket hívni lehet. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Hívhatnak a kollégák a vonalasról mobilszámot, csak 
műszaki okok miatt nem jelenik meg a hívott fél telefonján, ezért egyrészt sajnos 
gyakran nem veszik fel, és nem is tudják az ügyfelek visszahívni, másrészt így 
sokkal költségesebb.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjesztette fel a 4/2013.(IX.29) számú előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatot. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Én azt javasolom, hogy a határozati javaslat 2. 
pontját ne fogadjuk el. A döntést halasszuk el akkorra, amikor a következő évi 
költségvetést tárgyaljuk. 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a napirendet a 
következő szöveggel: Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a Jegyző 
beszámolóját a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.év munkájáról. 
A 2014. évi költségvetés tervezésekor tűzze napirendre, hogy lehetőség szerint forrást 
biztosít a hivatal épületének és az irattár felújítására. 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 116/2013.(X.29.) határozata 

A Közös hivatal munkájáról szóló beszámolóról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

1.) Elfogadja a Jegyző beszámolóját a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 
2013.év munkájáról. 

 
2.) A 2014. évi költségvetés tervezésekor tűzze napirendre, hogy lehetőség 

szerint forrást biztosít a hivatal épületének és az irattár felújítására. 
 

Határidő: azonnal, illetve 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

 
5. Dorog Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiegészítő 

beszámolója 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Kormányhivatal Törvényességi 
Osztálya felülvizsgálta a Dorog és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
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2012. évi munkájáról szóló beszámolót és kiegészítést kért konkrétan Piliscsévre 
vonatkozóan. 
A kiegészítő beszámolóra ezért kellett sort keríteni. A beszámolót a meghívóval 
együtt a képviselők megkapták. Kérem hozzászólásaikat a napirendhez.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Nagyon örülök ennek a kiegészítésnek, mert 
ebben jól láthatók a községre vonatkozó adatok, értékek. A 15 községre vonatkozó 
beszámolóból ezek nem voltak kiszűrhetők. A logopédiai ellátás megszűnt. Ennek 
mi az oka? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A logopédiai ellátás állami feladatként 
az alapellátásba került. Új szervezet alakult Nyergesújfalu, Dorog, Esztergom 
telephelyeken, innen jár ki a logopédus. Ezenkívül az SNI-s gyerekek ellátását az 
Önkormányzatnak kell megoldani. Olyan logopédust kellett keresnünk, aki nem 
tartozik a szervezetbe és a szakképzettsége is megvan. Külön megállapodást kellett 
kötnünk a szakemberekkel.  

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra javasolja a napirendet a következő szöveggel: Piliscsév Község 
Képviselő-testülete elfogadja Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolóját 2012. évi Piliscséven végzett munkájukról.  
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 117/2013.(X.29.) határozata 

  Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójáról 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

Elfogadja a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolóját 2012. évi Piliscséven végzett munkájukról 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 
6. Egyebek  

a. Tájékoztató a Rendezési Terv módosításának tájékoztatási 

szakaszáról 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Véget ért a Rendezési Terv 
módosításának tájékoztató szakasza, melyhez egy módosító javaslat érkezett, 
melyben javasolják, hogy a 664-665 hrsz-ú magántulajdonban lévő telken a 
Nefelejcs utcáról egy út nyíljon a Viola utca felé. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Ha magánterületet is érint a javaslat, ezt ki kell 
sajátítanunk? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A területnek 3 tulajdonosa van, ha az 
önkormányzatnak volna pénze, akkor ki kellene sajátítani.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra javasolja a napirendet a következő szöveggel: Piliscsév Község 
Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a Rendezési terv 
módosításáról. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 118/2013.(X.29.) határozata 

A Rendezési Terv tájékoztató szakaszáról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

Elfogadja a polgármester beszámolóját a Rendezési terv módosításáról. 
 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 
 
 

b.) Üzemeltetési szerződés az Északdunántúli Vízmű Zrt-vel  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselők írásban 
megkapták. A Vízmű tulajdonosi viszonyaiban történt változás miatt új üzemeltetési 
szerződést kell kötnünk a Vízművel. A szerződéstervezetet még Leányvár és Kesztölc 
községek polgármesterivel is meg fogom beszélni. 
 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester elfogadásra javasolja a napirendet a következő szöveggel: Piliscsév 
Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Vízművel kötendő 
üzemeltetési szerződést kösse meg. 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 119/2013.(X.29.) határozata 

A Vízművel kötendő üzemeletetési szerződésről 
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Piliscsév község Képviselő-testülete 

Piliscsév Község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Vízművel 
kötendő üzemeltetési szerződést kösse meg. 
 

 

Határidő: azonnal, illetve szerződéskötésre 2013.XII.31. 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 

c.) Tájékoztatás a december 1-én induló hulladékszállításról (szóbeli 
előterjesztés) 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Ehhez a napirendhez nem tudtam 
írásos anyagot küldeni. Mint azt tudjuk, a Saubermacher Kft 2013. november 30-án 
„kivonul” Magyarországról, mert nem felelnek meg a törvényi elvárásoknak.  
A szigorú szabályozás miatt az országban jelenleg 6 vállalkozás van, amelyik ezt a 
szolgáltatást végezni tudja. A Dorogi Többcélú Térségi Társulást bíztuk meg a 
hulladékgazdálkodási feladattal. A közbeszerzési pályázatot kiírtuk, a pályáztatás 
jelenleg folyamatban van. Valószínű december hónapban még nem készülnek el a 
lakossági szerződések, de a szemétszállítás biztosítva lesz és a díjszámlázás is 
megtörténik.  
 
Baumstark Tiborné jegyző – A hulladékszállítás ára is hatósági ár lesz, ettől nem 
térhetnek el a szolgáltatók.  
 
Dr. Etter Ödön – Nem akkora a probléma, mint amekkorának látszik. A 
szolgáltatást igénybe vesszük, annak díja van, azt kiszámlázzák, a díjat ki kell 
fizetni. Ez átmeneti állapot, a számlázás majd megoldódik. A szerződésben sok 
mozgástér nincs, de az fontos, hogy az ország minden településén minden 
szolgáltatás egyforma áron legyen. Ebből a feladatból is láthatjuk,  hogy a hivatali 
dolgozók munkája mennyire átíródott, a korábbihoz képest sokkal több a feladat, 
amit rutinból, korábbi  ismeretből nem lehet  megoldani.   
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a napirendet a következő szöveggel: 
Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 
2013.december 1-től várható hulladékszállításról. 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 120/2013.(X.29.) határozata 

A 2013. december 1-től várható hulladékszállításról 

Piliscsév község Képviselő-testülete 
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Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a 2013. december 1-től várható 
hulladékszállításról. 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 
 

d.) Piliscsévi Lövész Egyesület támogatási összeg megelőlegezése 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Piliscsévi Lövész Sportegyesület 
elnöke kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz. A Lövész Sportegyesületet 312 ezer Ft 
összeggel támogatja a Magyar Olimpiai Bizottság. A támogatás utófinanszírozású, 
ezért kérik az összeg megelőlegezését. Javasolom, hogy a tartalék terhére 
támogassuk őket.  

Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a napirendet a következő szöveggel: 
Piliscsév Község Képviselő-testülete az általános tartalék terhére támogatja a 
Piliscsévi Lövész Sportegyesület pályázati céljainak megvalósítását a pályázati 
támogatás összegével, 312.000,- Ft összeggel.  
 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 121/2013.(X.29.) határozata 

A Piliscsévi Sportegyesület utófinanszírozású pályázatának megelőlegezése 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

Az általános tartalék terhére támogatja a Piliscsévi Lövész Sportegyesület pályázati 
céljainak megvalósítását a pályázati támogatás összegével, 312.000,- Ft összeggel.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
7.) Költségvetési koncepció elfogadása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - Az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24 § (1) bekezdése értelmében a 2014. évre vonatkozó költségvetési 

koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. 
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A költségvetési koncepciót a polgármester a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

26. § (1) bekezdésének megfelelően, a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások 

és más egyéb fizetési kötelezettségek figyelembevételével állítja össze. A 2014. évi 

költségvetési koncepcióra vonatkozóan nincs kötelező tartalmi és formai előírás, így 

a koncepció szerint elvégzendő feladatokra az alábbi határozati javaslatot terjesztem 

elő elfogadásra a Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az előterjesztést vitassa meg, majd döntsön a 2014. évi koncepció tárgyában.  

Megvitatás után Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a 
7/2013.(X.29).számú előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév község Önkormányzatának 

122/2013.(X.28). számú határozata 

 a 2014. évi koncepcióról 

Piliscsév község Képviselő Testülete 

Az alábbiak szerint elfogadja Piliscsév község Önkormányzatának a 2014. évi 
koncepcióját: 

2014. évi költségvetés tervezési irányelvei: 

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének biztosítása 

- a kiadások tekintetében az energiatakarékos megoldások keresése 

- a pályázati úton elnyerhető források, támogatások felkutatása 

- az intézmények és a hivatal működésével kapcsolatban, a takarékos gazdálkodás 

követelményének érvényesítése 

- a biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt (az előre nem látható 

kiadásokra., pályázati önerőre). 

 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: a 2014. éves költségvetés készítése 

 
Bejelentések, interpellációk 

Csapucha Katalin képviselő – A Dorogi Ipartestület 70 éves, a születésnapi 
nyitórendezvényt a piliscsévi művelődési házban tartották. Az eltelt 70 évről 
készítenek egy kiadványt, melyhez az Önkormányzat támogatását is kérték.  
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Javasolom, hogy 30 ezer Ft-tal 
támogassuk az Ipartestületet.  

Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester elfogadásra javasolja a javaslatot a következő szöveggel: Piliscsév 
Község Képviselő-testülete 30.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Dorogi Ipartestület 
részére a 70 éves jubileumi kiadvány költségeihez az „egyéb támogatások” keret 
terhére. 
 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 123/2013.(X.29.) határozata 

A Dorogi Ipartestület támogatása 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

30.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Dorogi Ipartestület részére a 70 éves 
jubileumi kiadvány költségeihez, az „egyéb támogatások” keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Közterületek használatáról szóló rendeletünkben 
kijelöltünk két napot az égetésre, amit a lakosság hellyel-közzel betart. Javasolom, 
hogy gondoljuk át ezt a rendeletünket, mert csütörtökön csak délig engedélyeztük 
az égetést, ezt javasolom, hogy egész napra engedélyezzük. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Mivel ez rendeletmódosítást igényel, 
ezért kérem, hogy térjünk vissza a következő testületi ülésen. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Az orvosi rendelő előtt meg kellene oldani a 
parkolást, mert szabálytalanul,  két oldalról parkolnak  az autók.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Kérhetünk útjelző táblát, de a 
közútkezelőt is felhívom ez ügyben. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Az útpadka nagyon rossz állapotban van, 
lehetne-e murvával lefedni? 
  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - Nem látom át ennek költségvetési 
hátterét, mert a számlák még nem kerültek kifizetésre, de feltétlenül jelzem a 
közútkezelő felé is a problémát.  
 
Csapucha Katalin képviselő – A nemzeti értékek, hungarikumok összegyűjtésével, 
elismerésével, megismerésével és védelmével kapcsolatos egyes feladatok ellátására 
a helyi önkormányzat jogosult eldönteni, hogy kíván-e működtetni „Értéktár 
Bizottságot” vagy nem. Akármilyen döntés születik, ezt határozatba kell foglalnunk. 
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Amennyiben csatlakozunk a törvényi előírások határozzák meg a működést. A 
Nemzeti értéktár bizottság célja, hogy felleltározza a helyi értékeket. Ezek lehetnek 
személyek, tárgyak, és ehhez támogatást is lehet igényelni. Javasolom, hogy  most 
még ne csatlakozzunk, hozzunk nemleges határozatot, majd nézzünk utána, hogy 
milyen lehetőségeket tudunk kiaknázni, érdemes-e csatlakoznunk. 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester elfogadásra javasolja a javaslatot a következő szöveggel: Piliscsév 
Község Képviselő-testülete nem hoz létre települési értéktár bizottságot. 
Megbízza a polgármestert, hogy járjon utána a lehetőségeknek, és a napirendet 2014-
ben ismét terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 124/2013.(X.29.) határozata 

A települési értéktár bizottság létrehozásáról 

Piliscsév község Képviselő-testülete 

1.) Nem hoz létre települési értéktár bizottságot. 
2.) Megbízza a polgármestert, hogy járjon utána a lehetőségeknek, és a 

napirendet 2014-ben ismét terjessze a Képviselő-testület elé 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Meg kellene oldanunk a posta előtti parkolást. 
Egyszer beszéltünk már arról, hogy a posta melletti bekerített részt átalakítanánk 
parkolónak. Történt-e előrelépés ez ügyben?  
 
Dimitrov László alpolgármester – A postának zárt kerítés mögött kell lennie, ezért 
csak nyitvatartási időben lenne használható az ott kialakított parkoló. Van elég 
slipperünk, az lenne a megoldás, ha az árkot ezzel leburkolnánk, ezzel ki tudnánk 
alakítani parkolóhelyeket. Ugyanígy lehetne az orvosi rendelő mellett is  kialakítani 
a parkoló meghosszabbítását, és az egyik bejárati kapu áthelyezésével megoldható a 
nyílegyenes bejáró kialakítása is.  
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt és az ülést 19,00 órakor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
 polgármester       jegyző 


