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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. augusztus 26-án 16,30 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. Rendőrség beszámolója a községben végzett 2013. évi tevékenységéről  

3. A Térségi Szociális Alapellátó Központ vezetőjének beszámolója a községben végzett 

2013. évi tevékenységéről 

4. Választási szervek megválasztása 

5. Óvodavezetői pályázat kiírása 

6. Vis maior igény benyújtása 

7. Piliscsévi Sport Egyesület kérelme 

8. Egyebek 

a. Közmeghallgatás időpontjának kijelölése (szóbeli előterjesztés) 

b. Tájékoztatás a hivatal épületének felújításáról (szóbeli előterjesztés) 

c. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma (szóbeli előterjesztés) 
 

Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 

Meghívott vendégek: 
  Dr. Etter Ödön jogtanácsos 

Mielec Péter rendőr őrnagy 
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné adóügyi előadó 
Igazoltan távol: Dimitrov László alpolgármester 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a meghívott 

vendégeket: Mielec Péter rendőr őrnagyot, a dorogi Rendőrkapitányság képviselőjét, 
valamint dr. Etter Ödön jogtanácsost. Dimitrov László alpolgármester igazoltan 
távol van. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti 
az ülés napirendjét. Tekintettel meghívott vendégeinkre, javasolja, hogy a 
napirendet a kiküldött meghívótól eltérően 1. napirendként a Rendőrség 
beszámolóját tárgyalják, második napirendként a meghívó szerinti 9.b pontot.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 6 jelenlévő képviselő 6 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 62/2014.(VIII.26.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi 
pontjaival az alábbiak szerint:  
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1. Rendőrség beszámolója a községben végzett 2013. évi tevékenységéről  

2. Tájékoztatás a hivatal épületének felújításáról (szóbeli előterjesztés) 

3. A Térségi Szociális Alapellátó Központ vezetőjének beszámolója a községben végzett 

2013. évi tevékenységéről 

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

végrehajtásáról 

5. Választási szervek megválasztása 

6. Óvodavezetői pályázat kiírása 

7. Vis maior igény benyújtása 

8. Piliscsévi Sport Egyesület kérelme 

9. Egyebek 

a. Közmeghallgatás időpontjának kijelölése (szóbeli előterjesztés) 

b. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma (szóbeli előterjesztés) 
 

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. Rendőrség beszámolója a községben végzett 2013. évi tevékenységéről  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Rendőrség beszámolóját a képviselők írásban 

megkapták. Felkérem Mielec Péter rendőr őrnagyot, hogyha van szóbeli kiegészítése, azt 

tegye meg. 

 

Mielecz Péter rendőr őrnagy – Részletes beszámolót küldtünk a Képviselő-testületnek, ebből 

szeretnék kiemelni néhány fontos információt. Legfontosabb változás a tavalyi évben az 

átszervezés volt, miáltal a korábbi 3 osztályt 2 osztályra, bűnügyi és rendészeti osztályra 

csökkentették. A rendészeti osztályt 3 alosztályra osztották fel, ezáltal a körzeti megbízotti 

ügyelet külön került. A  lakosság is érzékelhette a többszöri megjelenést, mely által 2013. 

évre megváltozott a bűncselekmények növekedésének tendenciája. 2013. évben 61 %-os 

csökkenést tapasztaltunk. Fontos, hogy a kiemelten kezelt bűncselekményi kategóriák is 

csökkentek, illetve nem növekedtek.  Ezek a garázdaság, a testi sértés és a lopás. Jogszabályi 

változás miatt a jegyzői hatáskörbe tartozó 50 ezer Ft alatti tulajdon elleni szabálysértés is 

rendőrséghez került. Személyi változás során Sortán Mikós körzeti megbízott a bűnügyi 

osztályon dolgozik tovább, helyette Pokriva Zsolt látja el a körzeti megbízotti feladatokat. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Van-e olyan bűncselekmény, amire érdemes 

felhívni a lakosság figyelmét? 

 

Mielec Péter rendőr őrnagy – Több olyan tulajdon elleni bűneset is előfordult, amelynek  

során az elkövetők villany, vagy gázóra leolvasónak adták ki magukat, vagy pénzt akartak 

felváltani illetve szolgáltató nevében visszaadnak pénzt, így csapják be az idősebbeket.  

 

Maduda Ildikó képviselő – Mint intézményvezető szeretném megkérdezni, hogy a „Szuper 

bringa” program folytatódik-e, mert mi szeretnénk folytatni. 
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Mielec Péter rendőr őrnagy – Ez a program most nem működik, de hasonló igen. Tudunk 

segíteni pl. a kerékpárok átnézésében, hogy szabályosan vannak-e felszerelve, és folytatódik 

az „Iskola rendőre” program is. 

 

Nagy Mária képviselő – Valóban átfogó tájékoztatást kaptunk, köszönjük szépen. Nyilván a 

munkájukban is látszik, hogy sokszor van jelen a faluban a rendőrség. Talán egy kicsit 

visszatartó ereje van a kamerarendszerünknek is. Kért-e már tőlünk felvételt a rendőrség? 

 

Mielec Péter rendőr őrnagy – Igen, van tudomásom arról, hogy kértünk már felvételt és jól 

tudjuk használni.  

 

Hudcezné Fuzik Anna képviselő – Mit jelent a „közösségi” rendőrség? 

 

Mielec Péter rendőr őrnagy – Azt jelenti, hogy a rendőrnek munkája során inkább a segítő 

jelleg van előtérben nem a büntetés.  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Milyen a kapcsolatuk a helyi Polgárőrséggel? 

 

Mielec Péter rendőr őrnagy – Pozitív az együttműködés, jó a kapcsolat, ez a közbiztonságban 

is tapasztalható. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

elfogadásra javasolja a 2/2014.(VIII.26) számú előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 

 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 6 jelenlévő képviselő 6 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 63/2014.(VIII.26.) határozata 
a rendőrség beszámolójáról 

 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Dorogi 

Rendőrkapitányság beszámolóját 2013. évi tevékenységéről Piliscsév község közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16,50: Hanzelik Gábor építész megérkezett 

 

2. Tájékoztatás a hivatal épületének felújításáról (szóbeli előterjesztés) 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Szeretettel köszöntöm Hanzelik Gábor építészt. 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy a terveket az építéshatóságnak megküldtük. A falu 

lakosságától sok visszajelzést kapok az új hivatallal kapcsolatban pozitívat és negatívat is. Új 

épület megépítésére nincs elegendő fedezet, de a falu középpontjában lévő ÁFÉSZ-házból a 

modern közigazgatást kiszolgáló hivatalt tudunk kialakítani. A jelenlegi hivatal épületét pedig 
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más közfeladat ellátására,- pl gyermekétkeztetés,idősek nappali gondozása szeretnénk 

felhasználni.  

 

Hanzelik Gábor építész projektoron bemutatja jelenlegi épület rajzait, szerkezetét valamint az 

új hivatal terveit.  

 

Hanzelik Gábor építész – A jelenlegi hivatal nem egységes, két épületrészből áll, gépészetileg 

is két rendszeren működik. Így a felújítás mindkét épületnél gépészetileg ugyanaz. Miért 

mégis ingább az ÁFÉSZ épületet javasolom  felújításra? Mert a jelenlegi hivatal két épületből 

áll ezért nincs megfelelő kapcsolat a kollégák között. A két gépészeti rendszer miatt nehéz lett 

volna egységes épületet kialakítani. Az ÁFÉSZ-ház épülete ilyen szempontból szerencsésebb, 

és tartalék területek is vannak. Jó a lehetőség arra is, hogy minimális mérnöki trükkökkel 

akadálymentessé tegyük. Azt mondják, ha az épület szerkezet megfelelő, akkor az már  30 %-

ban készen is van.  A jelenlegi ÁFÉSZ-ház épület szerkezete megfelelő, ezért azt  meg tudjuk 

tartani. Új nyílászárókat terveztünk és új tetőszerkezetet. A bejárat a Béke utca felől lesz, ezt 

javasolom burkolattal ellátni. Ez nem befolyásolja az engedélyezést. A költségek 

függvényében még változhat. 

 

Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Mikorra lesz kész az épület, mikor költözünk? 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – 2015 évre tervezzük. 

 

Baumstark Tiborné jegyző – Új munkamegosztást próbálunk kialakítani 2014. szeptember 1-

től az olyan ügyeket amelyek kizárják a nyilvánosságot igyekszünk zárt irodába helyezni. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Szeretnénk úgy kialakítani az új hivatalt, hogy 

az a lakosság igényét és a kollégák kényelmét is szolgálja.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett elfogadásra javasolja 

Hanzelik Gábor építész tájékoztatóját az új hivatal felújításáról.  

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 6 jelenlévő képviselő 6 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 64/2014.(VIII.26.) határozata 
a hivatal épületének felújításáról 

 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja Hanzelik Gábor építész beszámolóját a hivatal 

épületének felújításáról. 

 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. A Térségi Szociális Alapellátó Központ vezetőjének beszámolója a községben 

végzett 2013. évi tevékenységéről 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az alapellátó Szolgálat vezetője külföldön tölti 

szabadságát, ezért az ülésen megjelenni nem tudott. Az előterjesztést a képviselők írásban 

megkapták.  Az Alapellátó Szolgálat működtetéséhez különféle jogszabályoknak kell 

megfelelni. Az Idősek Klubja ideiglenes működési engedély 2014. november 16-án lejár. Az 

ellenőrzés során felhívták figyelmünket néhány hiányosságra, melyet a jelenlegi épületben 

nem tudunk megvalósítani. Ilyen például – ami miatt a működési engedélyt csak ideiglenesen 

kaptuk meg – a mozgáskorlátozottak közlekedésének megoldása, parkolás biztosítása, 

valamint külön iroda a házi segítségnyújtáshoz. Az épület nem átalakítható, ezért ezt csak az 

Önkormányzati hivatal új hivatalba való átköltözése után a jelenlegi önkormányzati hivatal 

épületében tudjuk csak biztosítani. A gyermekétkeztetést is ebben az épületben szeretnénk 

megoldani, ehhez teljesen megfelel a kétféle gépészeti rendszer. Nyilatkozatot kell kiadnunk 

arról, hogy mikorra tudjuk a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségét kialakítani. Én azt 

javasolom, hogy nyilatkozzunk arról, hogy két év múlva kialakítható. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Három évet nem lehetne kérni?  Még nem tudjuk azt sem, 

hogy az önkormányzat anyagi körülményei milyenek lesznek. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Szakmailag alá tudjuk támasztani a 3 évet is. A 

tényleges átalakításról majd később döntünk. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett elfogadásra javasolja 

a 2/2014.(VIII.26) számú előterjesztés szerinti határozati javaslatot kiegészítve azzal, hogy az 

Önkormányzat vállalja, hogy 3 éven belül kialakítja a mozgáskorlátozottak közlekedési 

lehetőségét. 

 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 6 jelenlévő képviselő 6 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 65/2014.(VIII.26.) határozata 
a Szociális Alapellátó Szolgálat beszámolójáról 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 

1.) Az előterjesztés szerint elfogadja a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 

beszámolóját a 2013. évi szakmai munkájáról. 

2.) Vállalja, hogy az új épületben 3 éven belül kialakítja a mozgáskorlátozottak 

közlekedési lehetőségét. 

 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 
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4. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselők írásban 

megkapták. Kiegészítem a kiküldött anyagot azzal,  hogy Nemes Klaudia egy levelet írt a 

Képviselő-testületnek, melyben megköszönte azt, hogy támogattuk az Arany János 

programon belül. 

 

Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Májusban Tatabányán a Vízmű Zrt közgyűlésén 

miről volt szó? 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Mivel részvényesek lettünk, ezért részt kell 

vennünk a Részvénytársaság közgyűlésein. Májusban az új Alapszabályt fogadtuk el.  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Rendkívüli testületi ülésen kértük, hogy a Jubileum téri 

csobogót „dézsát” – ami a pályázatban elfogadásra került vizsgáljuk felül és nyújtsunk be 

minőségi kifogást. Igazi csobogóra kellene kicserélni, mert veszélyes, hogy pangó víz van 

benne. Ugyanígy járjunk el a mobil színpaddal kapcsolatban is, mert a Csévi-napokon nem 

tudtuk összeszerelni, nem volt jó minőségű. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A sátor és a közösségi tér pályázati 

elszámolások most vannak folyamatban. A csobogó pályázati elem volt,5 év fenntartási 

kötelezettséget kellett vállalnia a a Közalapítványnak. A mobil színpad tulajdonképpen 

dobogó és nem a minőségével, hanem az összeszerelésével volt gond, nem szakszerűen 

szerelték össze. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Az óvoda nyílászáró pályázatban született-e döntés? 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Tavasszal nyújtottuk be a pályázatot, jelenleg 

elbírálás alatt van.  

 

Csepreghiné Nyitrai Katalin SZEKB elnök – augusztusban ülésezett a Szociális Egészségügyi 

és Közművelődési Bizottság. Az ülésen segélyekről döntöttünk: 100 ezer Ft rendkívüli 

segélyt, 180 ezer Ft iskolakezdési támogatást és 360 ezer Ft tankönyvtámogatást osztottunk 

ki. A tankönyvtámogatást köszönjük és reméljük, hogy a következő képviselő-testület is 

támogatja a kisdiákokat. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Piliscsévi Sport Egyesület új elnököt 

választott Kucsera Lászlóné személyében, a lövészek új helyre költöztek. Augusztus 16-ától 

hatályba lépett a Helyi Építési Szabályzatunk.  

 

Maduda Ildikó képviselő – Augusztusban nyári tábor volt a művelődési házban, köszönjük 

Csapucha Katának, sok fiatalt összefogott.  

 

Csapucha Katalin képviselő Művelődési ház igazgató – Valóban jó hangulatú tábor volt, új 

ötletek is vannak, amit majd a későbbiekben terjesztek a Képviselő-testület elé. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 
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beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
eseményekről. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 66/2014.(VIII.26.) határozata 

 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 

 
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. Választási szervek megválasztása 

 

Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A Képviselő-

testületnek a jegyző előterjesztésére augusztus 31-ig kell megválasztani a választási szervek 

(szavazatszámláló bizottságok, helyi választási bizottság) választott tagjait.  Az 

előterjesztésben szereplő tagokkal az előzetes egyeztetés megtörtént, a feladatot vállalják. Az 

előterjesztésben szereplő tagok körében változás történt, mert képviselő nem lehet a helyi 

választási bizottság tagja, ezért Csepreghiné Nyitrai Katalin helyett Boros Ildikót javasolom, 

helyette póttagként pedig Mike Katalint. 

 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a 4/2014.(VIII.26) számú előterjesztés szerinti tagokat a 

következő módosítással Csepreghiné Nyitrai Katalin helyett Boros Ildikót, helyette 

póttagként pedig Mike Katalint elfogadásra javasolja.  

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 67/2014.(VIII.26.) határozata 
a választási szervek megválasztásáról 

 

Piliscsév Község Képviselő testülete a választási szervek tagjait az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Helyi Választási Bizottság tagjai:  

1. Silling Kálmánné 

2. Boros Ildikó 

3. Gongola Tamás 

 

001. Szavazókör tagjai:  

1. Áy Péterné 

2. Szabó Sándor 

3. Bratkovics Szabina 
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002. Szavazókör  tagjai 

1. Silling Mónika  

2. Tóth Zsolt  

3. Bartolen Istvánné 

800. Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság 

1. Zöldi Józsefné 

2. Vezér Teofil 

3. Gongola Gabriella 

4. Ijjas Bianka 

5. Hristov-Todorov Gabriella 

Az Önkormányzati Választás Szavazatszámláló Bizottságainak póttagjai:  

1. Mike Katalin 

2. Szaló Judit 

3. Kosztka Gáborné 

4. Vojczek Andrea 

5. Kormosné Odor Tímea 

6. Kara Józsefné 

7. Kara Tiborné 

8. Szivekné Király Erika 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

 

6. Óvodavezetői pályázat kiírása 

 

Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A második 

pályázati kiírásunkra egyetlen egy pályázat sem érkezett, ezért a pályázatot folyamatosan ki 

kell írnunk. A Szlovák Önkormányzat javaslatát az előterjesztésben leírtam. A határozati 

javaslatot azzal a módosítással javasolom elfogadni, hogy a pályázat beadási határideje ne 

2015. augusztus 31, hanem 2015. július 31. legyen, hogy a 2015. évi tanév kezdéséig döntést 

lehessen hozni az óvodavezető személyéről.  

 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester az 5/2014.(VIII.26) számú előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 

68/2014.(VIII.26.) számú határozata   

az óvodavezető megbízásáról 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
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Az Aranykapu-Zlatá Brána Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatát 2015. július 31-i 

beadási határidővel az előterjesztésnek megfelelően ismételten kiírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

 

7. Vis maior igény benyújtása 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - A Napsugár utca feletti övárok augusztus 1-ére 

a nagy esőzések miatt megtelt hordalékkal, a partfala kidőlt, a víz és iszap elárasztotta az 

alatta lévő ingatlant. A helyreállításához vis maior igényt regisztráltunk. A szakértői 

véleményezések rövid időn belül megtörténnek, ezután tudjuk csak a vis maior pályázatot 

benyújtani.  

 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a 6/2014.(VIII.26.) számú előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot javasolja elfogadásra. 
 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 69/2014.(VIII.26.) határozata 
 

a vis maior pályázati igény benyújtásáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 

támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
 

A káresemény megnevezése: Piliscsév 1561, 1336, 1524, 066, 0107, 812, 886, 

055, 1579, 0113, 1352/21, 05, 213, 09, 1814, hrsz-u  Önkormányzat 

tulajdonában lévő területek stabilizációs munkáinak vis maior pályázata. 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás
     2.000.000.-Ft   2 % 

Biztosító kártérítése 0.-Ft 0% 

Egyéb forrás 0.-Ft 0% 

Vis maior igény 123.000.000.-Ft 98% 
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Források összesen 
125.000.000.-Ft 100% 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
125.000.000.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / 
részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

 A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 

 

Biztosító Társaság 
megnevezése 

 

Biztosítási szerződés száma  

 

 Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a 

megfelelő rész aláhúzandó. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja 

látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

  
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

         Határidő: azonnal. 

         Felelős: polgármester                                      

 

 

8. Piliscsévi Sport Egyesület kérelme 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselők írásban 

megkapták, a napirendet a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A közüzemi 

díjak kb 140 ezer Ft összeget tesznek még ki december végéig.  

 

Hudeczné Fuzik Anna Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság elnöke – Az igényeket és a 

költségeket megvizsgálva javasoltuk, hogy 700 ezer Ft összeggel emeljük meg a Sport 

Egyesület támogatását az általános tartalék terhére. A rezsiköltség megosztása Sport 

Egyesület és a Lövész Sport Egyesület között a következő bizottsági ülésen fogjuk 

megtárgyalni. Természetesen támogatni szeretnénk az egyesületeket, de azt sem szeretnénk, 

ha pazarlás lenne.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Sport Egyesület elnöke javaslatot tett, mert a 

két csapat egyszerre nem fér el az öltözőben, ez a folyosóra kihelyezett sörpadokkal 

megoldható.  

 

Kucsera Lászlóné Sport Egyesület elnöke- Hol fognak bejárni a lövészek? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester- A főajtón járnak be, minden iroda és öltöző 

zárható. A két egyesületnek meg kell egyeznie, kompromisszumokat kell kötnie. 

 

Kucsera Lászlóné Sport Egyesület elnöke – Vannak olyan számlák, amelyeket ma kaptam 

meg, ki kell fizetni, ehhez is kérek támogatást! A számlák összege 37.000,- Ft. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Ilyen összegű támogatás mellett nem 

gondolnám, hogy ez a képviselő-testületi ülés témája lenne. 

 

Kucsera Lászlóné elhagyja az üléstermet. 

 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a 7/2014.(VIII.26.) számú előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot javasolja elfogadásra. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 70/2014.(VIII.26.) határozata 

a Sport Egyesület támogatásáról 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 

a Piliscsévi Sport Egyesület 2014. évi támogatását a 2014. évi költségvetésben az általános 

tartalék terhére 700.000,- Ft összeggel megemeli. 
 
Határidő: azonnal, illetve rendeletmódosítás 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

 

9. Egyebek 

a. Közmeghallgatás időpontjának kijelölése (szóbeli előterjesztés) 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az idei évben is kötelező feladatunk a 

közmeghallgatás megtartása. Javasolom, hogy szeptember 16-án tartsunk a művelődési 

házban egy testületi ülést, amely egyben közmeghallgatás is lenne.  

 

 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester az alábbi szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév Község Képviselő-testülete a 2014. évi közmeghallgatás időpontját 2014. 
szeptember 16-ra tűzi ki.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 

 

 



13 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 71/2014.(VIII.26.) határozata 

a Közmeghallgatás időpontjáról 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 

a Közmeghallgatás időpontját 2014. szeptember 16-ára tűzi ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 

 

 

b. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma (szóbeli előterjesztés) 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Annak ellenére, hogy az iskola állami 
fenntartásba került, a gyermekétkeztetés önkormányzati feladat maradt. Az állami 
normatív támogatás az ehhez kapcsolódó bérköltséget fedezi. Önkormányzatunknak 
normatíva visszafizetési igénye keletkezett, mert nem tudtunk bérköltséget 
kimutatni erre a feladatra. Ezért az egyik köztisztviselőnk munkakörét úgy 
alakítottuk, hogy osztott munkaidőben 4 órában az óvodai és iskolai étkeztetéssel 
kapcsolatos adminisztrációt végezze. Helyette 4 órában felvennénk egy főt 
gazdálkodási feladatokra. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Jelenleg fél fővel kevesebben vagyunk, mint a 
megengedett létszám. 
 
Nagy Mária képviselő – Látszik, hogy sok munka van, de nem lehet követni, hogy 
mennyit spórol a létszámon a közös hivatal. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A bérköltséget az állami normatíva lefedte, 
önkormányzati hozzájárulás eddig a bérekhez nem kellett. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A 3 hónap bérköltsége 500.000,- Ft 
többletköltséget jelent. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Amikor 2010-ben a körjegyzőség megalakult a 
bértömeg és a költségvetés nem volt összhangban.  De a tavalyi és az idei évben már 
elegndő normatívát kapunk a hivatal finanszírozására. Az engedélyezett létszám 
még mindig 1 fővel kevesebb. Leányváron most az elmenő kolléganő helyére egy 
felsőfokú végzettségű kolléganőt veszünk fel. Egyszerűen nem tudjuk ellátni a 
megnövekedett feladatokat. Nagyon sok új program van, amin dolgoznunk kell. Sok 
minden változott, több kolléga képzésre jár. Sok a hiányzó, sokat kell helyettesíteni. 
Ha ezek a képzések befejeződnek és megkapjuk az 1 fő létszámot, akkor jövőre talán 
könnyebb lesz a munkánk. 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester az alábbi szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév Község Képviselő-testülete a Közös önkormányzati Hivatal létszámát 12 
főben határozza meg.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 72/2014.(VIII.26.) határozata 

a Közös Önkormányzati Hivatal létszámáról 

 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 

1.) A Piliscsévi közös Önkormányzati Hivatal létszámát 2014. október 1-től 13 főben 

határozza meg.  

2.) Az ehhez szükséges 500.000,- Ft fedezetet a 2014. évi tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
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 


