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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2012. május 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.  
 
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Az ülés napirendje: 
 

1. Megbízási keretszerződés egészségnevelő program pályázat megírására 
2. Rákóczi utca forgalmi rendjének módosítása 
3. Kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása 
4. Hertlik Péter ingatlan vásárlási kérelme 
5. Egyebek 

 
Jelen vannak:   

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László képviselő 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné körjegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Körjegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes, majd ismerteti az ülés napirendjét. A meghívóban szereplő 
napirendet javasolja kiegészíteni a „Két ülés közötti eseményekről” szóló 
beszámolóval.  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
41/2012.(V.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 
2. Megbízási keretszerződés egészségnevelő program pályázat megírására 
3. Rákóczi utca forgalmi rendjének módosítása 
4. Kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás ellátása 
5. Hertlik Péter ingatlan vásárlási kérelme 
5. Egyebek 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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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 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – (Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták a 
testületi ülés előtt) ismerteti a két ülés közötti eseményeket, és kéri a hozzászólásokat 
a napirendhez. 
 
Nagy Mária – A rovásírásos táblával kapcsolatban hallottam arról, hogy a dorogiak 
elutasították a tábla kihelyezését. Igaz, hogy a rovásírás a magyarság része, de nem 
vagyunk székelyek. Mégis az a véleményem, hogy tárgyalni kellett volna velük, hogy 
a testület nem járul hozzá.  
 
Maduda Ildikó – Polgármester Asszony és Körjegyző Asszony ezt a témát 
„körbejárta” a képviselő-testület nem tilthatta meg a kihelyezését. 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

42/2012.(V.29.) határozata 
 

A két ülés közötti eseményekről 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről. 
 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Megbízási keretszerződés egészségnevelő program pályázat megírására 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Lehetőség van arra, hogy Önkormányzatunk 
benyújtsa pályázatát a TÁMOP-6.1.2./11/1. „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok - lokális színterek” című pályázatra. Megkérem Maduda Ildikót, 
hogy ismertesse a pályázati lehetőséget. 
 
Maduda Ildikó – Az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- 
lokális színterek” című pályázati project keretén belül egészségre nevelő 
programokra lehet pályázni. Ilyen pl. az iskolás gyermekek részére úszásoktatás, 
előadások, jóga. Eszközvásárlásra is lehetőség van a pályázati támogatás 10 %-
ában. A pályázat 100 %-os támogatottságú, önrészt nem kell biztosítani, a pályázati 
előleget előre utalják.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A pályázat benyújtását a Szociális Egészségügyi és 
Közművelődési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is 
támogatja. 
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Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

43/2012.(V.29.) határozata 
 

TÁMOP-6.1.2./11/1. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok - lokális színterek” című pályázat benyújtásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

1. Benyújtja pályázatát a TÁMOP-6.1.2./11/1. „Egészségre nevelő és 
 szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című pályázati 
 projektre. 
 
2. A pályázat megírásával, lebonyolításával és elszámolásával megbízza a Soter-

Line Oktatási Központ Kft-t (székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt.7., 
adószáma: 12174843-242) 

3. A  szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert.  
   
Határidő:azonnal, illetve szerződés kötésre 2012.07.31.  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

A szerződést a jegyzőkönyv 1.számú melléklete tartalmazza 
 
 

3. Rákóczi utca forgalmi rendjének módosítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, a 
Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta és nem javasolja 
a forgalmi rendváltozást, vagyis az egyirányú tábla kihelyezését a Rákóczi utcában. 
 
Dimitrov László – Az én véleményem is az, hogy a járdán kell igazítani, nem a 
forgalmi rendet megváltoztatni. Ki kell vágni a növényeket, hogy a járda egységes 
legyen. 
 
Nagy Mária – Én is megnéztem, szép a járda, de a növények miatt belemegy az útba. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Nekem is az a véleményem, hogy a járda nem a „járda 
vonalában” megy. A járdát egyenesen kell vinni. 
 
Nagy Mária – Szerintem a hidat ismét hitelesíteni kellene, hogy hány tonnát bír ki. 
A súlykorlátozó táblát a hídhoz közelebb kell kitenni. 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

44/2012.(V.29.) határozata 
 

A Rákóczi utca forgalmi rend változásáról 
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Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1. Nem módosítja a Rákóczi utca forgalmi rendjét. 
2. Megbízza a polgármestert, hogy tegyen intézkedést a járda vonalának 

kiigazítására. 
 
Határidő: 2012. agusztus 31.  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
4. Kötelező kéményseprő - ipari közszolgáltatás ellátása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
Mivel ezt a témát tárgyalja holnap a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, ezért 
javasolom, hogy vegyük le ezt a napirendet. 
 
Kérdés hozzászólás a napirendhez nincs, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

45/2012.(V.29.) határozata 
 

Kötelező kéményseprő - ipari közszolgáltatás ellátása 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
A „Kötelező kéményseprő - ipari közszolgáltatás ellátása” című napirendi pontot 
nem tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

5. Hertlik Péter ingatlan vásárlási kérelme 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Hertlik Péter ingatlanvásárlási kérelemmel fordult a 
Önkormányzatunkhoz. Szeretné megvásárolni a piliscsévi 3430 hrsz-ú külterületi 
ingatlant.  
 
Nagy Mária – A Rendezési tervünk alapján ez az ingatlan nyújtana fedezetet egy 
esetleges cserealaphoz, ha a temetőbővítését szeretnénk, ezért nem javasolom az 
ingatlan eladását. 
 
Hudeczné Fuzik Anna - A Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság azt javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a megvásárolni kívánt ingatlant 1000,- Ft/m2 áron adja 
el. Ha ez az ár nem felel meg a kérelmezőnek, akkor 50.000,- Ft/év bérleti áron 
adjuk bérbe. 
 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
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Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

46/2012.(V.29.) határozata 
 

Hertlik Péter ingatlanvásárlási kérelme 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. Eladja Hertlik Péter 2519 Piliscsév, Gyóni Géza u. 1. szám alatti lakos 
részére a piliscsévi 3430 hrsz-ú, „kivett” megnevezésű 928 négyzetméter 
nagyságú ingatlant. 

2. Az ingatlan vételárát 1000 Ft/négyzetméter áron határozza meg. 
3.  Amennyiben a vevő ezen az áron nem vásárolja meg az ingatlant, akkor 

50.000 Ft/év bérleti díjért bérbe adja. 
4. A szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert. 

 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

6. Egyebek 
 

a.) TÁMOP – 3.1.11-12/2 pályázat benyújtása 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Kiírtak egy TÁMOP-os pályázatot óvodafejlesztésre. 
A pályázat 100 %-os támogatottságú. A pályázatból támogatható tevékenységek a 
következők: Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, 
szervezetfejlesztés;Képzések, továbbképzések, tréningek; az óvoda nevelési 
programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások programok 
szervezése, lebonyolítása, építés, eszközbeszerzés. Például tornaszoba építésre 
lehetne felhasználni a megnyert pályázati támogatás 30 %-át. A pályázatot a 
Közoktatási Társulás nyújtaná be, és mindhárom óvoda pályázna. Javasolom, hogy 
támogassuk a pályázat benyújtását. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Javasolom, hogyha nem nyerjük meg az „utaspályázatot”, 
akkor az arra szánt önrészből újítsuk fel az óvoda udvarát. 
 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

47/2012.(V.29.) határozata 
 

TÁMOP – 3.1.11-12/2 pályázat benyújtása óvodafejlesztésre 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
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1. Támogatja a Pilisi Közoktatási Társulás által benyújtandó TÁMOP – 3.1.11-
12/2. Pályázatot a PÁIÓBK „Aranykapu Zlatá Brána” Óvoda és Bölcsőde 
fejlesztésére vonatkozóan. 

 
Határidő: 2012.június 16. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

b.) Nyári munkálatok  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Itt a nyár, nagyon sürgősen el kell kezdeni a nyári 
munkálatokat. Az árajánlatokat megkértük, a tervezett munkálatokat a Pénzügyi- 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
Dimitrov László – Két nagyon fontos feladat lenne: az egyik a kátyúzás, ehhez a gép 
bérleti díja 8.500 Ft/nap, a gyémánt vágókorong ára 50.000,- Ft. Ha megvesszük a 
vágókorongot, akkor sokkal olcsóbban „jövünk ki”, mintha a géphez bérelnénk, 
mert az kopásmilliméterenként 20.000,- Ft-ba kerülne. A Marx utcai járda lenne a 
másik fontos feladatunk, ehhez egy piliscsévi vállalkozótól kértünk árajánlatot. 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

48/2012.(V.29.) határozata 
 

a nyári munkálatokról 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1.) Elfogadja Kutala József 2519 Piliscsév, Szőlő sor utca 12. szám alatti 

vállalkozó árajánlatát a Marx Károly utcai járda felújítására 1.469.000,- 
Ft+ÁFA összegben. 

2.) Elfogadja Dimitrov László alpolgármester javaslatát az Önkormányzati utak 
kátyúzásához történő aszfaltvágógép bérlésére és a gyémánt vágókorong 
megvásárlására. 

3.) A költségek fedezetét a 2012. évi költségvetésben az általános tartalék 
terhére vállalja. 

4.) A vállalkozói szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert. 
 
Határidő: 2012.június 16. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 
lezárja.  
 
 

K.m.f. 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett Baumstark Tiborné 
 polgármester körjegyző 


