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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én  
megtartott testületi üléséről.  

  

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
Jelen vannak:  
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző  
Szivekné Vojczek Zsuzsa jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendégek: Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
        Szijjártó István Vasútépítők Kft képviselője 
                                   Leányvári Képviselő-testületi tagok a 2. napirendi ponthoz 
 
Az ülés napirendje: 
 

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

2. Vasútépítők KFt  vasútfelújítással kapcsolatos tájékoztatója 
3.  Önkormányzat SZMSZ felülvizsgálata  
4. Állattartási rendelet felülvizsgálata 
5. Anyakönyvi rendelet megalkotása 
6. A Művelődési Ház SZMSZ felülvizsgálata      
7. Művelődési Ház igazgatói pályázat kiírása 
8. Síkosság-mentesítési feladat ellátásának kérdése 
9. Egyebek  

a.) Fogorvosi költségek 
b.) Kérelem a Rendezési terv módosítása miatt 
c.) Ingatlan vásárlási kérelem 

 
 
A képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért. 
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Napirend tárgyalása 
 
 

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

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Írásbeli előterjesztésünket mindenki megkapta az első 
napirendi ponthoz. Kérem, hogy akinek kérdése, észrevétele van ezzel kapcsolatban az tegye 
meg. Szóbeli kiegészítésként szeretném elmondani, hogy Tóth János polgármester úrral 
voltunk a lakossági elektromos hulladékgyűjtés időpontját egyeztetni. Piliscséven július 4-től 
8-ig gyűjtjük az elektromos hulladékot a Polgármesteri Hivatal udvarán, munkaidőben. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gépeket elektromos alkatrészekkel együtt hozzák, mert 
tőlünk csak így fogják átvenni. Felkérem Csapucha Katalint, hogy a testvérvárosi kapcsolatok 
kialakításáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.   
 
Csapucha Katalin – Július 1-től indul a projekt, egy projekt menedzsment értekezlettel, 
amelyen meghatározzuk a program ütemtervét. A következő lépésben összehívjuk a 
közreműködőket. Értekezletet tartunk az Irgrami és Tardoskeddi polgármesterekkel is. 
Augusztus 31-ig tart a program előkészítés szakasza. Ebben az időszakban egy elvi  
határozatot kell a Képviselő-testületnek hoznia arról, hogy testvér települési szerződést kíván 
kötni a másik két faluval. Ezt az elvi határozatot kellene meghozni ezen a testületi ülésen. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett –  Köszönöm a tájékoztatást. Következő kiegészítésként 
szeretném elmondani, hogy nyári szabadságomat július 15-től 26-ig, illetve augusztusban    
szeretném kivenni. Ezúton kérem fel alpolgármester urat, hogy szabadságom ideje alatt 
helyettesítsen.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – A testvérvárosi kapcsolatról szóló projektről még fogunk tárgyalni?  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen, az egyebek napirendi pont tárgyalásánál. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Nincs benne az előterjesztésben, de úgy tudom, hogy megtörtént az 
oktatási intézményeink vezetőinek kinevezése. Erről szeretnék tájékoztatást kérni. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen, megtörtént a pályázatok elbírálása. Az iskolában 
Maduda Ildikó, az óvoda-bölcsődében Vogyeraczki Mária lett a vezető továbbra is. A 
kinevezések folyamatban vannak, mindkét esetben 5 évre szól majd a kinevezés. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Köszönöm. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselőket, hogy az iskola 
fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázaton 5.556 ezer forintot nyertünk. Az 1.389 ezer 
forintos önerő összegéről már korábban döntött a képviselő-testület. 
Annyit szeretnék még elmondani, hogy a Köztisztviselők napja, valamint a Semmelweis nap 
alkalmából július 1-jén a Polgármesteri Hivatal és az Orvosi rendelő zárva tart, de orvosi 
ügyelet lesz. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

49/2011. (VI.27.) határozata 
a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Engedjék meg, hogy átadjam a szót Tóth János leányvári 
polgármester úrnak, aki a vízjogi engedéllyel kapcsolatos előterjesztését szeretné megtenni. 
 
Tóth János: Mint köztudott, a három település közösen üzemelteti a szennyvíztisztító üzemet. 
A szennyvíztisztítóról 2005-ben kiderült, hogy sajnos felújításra szorul, mert a kapacitása 
jelenleg is 100%-on üzemel. A korábbi képviselő-testületek 2008-ban megbíztak egy „ad 
hoc” bizottságot, amely kiválasztott egy tervező céget, és a cég technológiájára engedélyt kért 
a Győri Vízügyi Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságától. Ez a vízjogi 
engedély 3 évre szól, és 2011.augusztus 19-én lejár. Építés ez ideig nem történt, mivel nem 
hirdettek meg számunkra kedvező feltételekkel pályázatot. Ha most ez az engedély lejár, és 
teljesen újat kell majd kérni, az sokkal nagyobb költséggel jár. Ezt az engedélyt most kellene 
meghosszabbíttatni. Ezt javaslom a Képviselő-testületnek megfontolásra, majd a határozati 
javaslatot elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

50/2011. (VI.27.) határozata 
a szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyének meghosszabbításáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1.) Kesztölc-Leányvár-Piliscsév községek közös szennyvíztisztító telepe bővítésének 

vízjogi létesítési engedélye ügyében úgy dönt, hogy a közös szennyvíztisztító telep 
fejlesztésére vonatkozó H-9349-8/2008.számú vízjogi létesítési engedély 
érvényességét meghosszabbítja.  

2.) Az eljárási díj 1/3-ának fedezetét a 2011. évi ÉCS keretből biztosítja. 
  

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tóth János -  Végezetül egy személyes dolgot szeretnék még elmondani. Ez az utolsó testületi 
ülés, amelyen mint polgármester veszek részt. Leányváron július 24-én időközi 
önkormányzati választásokra kerül sor. Úgy döntöttem, hogy ezen a választáson nem indulok, 
tehát polgármesterként most vagyok itt utoljára. Mindenkinek kívánok a továbbiakban is jó 
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munkát, a Képviselő-testületnek sok sikert, legalább annyi sikert, mint az előző testületnek itt 
Piliscséven. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Köszönjük szépen. 
 
Nagy Mária – Köszönjük szépen a jó kívánságot, és engedd meg hogy mindnyájunk nevében 
én, mint aki legtöbbet dolgoztam veled, köszönjem meg a munkát és  az együttműködést. 
Kívánom, hogy találd meg a helyed és örülj a családodnak. Kívánok jó egészséget és további 
sikereket. 
 
Tóth János – Köszönöm. 
 
 

2. Vasútépítők KFt.  vasút-felújítással kapcsolatos tájékoztatója 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Köszöntöm a Leányvári Képviselő-testület tagjait, valamint a 
Vasútépítők KFt. képviselőit. Átadom a szót Szijjártó Istvánnak, a Vasútépítők KFt. 
képviselőjének.  
 
Szijjártó István tájékoztatja a két település képviselőit a Piliscsaba-Esztergom közötti 
vasútvonal átépítésével kapcsolatban arról, hogy a cégük milyen technológiával 
dolgozik, hogyan érinti a települések életét az átépítés folyamata. Rövid filmmel 
mutatja be a cégük által alkalmazott technikát. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Köszönjük a bemutatót. Az lenne a kérdésem, hogy miben 
várják az önkormányzatok segítségét, hiszen az önök pályázatát érvénytelenítették. 
 
Szijjártó Istvánnak – Mi csak tájékoztatni szeretnénk az önkormányzatokat arról, 
hogy a mi technológiánkkal kevésbé rongáljuk és szennyezzük a környezetet. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Mit várnak tőlünk? 
 
Szijjártó Istvánnak – Nem azt szeretnénk, hogy valamit leírjanak az 
önkormányzatok, csak az esetlegesen előforduló problémákra hívjuk fel a figyelmet. 
 
Hanzelik Gábor, leányvári képviselő – A hagyományos technológiával dolgozóknak sem lehet 
szabadon garázdálkodni a vasút melletti területeken. Az Önök technológiájánál is depóniákat 
kellene elhelyezni, ezek például hol lennének? Környezetszennyező az is, ha a depókhoz 
közúton szállítják az anyagot.  
 
Szijjártó Istvánnak – A tervező kötelessége az, hogy a vasút melletti területek 
tulajdonosaival egyeztessen. A deponálással kapcsolatban pedig azt szeretném 
mondani, hogy a depóhoz közúton visszük az anyagot. A közút pedig erre hivatott. 
 
Hanzelik Gábor, leányvári képviselő – A két települést érintően hol lesznek a depók? 
 
Szijjártó Istvánnak – Erre vonatkozóan nincs információm. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Köszönjük Szijjártó Istvánnak a tájékoztatást. 
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3. Önkormányzat SZMSZ felülvizsgálata 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta, átadnám a szót 
Jegyző asszonynak. 
 
Baumstark Tiborné – Az előterjesztésben látszik, hogy a bizottságok javaslatait beépítettem 
az SZMSZ tervezetbe, illetve sor került egy normakontrollra, ami alapján sikerült egy 
viszonylag rövid SZMSZ-t készíteni. Ez már csak azokat a sajátosságokat tartalmazza, 
amelyre a testületnek felhatalmazása van, valóban arról szól, ahogy a képviselő-testület 
működik. Ha esetleg valakinek van még további észrevétele, az kérem, most jelezze. 
 
Nagy Mária - Nekem a felsorolásokban több helyen hiányzik a kisebbségi önkormányzatok 
elnöke. Például a 6§ (2) pontjában a testületi ülésekre meghívottak közül hiányoznak. Van-e 
tanácskozási joguk? 
 
Baumstark Tiborné – Igaza van a képviselő asszonynak, ez valóban kimaradt ebből a pontból. 
  
Nagy Mária – Ugyanez a helyzet a IV. fejezet 7§ (2) pontban. Nagyon érdekes számomra, de 
nyilván ez is jogszabályi változás, hogy az előterjesztő a hozzászólásokra nem köteles 
reagálni. Ez új dolog? 
 
Baumstark Tiborné – Nem új dolog. Válaszolhat, de nem köteles válaszolni. 
 
Nagy Mária – Mi a helyzet a kérdéssel? Ha az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése 
van? Arra sem köteles válaszolni? 
 
Baumstark Tiborné – Nem köteles. 
 
Nagy Mária – Ugyanitt szerepel, hogy szavazategyenlőség esetén, szünet után újra be lehet 
hozni és szavazni az adott kérdésről? 
 
Baumstark Tiborné –  Igen, így gyorsabb az eljárás, és ez korábban is jól működött. 
 
 Nagy Mária – A 13§(1) pontja szerint a testületi ülésről hangfelvétel készül. Valamikor 
meghatároztuk, hogy a hangfelvételt meddig kell megőrizni. Most meddig őrzendő a 
hangfelvétel? 
 
Baumstark Tiborné –  Ez az egyik bizottság előtt is szóba került, és arra jutottunk, hogy amint 
elkészül a jegyzőkönyv és elküldtük a Kormányhivatalba, utána már nem kell őrizni a 
hangfelvételt. 
 
Nagy Mária – A 19 § c) pontját javasolnám kiegészíteni a Magyarországi Szlovákok 
Szövetségével, mert az is egy országos kisebbségi szervezet. Köszönöm, én egyébként 
elfogadásra javasolom az SZMSZ-t. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A 9§(2) pontja szerint a napirendről a Képviselő-testület vita nélkül 
dönt. Ez mit jelent? 
 
Baumstark Tiborné –  A napirendben nem lehet vita. Felteszi szavazásra a polgármester 
asszony és azt vagy megszavazza valaki, vagy nem. 
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A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 
alábbi rendeletét. 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
8/2011. (VI.28.) rendelete 

 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

 
 
 

Az elfogadott SZMSZ a jegyzőkönyv 1.számú mellékletét képezi.  
 

4. Állattartási rendelet felülvizsgálata 
 
Baumstark Tiborné – Ezt a rendeletünket is megtárgyalta mindkét bizottság. A szociális 
bizottságnak volt egy kérdése, és miután nem vettem részt az ülésen, nem tudtam rá 
válaszolni. Most szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, ami ott elhangzott. Konkrétan az 
ebtartással kapcsolatban felmerült, hogy lehet-e pórázon tartani az ebeket, ez nem ellentétes-e 
az uniós szabályozással. Van egy Kormányrendelet - amely az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvény végrehajtási rendelete – amely azt mondja, hogy tilos ebet tartósan 
4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani. Konzultáltam ebben a dologban a kerületi fő 
állatorvossal, akinek az a szakmai véleménye, hogy 4 méternél nem lehet rövidebb és 10 
méternél nem lehet hosszabb az eszköz. Ezt azért nem tartalmazza a helyi rendeletünk, mert a 
központi jogszabály tartalmazza. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén még 
felmerült, hogy a rendeletünket küldjük meg az illetékes szakhatóságoknak véleményezésre, 
hogy mi az, amit még esetleg szabályozni kellene. Egyik bizottsági ülésen sem hangzott el 
olyan javaslat, ami miatt jelenleg módosítanunk kellene a rendeletünket. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén az hangzott még 
el, hogy a külterületi állattartást nem szabályoztuk eddig, mert korábban nem volt szükség rá. 
Most azonban rengeteg helyen létesültek istállók, sok helyen tartanak például lovakat. Ezt 
kérdeztük, hogy van-e erre központi szabályozás és mit kell bevennünk a saját rendeletünkbe? 
Van-e bejelentési kötelezettsége annak, aki külterületen állatokat tart? 
 
Baumstark Tiborné –  A központi jogszabály ezt is nagymértékben leszabályozza. Arra 
vonatkozóan nincs központi jogszabály, hogy a külterületen más lenne, mint a belterületen. 
Abban szabad kezet ad például a képviselő-testületnek, hogy a darabszámot meghatározhatja. 
Ha akarunk ezzel foglalkozni, akkor úgy gondolom, hogy szintén be kellene vonni a 
szakhatóságokat, és újra visszahoznánk a testület elé. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen, hiszen sok turistát is idevonz a lovarda. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Véleményem szerint sem kell mindent leszabályoznunk, főként ha 
megvannak a megfelelő szakhatóságok, akik ezt ellenőrzik. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Állattartással kapcsolatos panasz már évek óta nem érkezett. 
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Nagy Mária – Kivéve az ebek tartását, és a temető melletti „bűzt”, amely ügyet már évek óta 
nem sikerült lezárni. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy elfogadható a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javaslata. 
 
Baumstark Tiborné –  Egy dologgal még kiegészíteném az elhangzottakat. Az önkormányzat 
kötelező feladata a kóbor ebek befogása, amire szerződésünk van egy céggel, és igen 
költséges. Sok bejelentés érkezik arról, hogy a kóbor ebek kerékpárosokat, gyerekeket 
támadnak meg. Igyekszünk minden bejelentést megvizsgálni, de tudni kell, hogy a 
gyepmester foglalkoztatása nagyon költséges. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ha nem történik befogás, a kiszállást akkor is ki kell fizetni, 
ami több, mint 20 ezer forint. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Korábban hozzájárultunk mi is, hogy a Dorogi Többcélú Társulás 
létrehozzon egy sintértelepet. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Elindult a folyamat, de egyenlőre semmi konkrétumot nem 
tudunk. 
 
Baumstark Tiborné –  El kell dönteni, hogy kérik-e a testületi tagok, hogy a külterületi 
állattartásra vonatkozóan készüljön-e egy újabb előterjesztés, vagy maradjon meg ebben a 
formában a rendelet. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Jegyző asszony mit javasol? Alkalmas arra a rendeletünk, hogy az 
esetleg felmerülő ügyekben eljárjunk? 
 
Baumstark Tiborné –  Panasz esetén alkalmas, mert ekkor meg kell keresnünk a 
szakhatóságokat. Akkor már bonyolultabb eldönteni, ha valaki kérelemmel bejön, hogy pl.12 
db lovat akar tartani, mert erre vonatkozóan a rendeletünk nem tartalmaz szabályokat. A 
jelenlegi rendeletünk csak a belterületre vonatkozik. Ha ugyanezt szeretnénk a külterületre is 
kiterjeszteni, ezek nagyon szigorú szabályok. Ha úgy dönt a testület, akkor elkészítek egy 
javaslatot a külterületi állattartással kapcsolatban. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Én mindenképpen azt javaslom, hogy kerüljön szabályozásra ez is. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

51/2011. (VI.27.) határozata 
a külterületen történő állattartásról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
Megbízza a jegyzőt, hogy készítsen előterjesztést a külterületi állattartás 

szabályozására vonatkozóan. 
 
Felelős: Baumstark Tiborné, jegyző 
Határidő: 2011.december 31. 
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5. Anyakönyvi rendelet megalkotása 
 
Baumstark Tiborné –  Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, megtette javaslatát. A 
központi jogszabály változása miatt az anyakönyvi szolgáltatásokért ezentúl kötelező díjat 
kérni. Megpróbáltuk a minimális díjat meghatározni. Úgy gondolom, hogy amit a bizottság 
javasolt, az egy reális, kifizethető összeg. Kérem, hogy ha nincs egyéb kérés, kérdés ezzel 
kapcsolatban, akkor fogadja el a testület a bizottság javaslatát. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 
alábbi rendeletét. 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

9/2011. (VI.28.) rendelete 
 

az anyakönyvi események hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül 
történő engedélyezésének szabályairól, és díjazásáról  

 
 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2.számú mellékletét képezi.  
 
 

6. A Művelődési Ház SZMSZ felülvizsgálata 
 

Baumstark Tiborné – Úgy gondolom, hogy a korábbi SZMSZ-hez képest ez már egy sokkal 
részletesebb, minden feladatot átfogó szabályzat. Ha van valakinek még javaslata, észrevétele, 
azt kérem, tegye meg. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A IV. résznél az intézmény gazdálkodásánál nem értem az 5. pontot. 
A kisegítő tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban 20%. Milyen szerv 
kiadásaiban? 
 
Baumstark Tiborné – A költségvetési szerv kiadásaiban, ami maga a Művelődési Ház. Ezt 
minden olyan intézménynél meg kell határozni, amelynek van kisegítő tevékenysége. 
 
Nagy Mária – Nekem lenne néhány kérdésem. Először is nagyon terjedelmesnek találom ezt a 
szabályzatot, ennek ilyen részletesnek kell lennie? Feltétlenül szükséges ennek az 
intézménynek rövidített nevet adni? A  KBMHK még csak nem is egy mozaikszó.  
 
Baumstark Tiborné – Lehet más a rövidített név, de valamit meg kell jelölni. 
 
Nagy Mária – Nem lehetne például KB MŰV HÁZ ? 
 
Csapucha Katalin – Azért van erre szükség, hogy ne kelljen mindig a teljes nevet kiírni. 
 
Dr. Etter Ödön – Rövidítésnél általában van egy vezérszó, valamint egy tevékenységre utaló 
megnevezés. Az én javaslatom Kálmánfi MHK. 
 
Nagy Mária – Javaslom a Kálmánfi Műv. Ház. Rövidítést. 
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A Képviselő-testület megvitatás után 4 igen és 1 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

52/2011. (VI.27.) határozata 
a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár rövidített nevéről 

 
A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézmény rövidített nevét az alábbiak szerint 

fogadja el: 
Kálmánfi Műv.Ház. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Nagy Mária – A következő kérdésem, hogy milyen közgyűjteményi feladatot lát el a 
művelődési ház? 
 
Csapucha Katalin – A könyvtár közgyűjteményi tevékenységnek felel meg. 
 
Nagy Mária – A munkaidő meghatározásánál jó, ha a 8-16 óráig szerepel? Korábban úgy írtuk 
le, hogy heti átlag 40 óra. 
 
Csapucha Katalin – Ezért van benne, hogy a rendezvényekhez és a nyitva tartáshoz igazodóan 
a dolgozók munkaideje ettől eltérhet. 
 
Nagy Mária – A kiemelt együttműködő partnerek közül hiányzik a Szlovák Baráti Kör. 
Szeretném, ha a klubszobánál feltüntetésre kerülne, hogy ez a Szlovák Klub, hiszen ott a teljes 
berendezés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tulajdona. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A befogadóképességnél nem értem, hogy hogyan jött ki az 500 fő? 
Ha felsoroljuk az egyes termeket és számadatokat is írunk mellé, akkor nem jön ki az 500 fő. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Kimaradt a felsorolásból az udvar. Ha azt is hozzá vesszük, 
akkor megvan az 500 fő. 
 
Nagy Mária – Még egy kiegészítést szeretnék kérni. A felsorolásba tegyük bele az 
Egyházközséget is. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

53/2011. (VI.27.) határozata 
a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
a mellékletnek megfelelően elfogadja a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
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Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

Az elfogadott SZMSZ a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.  
 

7. A Művelődési Ház igazgatói pályázat kiírása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők. A 
Szociális-, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 
javaslatokat is tett, melyeket ez az előterjesztés már tartalmaz. Azt javasolták, hogy 
a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatokat szedjük két 
pontba, ez megtörtént. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A szakirányú felsőfokú végzettségnél nem kell felsorolnunk, hogy 
mire gondolunk? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ezt a jogszabály meghatározza. 
 
 A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

54/2011. (VI.27.) határozata 
a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat kiírását az 

alábbiak szerint fogadja el: 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzata 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Művelődési ház igazgató munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege:      Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama:    A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
A munkavégzés helye:     Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
         Komárom-Esztergom megye,   
         2519 Piliscsév, Hősök tere 10.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok: 

1. Az Intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai és gazdasági feladatok ellátása  

2.A község kulturális életének szervezése  
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Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 

Pályázati feltételek: 

         Szakirányú felsőfokú végzettség,  
 5 év szakmai – vezetői tapasztalat, 
 Közművelődési Intézmény vezetői végzettség 
        szlovák nyelv ismerete 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         

    Település helyi kultúrájának ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
  szakmai önéletrajz,  
  iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok,  
   az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelés. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

    A munkakör legkorábban 2011. október 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje:   2011. augusztus 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Piliscsév község polgármestere, 
Kosztkáné Rokolya Bernadett nyújt, a 06-33-503-520 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak Piliscsév Község Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (2519 Piliscsév, Hősök tere 9. ).  

A pályázat elbírálásának módja, rendje és ideje: 

A 2011. augusztus 21-ét követő képviselő-testületi ülésen, testületi döntés  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

1. KSZK Szolgáltató Központ Honlapján 

2. Helyben szokásos módon 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. A Síkosság-mentesítési feladat ellátásának kérdése 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Településfejlesztési Bizottság felkért, hogy 
hirdessük meg a helyi vállalkozók között a téli síkosság-mentesítési feladatok 
elvégzését. Az előterjesztésben szerepel a felhívás szövege, amelyet a helyben 
szokásos módon teszünk közzé. Szeptember 15-ig várjuk az árajánlatokat. Amint 
megérkeznek, behozom a testület elé. Erről szerettem volna tájékoztatni a tisztelt 
képviselőket. 
 

9. Egyebek 
 
     9)a. Fogorvosi költségek 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ügyet és a következő 
javaslatot tette: a fogorvosi rendelő átköltöztetésének költségeiből 111.250,- megtérítését 
javasolja a fogorvos részére, konkrétan az átköltözéssel kapcsolatban felmerült költségeket. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

55/2011. (VI.27.) határozata 
Dr. Borbola Krisztián fogorvos kérelméről 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1. a fogorvosi rendelő átköltöztetésének költségeiből 111.250,- megtérítését javasolja a 

fogorvos részére  
2. a költségeket az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
     9)b. Polgármester nyári szabadsága 
 
Baumstark Tiborné – A képviselő-testületnek határozatban kell engedélyeznie a 
polgármester hosszú szabadságát. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A hosszú szabadságomat, amit külföldön fogok 
tölteni, július 15-tól július 26-ig szeretném kivenni, valamint augusztusban is 
szeretnék egy hetet kivenni. Ez összesen 13 munkanapot jelent. Kérem a tisztelt 
képviselő-testületet, hogy szíveskedjen ezt engedélyezni. A szabadságom idejére 
pedig felkérem Dimitrov László alpolgármester urat, hogy helyettesítsen. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

56/2011. (VI.27.) határozata 
a polgármester szabadságáról 
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Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szabadságát 2011.július 15-tól július 
26-ig engedélyezi, valamint további 5 munkanap szabadságot engedélyez augusztus 

hónapban. 
 
Felelős: Dimitrov László alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
     9)c. Testvér települési kapcsolatok kialakítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A testvér települési  kapcsolat pályázatunkhoz 
szükséges egy elvi testületi döntés arról, hogy mely településekkel kívánunk 
létesíteni ilyen kapcsolatot. A másik két településnek is kell hoznia egy ilyen 
döntést. 
 
Csapucha Katalin – Ez az elvi nyilatkozat nem kötelez minket semmire. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Azt tudjuk-e, hogy ők akarnak-e velünk ilyen kapcsolatot 
kialakítani? 
 
Nagy Mária – Ez már egy sokéves kapcsolat mindkét faluval. Ők is voltak már 
nálunk és mi is náluk korábban. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

57/2011. (VI.27.) határozata 
testvérkapcsolat kialakításáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
kifejezi szándékát, hogy az alábbi szlovákiai településekkel kíván 

testvérkapcsolatot létesíteni:  
Tardoskedd 

 Igram. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Bejelentések, interpellációk 

 
Nagy Mária – Szeretnék gratulálni a szervezőknek az orvosi-műszer átadó ünnepség kapcsán. 
Nagyon szép volt a rendezvény, sokan eljöttek a lakosok közül is.  Azt gondolom, hogy ez 
egy sikeres rendezvény volt. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Azt szeretném kérdezni, hogy az utazási szokásokról szóló 
felmérésnek van-e már eredménye? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – Elkészült a felmérés. Megvannak az adatok, nagyon sok 
járathoz lenne szükség autóbuszra a vasútállomástól be a faluba. Van egy vállalkozó, aki 
hallott erről a felmérésről és megkeresett engem, mert neki vannak autóbuszai. Elmondta, 
hogy szívesen elindítana járatokat, de még átgondolja és felméri, hogy neki megérné-e. 
Korábban is kaptam már árajánlatot buszvezetőktől, de sajnos azt mi nem tudjuk megfizetni. 
Az is kérdéses még, hogy a Volán ebbe bele tud-e szólni. 
 
Nagy Mária – Azt javasolnám, hogy ismerkedjen meg a képviselő-testület a felméréssel, és 
annak alapján írjuk ki a pályázatot. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Nem tehetünk semmit a Swinger Klub ellen? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Azt sikerült kideríteni, hogy Szivek Péter a vasútállomásnál 
lévő csarnokot bérbe adta, a bérlő üzemelteti a klubot. Ez a tevékenység nem bejelentés 
köteles, nem engedélyköteles. 
 
Baumstark Tiborné – Ha ételt és italt nem árulnak akkor nem kell engedély. 
 
Nagy Mária – Ki ellenőrzi ezt? 
 
Baumstark Tiborné – A rendőrség ellenőrzi. Én már jeleztem feléjük, és ha bármilyen 
árusítást „tetten érnek” akkor intézkedni fognak. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
polgármester      jegyző 

 


