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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. december 17-én 16,30 órától 18,00 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 településképi véleményezési eljárásról szóló 2/2013.(II.3.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése 

3. A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása 

4. A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet megalkotása 

5. A szociális ellátás helyi szabályairól szóló 2/2012.(II.1) önkormányzati 
rendelet módosítása 

6. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megalkotása 

7. Az Önkormányzat 2014. évi Rendezvénytervének megalkotása 
8. Egyebek  

Ingatlan ügyek (szóbeli előterjesztés) 

Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
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 
 

Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné adóügyi előadó 

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Jegyző Asszonyt, és Ügyvéd Urat. Dimitrov László alpolgármester úr 
később érkezik, megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
Ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja, hogy a napirendet a kiküldött meghívó 
szerinti sorrendben tárgyalják. 

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

Képviselő-testületének 139/2013.(XII.17.) 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 településképi véleményezési eljárásról szóló 2/2013.(II.3.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

3.) A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása 

4.) A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet 

megalkotása 

5.) A szociális ellátás helyi szabályairól szóló 2/2012.(II.1) 
önkormányzati rendelet módosítása 

6.) A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megalkotása 

7.) Az Önkormányzat 2014. évi Rendezvénytervének megalkotása 
8.) Egyebek  

a. Ingatlan ügyek (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. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselőknek 
írásban megküldtük. Van-e hozzászólás, kérdés a napirendhez? 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő– December 2-án a Járási hivatal vezetőjével 
Horváth Szeder Gáborral egyeztető tárgyalást folytattak az ügysegéd munkaidejével 
kapcsolatban – erről szeretnék bővebb tájékoztatást kapni. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A tavalyi évben az ügysegédek 
munkájáról statisztika készült, és ez alapján döntöttek úgy, hogy az ügysegéd 
munkaidejét lecsökkentik 1 órával, mert a feladatát kevesebb idő alatt is el tudja 
látni.  
 

Baumstark Tiborné jegyző – Itt szeretném elmondani, hogy az ügysegéd az idei 
évben már nem jön Piliscsévre, január 2-től pedig már tudni fogjuk az új 
időbeosztását. 
 
Nagy Mária képviselő – December 13-án a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat és a 
Szlovák Baráti kör közmeghallgatást tartott. A rendezvény nagyon jó hangulatú volt, 
sok résztvevővel. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy ilyenkor látni azt, hogy 
mennyi mindent csináltunk, és ebben a munkában mindannyian részt vettünk: 
intézmények, képviselők, civil szervezetek.  
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Köszönöm mindenkinek a közmeghallgatáson részt vett. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester bemutat egy diasort arról, hogy milyen 
fejlesztések, események történtek a településen a 2013-as évben. 
 
Több kérdés, hozzászólás az első napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné 
Rokolya Bernadett polgármester elfogadásra javasolja a két ülés közötti 
eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.  

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

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 140/2013.(XII.17.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról 

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 

 
2. A településképi véleményezési eljárásról szóló 2/2013.(II.3.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
Baumstark Tiborné jegyző - A településképi véleményezési eljárásról szóló 
rendeletünket szerettük volna hatályban tartani többek között azért, hogy tudjuk 
milyen építkezések folynak a településen, és azok szinkronban vannak-e a 
Rendezési Tervünkkel?  De sajnos jogszabályi változás történt, ami alapján csak 
akkor lehet ilyen rendelete az Önkormányzatnak, ha főépítészt tud foglalkoztatni. 
Ezt sajnos még a városi önkormányzatok sem tudják minden esetben megtenni. 
Annak ellenére, hogy a polgármesternek, illetve a képviselő-testületnek nem lesz 
véleményezési hatásköre. Előzetes szóbeli megállapodás alapján  tájékoztatást 
kapunk az építési hatóságtól a településen folyó építkezésekről. 
 
Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester a 2/2013.(XII.17.) számú előterjesztés szerint javasolja „A 

településképi véleményezési eljárásról szóló 2/2013.(II.3.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről” szóló rendelet megalkotását. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
megalkotta  

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.18.) a 

településképi véleményezési eljárásról szóló 2/2013.(II.13.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.  
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3. A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet megalkotása 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Az előterjesztést a képviselők megkapták, a napirendet 
a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A Bizottság javasolta, hogy a 
rendeletalkotást vegyük le a napirendről, de jogszabály kötelez minket arra, hogy e 
rendeletet 2013. december 31-éig megalkossuk, annak érdekében, hogy a szociális 
temetés szabályozva legyen. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő -  A szociális temetés szabályait törvény írja elő, 
vagy módosíthatunk rajta? 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Néhány pontban van lehetőség módosításra, ehhez a 
jelenlegi üzemeltetővel kell egyeztetni. 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az üzemeltetővel történt egyeztetés 
során 7 sírhelyet javasoltak szociális temetés céljára. Ezek már 1979-80 óta 
nincsenek megváltva. Én javasolom, hogy egyenlőre 2 sírhelyet jelöljünk meg, ezek 
a 6. sor 3-as és 6.sor 5-es sírhely. 
 
Nagy Mária képviselő – Jobb lenne, ha lenne 3 egybefüggő sírhely erre a célra, mert 
félő, hogy ugyanúgy, mint régen összevissza ássák ki a sírokat, és nem lesznek 
egyenesek a sorok a temetőben.  Ki fogja ezeket a kiásott sírhelyeket ellenőrizni? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett képviselő – Következő évben ismét testület elé 
terjesztjük a rendelet módosítását, akkor majd beszabályozzuk, hogy az üzemeltető 
hogyan egyeztessen az önkormányzattal.  
 
 
Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester a 3/2013.(XII.17.) számú előterjesztés szerint javasolja „A 

temetőről és a temetkezésről” szóló rendelet megalkotását. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
megalkotta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2013.(XII.18.) önkormányzati rendeletét  

a temetőről és a temetkezésről 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.  

 
17,10 órakor Dimitrov László alpolgármester megérkezett 
 
 
 



 5 

 

4. A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet 
megalkotása 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - Az előterjesztést a képviselők  írásban 
megkapták, a napirendet a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. A 
rendeletet az Önkormányzatnak 2013. december 31-ig kötelező megalkotni.  

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság javasolta 
azokat a közterületeket, amit filmforgatás céljára igénybe lehet venni. Ezek a 
Kálvária domb, a Jubileum tér, a Vasút sor, az ÁFÉSZ-ház előtti tér, a temető, a 
sportpálya. 

 
Maduda Ildikó képviselő – A rendelet első paragrafusában az áll, hogy a rendelet 
hatálya kiterjedhet minden közterületre, ezért szerintem nem kell kiemelnünk egy-

egy helyszínt. 

Nagy Mária képviselő – Mit jelent a technikai kiszolgálás? 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester –  Például áram és vízellátást kérhetnek. 

Maduda Ildikó képviselő – Mi kistelepülés vagyunk, milyen díjat határozzunk meg a 
rendeletben? Én forgatási helyszín/ napban javasolom meghatározni. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Utánanéztem, filmforgatású célra 80-
150 ezer Ft / nap összeget lehet kérni a közterületért. Én javasolom, hogy mi 
Piliscsév Község területén 100 ezer Ft/nap közterület használati díjat szedjünk. 

Maduda Ildikó képviselő - A Pincefalu területén, javasolom, hogy magasabb összegű 
díjat határozzunk meg. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Pincefalu területén  150 ezer Ft/nap 
összegben javasolom a díjat meghatározni. 

 

Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester a 4/2013.(XII.17.) számú előterjesztés szerint javasolja „A 

közterületek filmforgatási célú használatáról” szóló rendelet megalkotását. 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
megalkotta  

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendeletét  

A közterületek filmforgatási célú használatáról 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.  
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5. A szociális ellátás helyi szabályairól szóló 2/2012.(II.1) önkormányzati 

rendelet módosítása 

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

törvénymódosítás indokolása szerint az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, valamint 

az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében javasolt a 

válsághelyzetek kezelésére szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás összevonása önkormányzati segéllyé. A jogosultság 

feltételeit külön kell szabályozni. A mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági 

eljárásokra általánosan irányadó 30 napos ügyintézési határidőt 15 napra 

csökkenti. A javaslatban az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó 

önkormányzati szabályozás továbbra is kiemelten kezeli a megélhetést nehezítő 

élethelyzetben levőket, és a temetésről gondoskodókat. Tekintettel e tényre, 

valamint a 15 napos ügyintézési határidőre a kérelem elbírálását a polgármester 

hatáskörébe célszerű átruházni. Az Önkormányzati segély kialakítása mellett 2014. 

január 1-vel a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról, 

vagy elutasításáról a döntéshozatalt a jegyző hatásköréből a képviselő testület 

hatáskörébe utalja a törvény. E döntés meghozatalára is célszerű a hatáskör 

polgármesterre történő átruházása, tekintettel a 8 napos ügyintézési határidőre is. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Szociális Egészségügyi és Közművelődési 

Bizottság ismeri az eseteket, ezért én azt javasolom, hogy továbbra is a Bizottság 

hatásköre legyen a segélyek megállapítása. Annál is inkább, mert ez aránytalanul 

nagy terhet róna a polgármesterre. 

Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Mint a Szociális Egészségügyi és 

Közművelődési Bizottság elnöke javasolom, hogy továbbra is a Bizottság hatásköre 

legyen a segélyek megállapítása, ennek érdekében a bizottsági üléseket sűríteni kell, 

és alkalmanként, ha szükséges egy-egy munkaértekezletet kell beiktatni. 

Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester az 5/2013.(XII.17.) számú előterjesztés szerint javasolja A 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotását. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
megalkotta  

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendeletét  

A szociális ellátás egyes szabályairól 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.  
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6. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megalkotása 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A munkaterv tervezetet a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javaslataival kiegészítve a képviselőknek megküldtük. 

Van-e kiegészítés, javaslat a munkatervhez? 

 

Nagy Mária képviselő – Jövőre ünnepeljük a csévi szlovákság betelepülésének 315. 
évfordulóját. Kevésnek tartom ezért a Munkatervben a Csévi-napok 
rendezvénysorozat megtárgyalására az egyszeri alkalmat.  Miért nem kezdjük el a 
felkészülést tavasszal? Javasolom, hogy kezdjünk el szűkebb csoportokban 
dolgozni.  Legyen ez egy „ütős” ünnepség, hogy mindenki együtt dolgozzon, ismerje 
el a Képviselő-testület magáénak, mert most Piliscsévről van szó. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A márciusi ülésen már tárgyalhatjuk, 
de a Bizottság feladata lesz a részletek kidolgozása. 

Csapucha Katalin képviselő, a művelődési ház igazgatója – Már megismerheti a 
koncepciót a Képviselő-testület februárban, pályázni is tudunk a rendezvényre, és 
addigra a feladatokat is le lehet bontani és kidolgozhatjuk a költségeket is. 

Nagy Mária képviselő – Amikor 80 éves volt az iskola, akkor több rendezvény is volt. 
A Csévi-napokat is szervezhetjük hasonlóan, nemcsak 3 napra, hanem egész éves 
programsorozatra. 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Februárban, márciusban és májusban  
is javasolom kiegészíteni a munkatervet a „Csévi napok előkészítésével”, a pályázati 
döntést szerintem március közepén már tudjuk. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – 8500 € összegű támogatást nyerhetünk, ez kb. 2-
2,5 M Ft. Javasolom, hogy ha lehetőségünk nyílik, a 2014. évi költségvetésünkben 
különítsünk el ezt az összeget az általános tartalék terhére. 

Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester a 6/2013.(XII.17.) számú előterjesztés szerinti munkatervet a 

kiegészítésekkel elfogadásra  javasolja. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 141/2013.(XII.17.) határozata 

A Képviselő-testület 2014. évi Munkatervének elfogadásáról 

Piliscsév község Képviselő-testülete az alábbi kiegészítésekkel elfogadja a Képviselő-
testület 2014. évi Munkatervét. 

2014. február Csévi-napok előkészítése I 

2014. március  Csévi-napok előkészítése II 

A temetőről és a temetkezésről szóló 15/2013.(XII.18.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
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2014.április  Csévi-napok előkészítése III. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Az elfogadott Munkaterv a jegyzőkönyv 5. számú  mellékletét képezi 

 

7. Az Önkormányzat 2014. évi Rendezvénytervének megalkotása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Rendezvényterv tervezetet a 
képviselőknek írásban megküldtük. A tervezetet a Szociális Egészségügyi és 
Közművelődési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
 
Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 

polgármester a 7/2013.(XII.17.) számú előterjesztés szerinti rendezvénytervet 

elfogadásra javasolja. 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 142/2013.(XII.17.) határozata 

A Képviselő-testület 2014. évi Rendezvénytervének elfogadásáról 

Piliscsév község Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Képviselő-
testület 2014. évi Rendezvénytervét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Az elfogadott Rendezvényterv a jegyzőkönyv 6. számú  mellékletét képezi 

 
 

8. Egyebek  
a. Ingatlan ügyek  

Kara József ingatlan vásárlási kérelme 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - Kara József azzal a kéréssel fordult az 

Önkormányzathoz, hogy a Piliscsév 1769 helyrajzi számú, 1373 m2 nagyságú, 

belterületi kert megnevezésű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant  

megvásárolná. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan közvetlen szomszédos a 1770 

hrsz-ú ingatlannal, ami Kara József saját tulajdonában van. Kara József a 

megvásárolt ingatlant összevonná, és építési telekként használná fel. A rendezési 
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tervünk szerint a jelenlegi Szabadság utca kiszabályozása a rendezési terv 

módosításával megtörténik, mivel építési telek csak út megközelítésével lehet. Az 

építési telek tulajdonosának kell a közműveket kiépíteni. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő - A napirendet Pénzügyi és Településfejlesztési 

bizottság megtárgyalta és az ingatlant 2000,- Ft/m2 áron javasolja értékesíteni.  

Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester az alábbi szöveggel elfogadásra javasolja a következő 
határozatot: Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő testülete értékesíti a Piliscsév 
1769 hrsz-u, 1373 m2 belterületi kert  művelési ágú, önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlant 2000.-Ft/m2 áron Kara József  2519 Piliscsév Vörösvári utca 58. szám 
alatti lakosnak. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 

A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 143/2013.(XII.17.) határozata 

Kara József ingatlan vásárlási kérelméről 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő testülete értékesíti a Piliscsév 1769 
hrsz-ú, 1373 m2 belterületi kert  művelési ágú, önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlant 2000.-Ft/m2 áron Kara József  2519 Piliscsév Vörösvári utca 
58. szám alatti lakosnak.  

2. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő:  1. pont azonnal 

                 2.pont: 2014. január 15. 

 Felelős:     Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

Ondrusák Istvánné ingatlanvásárlási kérelme 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - Ondrusák Istvánné kérelemmel fordult 

az Önkormányzathoz,  mert szeretné megvásárolni a  Piliscsévi 2035 hrsz-ú 864m2  

területű  ingatlan  önkormányzati tulajdonban lévő 9/24 részét. A Pénzügyi 

Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és az ingatlanrészt 300.000,- 

Ft áron javasolta értékesíteni. 

Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester az alábbi szöveggel elfogadásra javasolja a következő határozatot: 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő testülete értékesíti a Piliscsév 2035 hrsz-u, 
864 m2 belterületi kivett, beépítetlen területművelési ágú, önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan 9/24-ed részét 300.000.-Ftösszegért Ondrusák Istvánné  
2519 Piliscsév Béke u.129. szám alatti lakosnak.  
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
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A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát: 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 144/2013.(XII.17.) határozata 

Ondrusák Istvánné ingatlan vásárlási kérelméről 

3. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő testülete értékesíti a Piliscsév 2035 
hrsz-ú, 864 m2 belterületi kivett, beépítetlen terület  művelési ágú, 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 9/24-ed részét 300.000.-Ft 
összegért Ondrusák Istvánné  2519 Piliscsév Béke u.129. szám alatti 
lakosnak.  

4. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 

Határidő:  1. pont azonnal 

                 2.pont: 2014. január 15. 

 Felelős:     Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

 

Lövész Sportegyesület kérelme 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Lövész Sportegyesület 

infrastrukturális fejlesztése címen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 

benyújtott eszközfejlesztési pályázat 2.999.998,- Ft támogatást nyert. A pályázat 

utófinanszírozású. Mennyiben a fegyvereket még december hónapban 

megvásárolják, a pályázati támogatást 2-2,5 hónapon belül utalják. Kovács Ferenc  

Sportegyesület elnöke kéri, hogy a pályázati összeget az Önkormányzat előlegezze 

meg a Sportegyesület részére. Javasolom, a képviselő-testületnek, hogy előlegezzük 

meg a 3. M Ft pénzösszeget.  

Maduda Ildikó képviselő – Ha van rá fedezet, támogatom a javaslatot, mert jövőre az 

áremelkedések miatt ugyanebből a pénzből kevesebb fegyvert tudnak vásárolni. 

Több hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester az alábbi szöveggel elfogadásra javasolja a következő 
határozatot: Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő testülete a Piliscsévi Lövész 
Sportegyesület részére megelőlegezi „A Lövész Sportegyesület infrastrukturális 
fejlesztése” címen nyert  2.999.998,- Ft támogatást. 
A fedezet a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  
 

 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát: 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 145/2013.(XII.17.) határozata 

A Piliscsévi Lövész Sportegyesület pályázati támogatásának megelőlegezése 
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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő testülete a Piliscsévi Lövész 
Sportegyesület részére megelőlegezi „A Lövész Sportegyesület infrastrukturális 
fejlesztése” címen nyert  2.999.998,- Ft támogatást. 
A fedezet a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

 

 

Interpellációk, bejelentések 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Szilvás utcánál mikorra várható a ráforduló ív 
elkészülése? 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az áteresz elkészülése után fogják az 
ívet elkészíteni, a kivitelező szerint péntekig meglesz. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Szilvás utca megépítésénél beszéltünk arról, 
hogy vele egy időben a Csabai utca is készüljön el.  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
slipperek elhelyezésére és az útalap kialakítására 680ezer Ft-os árajánlatot 
kaptunk. A jövő évi költségvetés függvényében fog elkészülni. 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A lakosok kérték a főúton a felezővonal 
felfestését. Megvalósítható ez? 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Telefonon megkérdeztem, van rá 
lehetőség, a közútkezelő hivatalosan kéri megírni az igényünket. 

 

Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a képviselő-testület egész éves munkáját és kellemes ünnepeket, jó 
pihenést kíván. Megköszöni a részvételt és az ülést 18,00 órakor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
 polgármester       jegyző 


