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Készült: 2014. szeptember 16-án 16,30 órától 17,30 óráig megtartott képviselő-
testületi ülésről.  

Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme (Piliscsév, Hősök tere 10.) 
Az ülés napirendje: 

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

2. 2014. év I. félévi költségvetési előirányzat módosítás  
3. Beszámoló a 2014. év I. féléves költségvetés végrehajtásáról 
4. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotása, valamint a 

térfigyelő rendszer Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása. 
5. Egyebek 

a. Síkosság mentesítés.  
 

Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária Képviselő 
 

Meghívott vendégek: 
  Dr. Etter Ödön jogtanácsos 

Szabó Sándorné gazdálkodási csoportvezető 
Szivekné Vojczek Zsuzsanna gazdálkodási előadó 

Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella igazgatási munkatárs 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, és Ügyvéd Urat. Dimitrov László alpolgármester később érkezik. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés 
napirendjét.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után a 6 jelenlévő képviselő 6 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 76/2014.(IX.16.) 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. 2014. év I. félévi költségvetési előirányzat módosítás  
3. Beszámoló a 2014. év I. féléves költségvetés végrehajtásáról 
4. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotása, valamint a 

térfigyelő rendszer Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása. 
5. Egyebek 



a. Síkosság mentesítés.  
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 képviselők a 
meghívóval együtt megkapták. Időközben ülésezett a Szociális, Egészségügyi és 
Közművelődési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. 
Annyival egészítem ki hogy megtörtént a PR parkoló egyéves helyszíni bejárása, 
valamint a mai napon a Temető utca és a kerékpárút záró ellenőrzése. Mindent 

rendben találtak. Felkérem Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselőt, bizottsági 
elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a Szociális, Egészségügyi és közművelődési 
bizottság ülésén történtekről. Hudeczné Fuzik Anna képviselőt, Pénzügyi és 
Településfejlesztési bizottsági elnököt a következő napirendi pontnál kérem fel 
tájékoztatásra. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő: 2014. szeptember 3-án ülésezett a bizottság. 
Az ülésen 50 E Ft átmeneti segély került megállapításra.  
 
Nagy Mária képviselő – A parkoló bejárása kapcsán megkérdezném, hogy a 
buszmegálló közepébe épített villanyoszlopot is látták? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: az nem része a parkolónak, így nem 
került rá sor. 
 
Maduda Ildikó képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy az óvodai tornaszoba 
mennyire ázott be, hogy máris árajánlat bekérésére volt szükség? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Először azt hittük, hogy a napelemek 
szerelésekor sérült a tető, de az nem lett megbontva, így valószínű, hogy a 
kátrányos szigetelésben van a hiba. Ezen kívül a nagy esőzésben beázott az iskola 
és a hivatal épülete is. Valamint megindult a Kossuth L. utcai partfal Béres 
Attiláéknál, és a „Hlinyík”-ban a löszfal is megcsúszott.  
 
Nagy Mária képviselő: adnak vis maior támogatást magántulajdon esetén is?  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Magántulajdont érintő kár esetén most sem adnak 

támogatást, a Kossuth L. utca partfal szakasza indult meg, Önkormányzati 
ingatlan,de magántulajdont veszélyeztet. 
 
Hudeczné Fuzik Anna: Az óvodára visszatérve: mikor volt a tető szigetelve? Ha már 
szakember jön, nem kellene az egész tetőt vizsgáltatni? Hátha egy energetikai 
pályázat érintené ezt a munkát is. 
 
Nagy Mária képviselő: Az építés 1982-ben kezdődött, részletenként csináltattuk, 
talán utolsónak a csoport szobák feletti rész volt szigetelve kb. öt évvel ezelőtt, itt 
még javítás nem történt, ha jönnek, nézzék meg az egészet. Akkoriban azt mondták, 
van egy olyan része a tetőnek, ahol összegyűlhetnek a falevelek, lehet, hogy ez 
okozza a beázást. 
 



Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Igen erre mi is odafigyelünk, már a 
karbantartók kitakarították. 
 
Nagy Mária képviselő: Új kolléganőt köszöntünk a testületi ülésen Hudecz Izabella 
személyében.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Kétféle minőségben van jelen a 
kolléganő, egyrészt vezeti a jegyzőkönyvet, másrészt a jegyzőasszony igazolt távolléte 
miatt ellátja a helyettesi feladatokat. 
 
Hudecz Izabella: Ezúton is szeretném megköszönni a Képviselő Testületnek, hogy 
ilyen minőségben vehetek részt a testületi üléseken. Köszönöm, hogy lehetőséget 
kaptam a tanulmányaim folytatására azzal, hogy anyagi támogatást állapított meg 
részemre. 

 
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 
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 77/2014.(IX.16.) 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 
 

2. 2014 év I. félévi költségvetési előirányzat módosítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A képviselőknek az előterjesztést 
írásban megküldtük, a napirendet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Megkérem Hudeczné Fuzik Anna képviselőt, 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

képviselőket a bizottság döntéséről. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A 2014. év I. félévében amiatt módosult a 
költségvetésünk, mert a jól működő önkormányzatok, akiknek nem keletkezett az 
elmúlt időszakban adóssága, a kormánytól kompenzálást kapott. Megpályáztuk és 
közel 44 M Ft-os támogatást nyertünk. Ezzel az összeggel módosult a költségvetés 
bevételi oldala, konkrétan a felhalmozási bevételek. Ebben a félévben a 
közfoglalkoztatottak támogatása is növekedett, valamint a különböző központi 
költségvetési támogatások szintén: rendszeres szociális segély, lakásfenntartási 
támogatás, ami 6,8 M Ft-ot jelentett. Ezt a napirendi pontot a PEB megtárgyalta, 
tudomásul vette, a testületnek elfogadásra javasolta.   
 



Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester a 2/2014.(IX.29.) számú előterjesztés szerint javasolja az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.26.) rendeletének módosításáról 

szóló rendelet megalkotását. 

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

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.16.) 
önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló,  
2/2014. (III.13.) rendeletének módosításáról 

 

A rendelet e jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
 

3. Beszámoló a 2014. I. féléves költségvetés végrehajtásáról 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester - A képviselőknek az előterjesztést 
írásban megküldtük, a napirendet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Új program került bevezetésre a 
könyvelésben, másfajta táblákat kaptak a testületi tagok, mint ezelőtt. A szöveges 
értékelést igyekeztek a kolléganők úgy összeállítani, hogy mindenki számára érthető 
legyen, már nem szakfeladatok, hanem kormányzati funkciók szerepelnek benne, 
valamint azok magyarázata. Megkérem Hudeczné Fuzik Anna képviselőt, a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a 
bizottság döntéséről. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Módosult a költségvetés bevételi oldala, 
elmondhatjuk, hogy minden a tervek szerint alakult. Adóbevételünk 61 %-ban 
teljesült, javult a lakosság adózási morálja. Az iparűzési adó bevétele eltér az 
előirányzattól, de ez évente többször kerül feltöltésre. Semmi rendkívüli pl: 
káresemény, nem történt, ami felborította volna a költségvetést. A bizottság 
javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az intézményeknek biztos feltűnt, hogy 
az eddig háromhavonta megküldött pénzforgalmi jelentéseket még nem tudjuk 
időben megküldeni. Az új könyvelési program jelenleg még nem működik 
kielégítően, sok a probléma országos szinten is. Minden hónap 20-ig az összes 
intézményünkre vonatkozóan költségvetési jelentést kell készíteni, melyet 

igyekeznek időben beküldeni a kollégák még akár hibásan is, mert egyébként 
bírságot szab ki a MÁK. Sokat dolgoznak a kolléganők, ezt bizonyítja a mai ülésre 
elkészített anyag is. 
     
Maduda Ildikó képviselő – Szépen kidolgozott alapos áttekintést kaptunk az I. 
féléves költségvetés végrehajtásáról. A beszámolóból kiderül, hogy hatékony 
gazdálkodást folytattunk ebben az időszakban. Külön példaértékű az önkormányzat 
közfoglalkoztatása, tudjuk mekkora energia, idő az ő irányításuk. Igen látványos 
munkát végeznek, nagy segítséget jelentenek a közterületek karbantartásában, 
valamint az intézményeknek.  
Külön köszönet illeti az önkormányzatot azért, hogy annak ellenére, hogy nem ő a 
fenntartója továbbra is gazdája az iskolaépületnek és az udvarnak.  
 



17,00 óra: Dimitrov László megérkezett. 
 
Nagy Mária képviselő: Nagyon szeretnék látni egy olyan táblát, illetve szöveges 
tájékoztatót, ami tartalmaz egy összesítést arról, hogy mennyibe kerültek az útjaink 
(Szilvás ill. Nefelejcs utca) az árajánlatokkal összevetve, összesen. 
A beszámolóval kapcsolatban még annyit, hogy nagyon szépen, tételesen 
összeállított beszámolót kaptunk minden intézmény vonatkozásában. 
  
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A testületi ülés utáni 
közmeghallgatáson az évértékelő beszámolómban erről is tájékoztatást adok, 
valamint felkérem a kolléganőket, hogy egy táblázatban mutassák ki az útépítések 
költségeit, és küldjék meg a Tisztelt képviselőknek.   
 
Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester az 3/2014.(IX.16.) számú előterjesztés szerint javasolja a 2014. év I. 
féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 

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

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 78/2014.(IX.16.) határozata 

 
a 2014. év I. féléves költségvetés végrehajtásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a 2014. év I. féléves költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

4. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotása, 
valamint a Térfigyelő rendszer Adatvédelmi Szabályzatának elfogadása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban 
megkapták. Dr. Etter Ödön ügyvéd, valamint Boros Ildikó a Piliscsévért 
Közalapítvány könyvelője konzultáltak arról, hogy milyen fajta megállapodást kell 
kötnie az Alapítványnak az önkormányzattal ahhoz, hogy a rendszert szabályosan 
működtethessük. E szerint a tulajdon az Alapítványé marad és az önkormányzat a 
rendszer használatára jogosult. Ennek következtében az előterjesztésben 
megküldött rendelettervezet 1.§ (2) bekezdését a megállapodásnak megfelelően 

módosítani szükséges. 
 
Hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester a 4/2014.(IX.29.) számú előterjesztésben szereplő rendelet tervezet 
következők szerinti módosítását javasolja: az Önkormányzat közterületi térfigyelő 
rendszeréről szóló 9/2014. (IX.16.) rendeletének 1.§ (2) bekezdése "az önkormányzat 

használatában lévő műszaki eszközök összessége,„ 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
megalkotta  
 

 



Piliscsév község Önkormányzat képviselő Testületének 9/2014. (IX.17.) rendeletét a 

közterületi térfigyelő rendszerről  
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: a közterületi térfigyelő rendszer 
szabályos működtetéséhez szükséges az Adatvédelmi Szabályzat megalkotása és 
elfogadása is. A megállapodásban foglaltak szerint az önkormányzat a térfigyelő 
rendszer használója, így az előterjesztésben megküldött Adatvédelmi szabályzat is 
módosításra szorul ebben a tekintetben, ahol tulajdonost említ a szabályzat, 
használóra kell javítani. 
Konkrétan a szabályzat 1.2. pontja: „A térfigyelő rendszer a Piliscsévi Önkormányzat 
használatában áll.”,  

5. pontja: „Piliscsév község Önkormányzata, mint a rendszer használója köt 
karbantartási szerződést…”,  
6.pontja: „ …az esetleges hibák elhárítására Piliscsév község Önkormányzata, mint 
a rendszer használója köt szerződést…” 
A következő, amit még módosítani javasolok, az a 4. pont. Ebben a pontban a 
helyiségbe történő belépés szabályait lettek rögzítve, de ezt javasolom javítani a 
rendszerbe történő belépés szabályaivá. Ennek megfelelően: „A rendőrségről szóló 
tv., az Info tv., egyéb jogszabályok által feljogosított személyek, valamint a 
polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a jegyző-helyettese, valamint a hivatal 
rendszergazdája léphetnek be a rendszerbe. A rendszerbe történő belépést minden 
esetben dokumentálni kell…” 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő módosításokkal 
elfogadja a térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatát: a szabályzat 1.2. pontja: 
„A térfigyelő rendszer a Piliscsévi Önkormányzat használatában áll.”, 5. pontja: 
„Piliscsév község Önkormányzata, mint a rendszer használója köt karbantartási 
szerződést…”, 6.pontja: „ …az esetleges hibák elhárítására Piliscsév község 
Önkormányzata, mint a rendszer használója köt szerződést…”. 4. pont: A rendszerbe 
történő belépés szabályai „A rendőrségről szóló tv., az Info tv., egyéb jogszabályok 
által feljogosított személyek, valamint a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és 
a jegyző-helyettese, valamint a hivatal rendszergazdája léphetnek be a rendszerbe. A 
rendszerbe történő belépést minden esetben dokumentálni kell…” 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 79/2014.(IX.16.) határozata 

 
a térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a térfigyelő rendszer adatvédelmi 
szabályzatát a következő módosításokkal:  
a szabályzat 1.2. pontja: „A térfigyelő rendszer a Piliscsévi Önkormányzat 
használatában áll.”,  
5. pontja: „Piliscsév község Önkormányzata, mint a rendszer használója köt 
karbantartási szerződést…”,  



6.pontja: „ …az esetleges hibák elhárítására Piliscsév község Önkormányzata, mint 
a rendszer használója köt szerződést…”.  
4. pont: A rendszerbe történő belépés szabályai „A rendőrségről szóló tv., az Info tv., 
egyéb jogszabályok által feljogosított személyek, valamint a polgármester, az 
alpolgármester, a jegyző és a jegyző-helyettese, valamint a hivatal rendszergazdája 
léphetnek be a rendszerbe. A rendszerbe történő belépést minden esetben 
dokumentálni kell…” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
5.) Egyebek 
 

a. Síkosságmentesítés 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Vertikál KFT tájékoztatta az 
önkormányzatot arról, hogy cégük nem foglalkozik síkosság mentesítéssel, az eddigi 
vállalkozó, Salik Gyula pedig a tegnapi nap hozta be árajánlatát. A tavalyi évhez 
viszonyítva nem változtatott az ajánlaton, 8.500 Ft + ÁFA /óra,  díjért vállalja a 
munkát. A tavalyi évben a kevés hó miatt 80 E Ft munkadíjat fizettünk ki, és a 
megvásárolt só és homok a rendelkezésre áll.  
 

Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja  
elfogadásra: Piliscsév község Önkormányzat  Képviselő - testülete elfogadja 
Salik Gyula Piliscsév, Béke u.131. szám alatti vállalkozó„Hókotrás és 
síkosságmentesítés” pályázatra benyújtott árajánlatát. 
Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével. 

 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 80/2014.(IX.16.) határozata 

 
2014/2015 évre a „Hókotrás és síkosságmentesítés” pályázat elfogadása 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

1) Elfogadja Salik Gyula Piliscsév, Béke u.131. szám alatti vállalkozó„  Hókotrás 
és síkosságmentesítés”2014/2015 évre vonatkozó pályázatra benyújtott 
árajánlatát. 

2) Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével. 
 
Határidő:  1.pont: azonnal 
       2.pont: 2014. szeptember 30.  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

b. Vis maior pályázat hiánypótlása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett: A vis maiorra benyújtott pályázatunkkal 
kapcsolatban hiánypótlási felhívást kaptunk, mely miatt többek közt szükséges a 
69/2014.(VIII.26) számú képviselő testületi határozatban szereplő adatok 



módosítása. Ahhoz, hogy a hiánypótlási felhívásnak eleget tudjunk tenni fenti 
határozatunkat hatályon kívül kell helyezni. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő határozatot javasolja elfogadásra: 
 

  
„Piliscsév Község Képviselő-testülete 
1.) Hatályon kívül helyezi 69/2014.(VIII.26.) számú határozatát. 
2.) 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-ú Önkormányzat 

tulajdonában lévő területek stabilizációs munkáinak vis maior pályázata. 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás     12.504.935.-Ft   10 % 

Biztosító kártérítése 0.-Ft 0% 

Egyéb forrás 0.-Ft 0% 

Vis maior igény 112.544.402.-Ft 90% 

Források összesen 
124.495.889.-Ft 100% 

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
124.495.889.-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). 

 Az önkormányzat vállalja, a károsodott  ingatlannal a költséghatékonyság és 
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást. 

 

    A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés hiánypótlására.” 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
81/2014. (IX.16.) számú határozata 

 
a vis maior pályázati igény benyújtásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 
3.) Hatályon kívül helyezi 69/2014.(VIII.26.) számú határozatát. 
4.) 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-ú Önkormányzat 

tulajdonában lévő területek stabilizációs munkáinak vis maior pályázata. 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás     12.504.935.-Ft   10 % 

Biztosító kártérítése 0.-Ft 0% 

Egyéb forrás 0.-Ft 0% 

Vis maior igény 112.544.402.-Ft 90% 

Források összesen 
124.495.889.-Ft 100% 

 



 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
124.495.889.-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). 

 Az önkormányzat vállalja, a károsodott ingatlannal a költséghatékonyság és 
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást. 

 

    A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés hiánypótlására. 

 

         Határidő: azonnal. 

         Felelős: polgármester                                      

 
INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Tájékoztatom a képviselőket, hogy  
ez évben is benyújtottuk csatlakozási nyilatkozatunkat a Bursa Hungarica 
tanulmányi ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat által alapított tanulmányi 
ösztöndíjakról szóló pályázat benyújtási határideje október 15. Mindkét pályázat 
meghirdetésre kerül mind a honlapon, mind a képújságban.   
 
A közvilágítással az utóbbi időben rengeteg reklamáció érkezett a lakosság részéről. 
Folyamatosan jeleztünk az EON felé, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 
szürkületvilágítást érzékelő szerkezet romlott el a teljes településen. Készleten nem 
volt megfelelő számú eszköz, ezért még mindig van olyan településrész, ahol nem jól 
működik a világítás. Arra az időszakra, amikor nappal is égett a villany nem 
számláznak díjat. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Figyelnünk kell az áramszámlákat. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: lakossági bejelentés érkezett a 
temetőben felhalmozott bontott sírkövek veszélyességéről. Tegnapi napon egyeztető 
tárgyalást folyattunk a helyszínen a LÉTHÉ Temetkezési KFT képviselőivel az 
ügyben.  



Ennek eredménye az, hogy a lakosságot hirdetményben tájékoztattuk arról, hogy a 
még szükséges, a család tulajdonát képező sírköveket, amelyek nem kerülnek 
visszaépítésre szállítassák el, illetve jelezzék a temetkezési vállalatnál, ha vissza 
kívánják állítani. Amennyiben ez időpontig a tulajdonos nem jelez, úgy azt az 
önkormányzat a veszély, valamint a rend érdekében elszállíttatja. 
 
Nagy Mária képviselő: A temető kapu miért nincs bezárva? A WC ajtaja mikor lesz 
megjavíttatva? Egyébként nem tudom, hogy működik, de az én régi sírköveimet 
elszállították. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A temetkezési vállalat nem tud temető 
gondnokot alkalmazni. A sírkövekkel kapcsolatban a sírköves immár két éve fizet a 
LÉTHÉ KFT-nek a temetőbe való belépéskor. Így nyilván van tartva a sírkőállítás, 
valamint a bontott sírkövek nem maradnak a helyszínen. A WC ajtóval 

kapcsolatban már a bizottsági ülésen is beszéltünk. Jelenleg van olyan 
közmunkásunk, aki asztalos munkákhoz ért, meg fogjuk csináltatni. Egyébként is 
át kell helyezni az illemhelyet máshová. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A nagykaput kell bezárni. A sírköves az 
önkormányzattól kérhet kulcsot, így ha dolgozik jeleznie kell előre. A 
közfoglalkoztatás ezen a helyen is sikeresen működött, hisz a ravatalozót is 
kőműves közfoglalkoztatott burkolta. Utólag már okosabb az ember, de ekkor 
lehetőség lett volna egy benti mosdó létesítésére. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ezúton is tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselő társaimat, valamint a lakosságot, hogy szeptember 27-28-án kerül 
megrendezésre a „Szüreti Napok” című rendezvénysorozatunk. 27-én kerül 
felavatásra az óvoda melletti közösségi terünk, rövid műsorral egybekötve, majd 
felvonulás következik népviseletbe, vagy jelmezbe öltözve. A Művelődési Házban 
megvendégeljük a lakosságot, utána bál lesz. Az új sátor azért nem került a 
pincesoron felállításra, mert esőt és hideget jeleztek. 28-án vasárnap a Szlovák 
Önkormányzat rendezésében vendégség lesz, káposztás ételek kiállításával és 
kínálásával. Pályázatot nyújtottunk be a „Szeretlek Magyarország” rendezvényre, 
nyertünk is.  A közös tűzgyújtás 27-én este fél 9-kor lesz a Művelődési Ház mögötti 
részen. Sok szeretettel várok mindenkit! 
 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt és az ülést 17,30 órakor bezárja.  

 
 

Kmf. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
 polgármester       jegyző 


