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Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-
testületi ülésről.  

Az ülés helye: Piliscsév község Önkormányzatának tanácsterme (Piliscsév, Hősök 
tere 9.) 

Az ülés napirendje: 

1) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
2) A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményekben és  

a bölcsődében fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 3/2014.(III.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 

 
3) Szabályzatok felülvizsgálata  

a) Bankszámla pénzkezelési szabályzat  

b) Eszközök és források értékelési szabályzata  

c) Leltárkészítési és leltározási szabályzat  

d) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

e) Számviteli politika 

f) Házipénztár pénzkezelési szabályzat 

g) Gazdálkodási szabályzat  

h) Önköltség számítási szabályzat  

i) Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzat  

j) Közbeszerzési szabályzat     

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

4) Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

5) Könyvtár ellenőrzés   

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

6) 2015. évi munkaterv  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

 
7) 2015. évi rendezvényterv  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

8) Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás felülvizsgálata (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző  
 

9) Egyebek 
 
 
 



Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Kosztolányi József képviselő 
Nagy Mária Képviselő 
 
Meghívott vendégek: 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella igazgatási munkatárs 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-

testület tagjait, és Ügyvéd Urat. 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 104/2014.(XII.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 

határozatokról 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 

2) A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási intézményekben és  
a bölcsődében fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 3/2014.(III.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 

 
3) Szabályzatok felülvizsgálata  

a) Bankszámla pénzkezelési szabályzat  

b) Eszközök és források értékelési szabályzata  

c) Leltárkészítési és leltározási szabályzat  

d) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

e) Számviteli politika 

f) Házipénztár pénzkezelési szabályzat 

g) Gazdálkodási szabályzat  

h) Önköltség számítási szabályzat  

i) Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzat  

j) Közbeszerzési szabályzat     

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

4) Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 



5) Könyvtár ellenőrzés   

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

6) 2015. évi munkaterv  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 

7) 2015. évi rendezvényterv  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

8) Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás felülvizsgálata (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző  
  

9) Egyebek 

 
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. Mint már a lejárt határidejű határozatok közt is 
jeleztem, Nagy Mária képviselővel részt vettem Dorogi advent esten, a Nyugdíjas 
Klub Barborka és Mikulás rendezvényén, a helyi karácsonyváró gyertyagyújtáson.  
 
Egy magánház rongálódott meg az esőzések miatt, kidőlt a tűzfala. Az épület 
lakatlan, jeleztünk az építéshatóságnak, a tulajdonosnak van helyreállítási 
kötelezettsége.  
 
Hétfőn ülésezett a Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság. Felkérem 
Csapucha Katalin képviselőt, bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a 
bizottság ülésén történtekről. 
 
Csapucha Katalin képviselő/bizottsági elnök: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, 
hogy a Szociális, Egészségügyi és Közművelődési Bizottság 29 segélykérelemre 119 
E Ft önkormányzati segélyt állapított meg. 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: sok tüzelőigény kérelem érkezett be 
hivatalunkhoz. A Pályázaton nyert 34 m3 tüzelőanyag már kiosztásra került, az 
ezen felüli kérelmek esetében pénzbeli tüzelőtámogatást nyújtunk, valamint a 
gyermekes kérelmezők részére 0,5 m3 fa kiszállítását állapítjuk meg.  
 
Az ünnepek alatti szabadságolás miatt a hivatal minden munkanap ügyeletet tart 
12 óráig.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A Művelődési Ház Igazgatójának sikerült-e a 
pályázatokkal elszámolnia?  
 
Csapucha Katalin képviselő: az elszámolás folyamatban van. 
 



Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Az esztergomi Polgármesterasszonynál tett 
látogatásnak bemutatkozás, vagy konkrét ügy volt a célja.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Bemutatkozni, gratulálni szerettünk 
volna, és az építéshatósági munkával kapcsolatban volt kérdésünk. 
 
Ma az Ister Granum közgyűlése szenátusi tagnak választott be. Mind a magyar, 
mind pedig a szlovák oldalról 3-3 szenátusi tagot választottak meg. 
 
Nagy Mária képviselő: Gratulálunk. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Megjelent a BM határozat arról, hogy 
vis maior támogatásban részesültünk. A támogatási szerződésben határidőt kell 
majd módosítani a közbeszerzési eljárás miatt. 

 
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 105/2014.(XII.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. A gyermekek napközbeni ellátásról és az oktatási intézményekben és a 
bölcsődében fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 3/2014.(III.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása  

 
Hudecz Izabella jegyző h.: A Képviselő-testület tagjai a rendelet tervezet 

előterjesztését a meghívó mellékleteként megkapták. Az étkeztetést végző vállalkozó 
a konyha árait már a tavalyi évben sem emelte, de az étkeztetésre vonatkozó új 
szabályozás azonban már nem teszi számára lehetővé, hogy változatlan árakon 
tudja a szolgáltatást biztosítani. Javasolom, hogy az étkezési térítési díjak 
módosítását a rendelettervezetnek megfelelően fogadja el a Testület. 
 
Nagy Mária képviselő: méltányosak az étterem árai, javasolom a rendelet 
módosítását az előterjesztésnek megfelelően. 
 
További hozzászólás, észrevétel a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a 2/2014.(XII.16.) számú előterjesztésben szereplő, a 
gyermekek napközbeni ellátásról és az oktatási intézményekben és a bölcsődében 
fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 3/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet, 



rendelet-tervezet szerinti elfogadását javasolja. 

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(XII.16.) 
önkormányzati rendeletét 

 
A gyermekek napközbeni ellátásról és az oktatási intézményekben és a 
bölcsődében fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 3/2014.(III.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
A rendelet e jegyzőkönyv 1.mellékletét képezi. 
 
 

3. Szabályzatok felülvizsgálata  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A belső ellenőrünk felülvizsgálta a 
szabályzatainkat, és megállapította, hogy azok módosítása, és a testület általi 
elfogadása szükséges. Ennek megfelelően jelen ülésünkre tíz szabályzatunkat 
vizsgáltuk felül, és aktualizáltuk őket. 
 
Nagy Mária képviselő: Nem értem a jogalkotó szándékát, a testületben nem 
szakemberek ülnek, akik érdemben tudnák a szabályzatok helyességét értékelni. 
Mivel más módon nem tudok hozzászólni, csak bízom abban, hogy a belső ellenőr 
által átnézett szabályzat megfelel a jogszabályoknak és a gyakorlatnak. Javasolom, 
azok elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester a következő szövegű határozatokat javasolja elfogadásra: 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Piliscsév község 

Önkormányzatának …………. szabályzatát. 

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 106/2014.(XII.16.) határozata 
Bankszámla pénzkezelési szabályzat elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsév község Önkormányzatának Bankszámla 

pénzkezelési szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

 
 
 

 
 



Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 107/2014.(XII.16.) határozata 
Eszközök és források értékelési szabályzatának elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsév község Önkormányzatának Eszközök és 

források értékelési szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 108/2014.(XII.16.) határozata 

Leltárkészítési és leltározási szabályzat elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsév község Önkormányzatának Leltárkészítési 

és leltározási szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 109/2014.(XII.16.) határozata 

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsév község Önkormányzatának Felesleges 

vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 110/2014.(XII.16.) határozata 

Számviteli politika szabályzat elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsév község Önkormányzatának Számviteli 

politika szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

 

 
 

 
 
 

 



Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 111/2014.(XII.16.) határozata 
Házipénztár kezelési szabályzat elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsév község Önkormányzatának Házipénztár 

kezelési szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 112/2014.(XII.16.) határozata 

Gazdálkodási szabályzat elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsév község Önkormányzatának Gazdálkodási 

szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 113/2014.(XII.16.) határozata 

Önköltség számítási szabályzat elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsév község Önkormányzatának Önköltség 

számítási szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 114/2014.(XII.16.) határozata 

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzat elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 

és Működési szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 115/2014.(XII.16.) határozata 

Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 

Közbeszerzési szabályzatát. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 



4. Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Közbeszerzési eljárásunk lebonyolításához 
közbeszerzési bizottságot kell választanunk. A bizottság háromtagú. Javaslom, hogy 
a Bizottság tagjai Nagy Mária, Hudeczné Fuzik Anna és a Polgármester legyen. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési Bizottság 

tagjainak Nagy Mária, Hudeczné Fuzik Anna képviselőket, valamint Kosztkáné 

Rokolya Bernadett polgármestert választja meg. 

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 116/2014.(XII.16.) határozata 
a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottság 
tagjainak, Nagy Mária, és Hudeczné Fuzik Anna képviselőket, valamint Kosztkáné 
Rokolya Bernadett polgármestert választja meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

5. Könyvtár ellenőrzés  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: az 5/2014.(XII.16.) számú előterjesztést 
a képviselők megkapták. Célvizsgálat lesz könyvtárunkban, ezért szükséges az 
előterjesztésben foglalt nyilatkozat tétele. A könyvtár rendelkezik az összes 
dokumentummal, amit előzetesen megkértek. Ami kérdésként felmerült bennem, 
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban szerepel-e a könyvtár, de úgy gondolom, 
hogy mint a Művelődési Ház része, igen. A könyvtár látogatottsága még mindig 
megfelelő, a könyvtárközi kölcsönzések is jelentős forgalmat jelentenek. A 
könyvtárunk jól felszerelt, érdemes mindenkinek igénybe vennie.   
 
Nagy Mária képviselő: lehet, hogy a mozgáskorlátozottak számára biztosítandó 
rámpa hiánya gond lehet.  
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: készíttettünk mobil rámpát. 
 
Csapucha Katalin képviselő- Művelődési Ház Igazgató: Az érdeklődés fenntartása 
érdekében azt tervezzük Bendur Istvánné könyvtárossal, hogy vetélkedő sorozatot 
indítunk 2015.-ben.  
 
Nagy Mária képviselő: Az ötlet jó, javasolom az együttműködést az iskolával, akár 
szavalódélutánok keretében is. Könyvtárosunk szívvel-lélekkel dolgozik.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 

Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 

Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2014.(IV.08) 



Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátás fenntartása érdekében az alábbi nyilatkozatot 

teszi:„Fenntartói nyilatkozat 

Piliscsév Község Önkormányzata, mint a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
fenntartója   

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges feltételeinek biztosításáról, 

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, 

c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető, 

d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja, 

e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette, 

f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 
adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári 
önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a 
szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit, 

g) a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba,  

h) a könyvtár szlovák nemzetiségi könyvtári ellátást biztosít.” 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 117/2014.(XII.16.) határozata 
a nyilvános könyvtári fenntartói nyilatkozatról 

 

1. Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2014.(IV.08) 

Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 

Könyvtár a nyilvános könyvtári ellátás fenntartása érdekében az alábbi 

nyilatkozatot teszi:„Fenntartói nyilatkozat 

Piliscsév Község Önkormányzata, mint a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár fenntartója   

 

a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges feltételeinek biztosításáról, 

b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, 

c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető, 

d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja, 

e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette, 

f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 
adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári 
önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a 
szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit, 

g) a könyvtár szolgáltatásait beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba,  

h) a könyvtár szlovák nemzetiségi könyvtári ellátást biztosít.” 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

6. 2015. évi munkaterv 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A 2015. évi munkaterv-tervezetet a 
képviselők megkapták, kérem hozzászólásaikat, javaslataikat.  



Januárban tárgyalnánk a sportöltöző közüzemi díjaira vonatkozó megállapodást, 
ehhez felkérem Kosztolányi József képviselőt, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési 
ülésre készítsen javaslatot a megállapodáshoz.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: javaslom, hogy a PEB ülésére mind a sport, illetve 
a lövész egyesület vezetőjét is hívjuk meg.  
 
Nagy Mária képviselő: Lehetne ismét valamiféle akciót meghirdetni, pl a fásítást 
folytatni. Javasolnám a Dicséretes Csévi Porta, és Pince rendeletet felülvizsgálni, 
újítani benne, újabb koncepciót alkotni. A februári Csévi Napok napirendhez a 
bizottság hívja meg a SZÖK-öt is, a pályázatok májusban lesznek kiírva, együtt 
kialakítva a programot a SZÖK pályázhat támogatásra. 
A májusi oktatási intézmények beszámolójához meg lehetne keresni a KLIK-et is, az 
együttműködések és a dologi feltételeket illetően.  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: az épület fenntartása és a fejlesztés a 
mi feladatunk, a karbantartás a KLIK-et terheli.  
Az októberi Polgárőr beszámoló napirend kerüljön át a júniusi civil szervezetek 
beszámolójához. A fásításról a költségvetés ismeretében tudunk dönteni, akkor 
visszatérünk rá. 
 
18.00 órakor megérkezett Baumstark Tiborné jegyző. 
 
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 2015. évi 
munkatervét: A munkaterv a jegyzőkönyv 2.mellékletét képezi. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 118/2014.(XII.16.) határozata 

a 2015. évi munkatervről  

 

Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja 2015. évi 
munkatervét: A munkaterv a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

 
7. 2015. évi rendezvényterv 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Hasonlóan a munkatervhez a 
rendezvényterv-tervezete is elkészült hónapokra bontva. A tervezet elkészítéséhez 
civil szervezetektől megkértem a javaslatokat, volt, aki benyújtotta, volt, aki nem.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Kimaradt a Falutúra. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Fenntartással kezeltem a programot, 
ugyanis akkor volt csak megfelelő számú jelentkező, ha buszt indítottunk, 
egyébként az utóbbi két évben nagyon kevesen voltak. Bohner Zoltán kérte a 
támogatást országos túra útvonalra, ahhoz lehet majd csatlakozni.  



 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Bohner Zoltán túrája inkább sport, mint 
kirándulás.  
 
Nagy Mária képviselő: Egyszer hasonlóan a régiekhez lehetne egy igazi ütős 
gyermek-nap, bevonva a civileket is. Meghívhatnánk a tardosi és igrami gyerekeket 
is.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Jó ötlet, legyen május utolsó 
vasárnapja.  
Kimaradt márciusban a Morena is. Javasolom kiegészíteni a rendezvénytervet. 
Szeptemberben szervezzünk Egészség-napot?  
 
Nagy Mária képviselő: sikeres volt az utolsó Egészség-nap is. Javasolom a következő 

szóljon a gyerekeknek, vagy gyerekes anyukáknak.  
 
Baumstark Tiborné jegyző: a Leányvári önkormányzattal együtt lehetne szervezni 
egy közös majálist.  
 
Csapucha Katalin képviselő: A közös majális időpontja ne május 1. legyen, hisz 
azért maradt abba, mert ütközik az anyák napjával és a ballagásokkal. 
Szerencsésebb lenne egy-két héttel később.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ha a programok májusban és június 
hónapban így találkoznak, lehet, hogy uniós pályázat is lesz az testvér települési 
találkozóra, a gyermeknapra, a majálisra, és az Asszonykórus jubileumára. 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbi kiegészítésekkel 
elfogadja 2015. évi rendezvénytervét: Március: Morena, Május: Gyermeknap, és 
Közös majális Leányvárral, Szeptember:Egészségnap.   
A rendezvényterv a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 119/2014.(XII.16.) határozata 

a 2015. évi rendezvénytervről 
 
Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbi kiegészítésekkel 
elfogadja 2015. évi rendezvénytervét: Március: Morena, Május: Gyermeknap, és 
Közös majális Leányvárral, Szeptember:Egészségnap.   
A rendezvényterv a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

8. Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás felülvizsgálata 
 
Baumstark Tiborné jegyző: A jelenleg érvényes megállapodásunk a jogszabályoknak 
megfelel. Az Mötv. szerint a megállapodásokat az önkormányzati választásokat 



követő  60 napon belül felül kell vizsgálni, mert később nem lehet benne 
módosítani. A leglényegesebb mindig a finanszírozás kérdése. Eddig a kapott 
támogatás fedezte a működési költségeket, az 50-50 %-os megoszlás a 
továbbiakban is tartható, nem kell hozzátennie egyik önkormányzatnak sem. Ha 
lakosságarányosan oszlana meg a költség, Leányvár kevesebbet fizetne, de a 
Leányvári Képviselő Testület elismeri, hogy a munka nagy része Piliscséven zajlik. 
Amit módosítani javasolok a megállapodásban: 
II. Fejezet 3) pontja: kerüljön ki az együttes ülés, csak akkor kelljen tartani, ha azt 
jogszabály írja elő, vagy úgy dönt a két önkormányzat.  
Továbbá: 
III. fejezet 6) pontja: A jegyző tartós – előre láthatóan legalább 3 hónapos – távolléte 
esetén helyettesítése a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltak szerint történik.  
 

Nagy Mária képviselő: az 50-50 %-ban a bérek is bene vannak? 
 
Baumstark Tiborné jegyző: igen. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: a központi költségvetés biztosítja a fedezetet, akkor 
lenne vitakérdés az 50-50 %, ha nem lenne elég a fedezet. Mi jobban járunk így. 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbi módosításokkal 
elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodást:  
II. Fejezet 3) pontja: „Az önkormányzati hozzájárulás konkrét összegét az éves 
költségvetés elfogadásakor, illetve a teljesítést rögzítő zárszámadáskor kell 
meghatározni.  
III. fejezet 6) pontja: A jegyző tartós – előre láthatóan legalább 3 hónapos – távolléte 
esetén helyettesítése a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltak szerint történik.  
 
A megállapodás a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 120/2014.(XII.16.) határozata 

a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás felülvizsgálatáról 
 

1.) Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbi 
módosításokkal elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló 
megállapodást:  
a) II. Fejezet 3) pontja: „Az önkormányzati hozzájárulás konkrét összegét az 

éves költségvetés elfogadásakor, illetve a teljesítést rögzítő 
zárszámadáskor kell meghatározni.  

b) III. fejezet 6) pontja: A jegyző tartós – előre láthatóan legalább 3 hónapos – 
távolléte esetén helyettesítése a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és működési szabályzatában foglaltak szerint történik.  

 
2.)Megbízza a jegyzőt, hogy a megállapodást a határozatnak megfelelően 
módosítása. 



 
A megállapodás a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 
 
Határidő: 1) pont: azonnal 

 2) pont: 2015.01.15. 
Felelős: 1) pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
  2) pont: Baumstark Tiborné jegyző  
 

9. Egyebek 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Kérem, hogy 2015. március 1-én 
nyújtsuk be pályázatunkat a testvértelepülés találkozót illetően. Előtte a bizottságok 
tárgyalják meg.  
 

Csapucha Katalin képviselő: A pályázat kiírásakor fogjuk megtudni, hogy melyek 
azok a prioritások, amelyekhez kötődően tudjuk alakítani a pályázatunkat.  
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testülete benyújtja pályázatát a 
testvér települési találkozó megszervezésére és lebonyolítására. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 121/2014.(XII.16.) határozata 
a testvér települési találkozó pályázatáról 

 
Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő Testülete benyújtja pályázatát a 
testvér települési találkozó megszervezésére és lebonyolítására. 
 
Határidő:  2015. március 15. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
a) Tájékoztatom a lakosságit, hogy közvilágítási problémáikat az önkormányzatnak 
jelentsék be. A szolgáltatónak 8 napja áll rendelkezésére azt kijavítani. Ha 
többszörösen történik a bejelentés, úgy a hiba javítása mindig tolódik 8 nappal. 
 
Ezúton is szeretettel meghívom a Piliscsévieket önkormányzatunk és a Szlovák 
Önkormányzat rendezésében az adventi ünnepek negyedik gyertyagyújtására a 
Tájházba. Az iskolások előadásában betlehemes játékot tekinthetünk meg, majd a 
„Szállást keres a Szent család”-ban vehetünk részt közösen.  
Forralt borral és ostyával kínáljuk vendégeinket. Aki nem tud részt venni 
ünnepségünkön, annak ezúton kívánok boldog karácsonyt, és jó pihenést az 
ünnepek alatt.  
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt és az ülést 18,30 órakor bezárja.  



 
 

Kmf. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
 polgármester       jegyző 


