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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: 2015.09.22-én 16.00 órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi 
üléséről.  

Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 

Kosztolányi József képviselő 
Vogyeraczki Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Hudecz Izabella  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Jegyző Asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes.  
 
Ismerteti az ülés napirendjét, mely:  
 

1) Silling Kálmánné ingatlanvásárlási kérelme 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
2) Szép Zoltán ingatlanvásárlási kérelme  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
3) Komjáti István-Erdei Katalin ingatlanvásárlási kérelme  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
4) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
5) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat csatlakozási szándék  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselő 5 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 55/2015.(IX.22.) határozata 

a testületi ülés napirendjéről 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjával az 
alábbiak szerint:  

1) Silling Kálmánné ingatlanvásárlási kérelme 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
2) Szép Zoltán ingatlanvásárlási kérelme  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
3) Komjáti István-Erdei Katalin ingatlanvásárlási kérelme  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
4) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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5) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat csatlakozási szándék  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
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. Silling Kálmánné ingatlanvásárlási kérelme 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság előző ülésén már tárgyalta Szép Zoltán ingatlanvásárlási kérelmét, melyet 
a piliscsévi 3524, 3535, 3543, 3544, 3545 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására 
nyújtott be. A PTB javasolta a Képviselő Testületnek, hogy az inganokat érékesítse 
Szép Zoltán részére 2.000.-Ft/M2 áron. Időközben a 3534, és 3535 hrsz-ú 
ingatlanok tekintetében Silling Kálmánné is benyújtotta vásárlási igényét. 
Kérelmében megírta, hogy ez a terület szomszédos a tulajdonában lévő területtel, 
valamint néhai férje már korábban is szerette volna megvásárolni, de akkor a 
Testület elutasította vételi szándékát. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A Szép Zoltán utóbb nyilatkozott arról, hogy két 
egybefüggő területet szeretetne megvásárolni, lehet, hogy neki a másik, 3543, 3544, 
3545 hrsz-ú terület is megfelelne, és akkor Silling Kálmánnénak eladhatnánk az 
általa kért ingatlant. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Szép Zoltánt tájékoztattam a PTB által 
javasolt eladási árról, a 2 000,- Ft/m2 árat elfogadja a beépíthető területre 
vonatkozóan, viszont kéri, hogy a legelő minősítésű terület vételárát alacsonyabban 
állapítsuk meg. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő : Nem javasolom alacsonyabb ár megállapítását, a 
legelőként szereplő terület is növeli az értéket, hiszen a beépíthetőség, így sokkal 
magasabb lesz. 
 
További kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév község Képviselő Testülete eladja Silling Kálmánné részére az 
önkormányzat tulajdonában lévő, piliscsévi 3534 hrsz-ú, „szőlő” megnevezésű, 1906 
m2 nagyságú, és a piliscsévi 3535 hrsz-ú, „szőlő” megnevezésű, 1805 m2 nagyságú 
zártkerti ingatlanokat 2.000.-Ft/m2 áron. Megbízza a polgármestert az adásvételi 
szerződés lebonyolításával. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 56/2015.(IX.22.) határozata 
Silling Kálmánné ingatlanvásárlásáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete  
 

1) Eladja Silling Kálmánné részére az önkormányzat tulajdonában lévő, 
piliscsévi 3534 hrsz-ú, „szőlő” megnevezésű, 1906 m2 nagyságú, és a 
piliscsévi 3535 hrsz-ú, „szőlő” megnevezésű, 1805 m2 nagyságú zártkerti 
ingatlanokat 2.000.-Ft/m2 áron.  

2) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával. 
 

Határidő: 1) azonnal  
2) 2015. október 30. 

 
2. Szép Zoltán ingatlanvásárlási kérelme:  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Szép Zoltán ingatlanvásárlási kérelmet 
nyújtott be a piliscsévi 3534,3535, 3543, 3544, 3545 hrszú ingatlanok tárgyában.  
Mivel Silling Kálmánné is benyújtotta ismételten vételi szándékát a 3534 és a 3535 
hrsz-ú ingatlanokra, a PTB javasolta, hogy Szép Zoltán részére a 3543, 3544, 3545 
hrsz-ú ingatlanokat értékesítse önkormányzatunk 2.000.-Ft/ m2 áron.  
 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadásra: Piliscsév község Képviselő Testülete eladja Szép Zoltán részére az 
önkormányzat tulajdonában lévő, piliscsévi 3543 hrsz-ú, „legelő” 
megnevezésű, 651 m2 nagyságú, a piliscsévi 3544 hrsz-ú, „legelő” 
megnevezésű, 1047 m2 nagyságú, és a piliscsévi  3545 hrsz-ú, „szőlő, legelő” 
megnevezésű, 1597 m2 nagyságú zártkerti ingatlanokat 2.000.-Ft/m2 áron.  
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 57/2015.(IX.22.) határozata 

Szép Zoltán ingatlanvásárlásáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete  
 

1) Eladja Szép Zoltán részére az önkormányzat tulajdonában lévő, piliscsévi 
3543 hrsz-ú, „legelő” megnevezésű, 651 m2 nagyságú, a piliscsévi 3544  
hrsz-ú, „legelő” megnevezésű, 1047 m2 nagyságú, és a piliscsévi  3545 hrsz-
ú, „szőlő, legelő” megnevezésű, 1597 m2 nagyságú zártkerti ingatlanokat 
2.000.-Ft/m2 áron.  

2) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával. 
 
Határidő: 1) azonnal  
                2)2015. október 30. 
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3. Komjáti István-Erdei Katalin ingatlanvásárlási kérelme 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Komjáti István és Erdei Katalin 
kérelmet nyújtottak be a piliscsévi 3577 hrsz-től a 3596 hrsz-ig terjedő összesen 
16.894 m2 területre. A PTB a kérelmet megtárgyalta és javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy az ingatlanok m2-énti árát 2.000.-Ft-ban állapítsa meg.    
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév község Képviselő Testülete eladja Komjáti István és Erdei Katalin részére az 
önkormányzat tulajdonában lévő, piliscsévi 3577 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 928 m2 
nagyságú, piliscsévi 3578 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 514 m2 nagyságú, 3579 hrsz-
ú, szőlő megnevezésű, 518 m2 nagyságú, piliscsév 3580 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 
925 m2 nagyságú, piliscsévi 3581 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 590 m2 nagyságú, 
piliscsévi 3582 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 295 m2 nagyságú, piliscsévi 3583 hrsz-ú, 
szőlő megnevezésű, 295 m2 nagyságú, 3584 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 910 m2 
nagyságú, 3585 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 960 m2 nagyságú, 3586 hrsz-ú, szőlő 
megnevezésű, 860 m2 nagyságú, 3587 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 939 m2 
nagyságú, 3588 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 964 m2 nagyságú, 3589 hrsz-ú, szőlő 
megnevezésű, 917 m2 nagyságú, 3590 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 953 m2 
nagyságú, 3591 hrsz.ú, szőlő megnevezésű, 216 m2 nagyságú 3592 hrsz-ú, szőlő 
megnevezésű, 719 m2 nagyságú, 3593 hrsz-ú, kert megnevezésű, 475 m2 nagyságú, 
3594 hrsz-ú, legelő megnvezésű, 1274 m2 nagyságú, 3595 hrsz-ú, legelő 
megnvezésű, 817 m2 nagyságú, 3596 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 2885 m2 
nagyságú zártkerti ingatlanokat 2.000.-Ft/m2 áron.  
Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával. 
 
 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 58/2015.(IX.22.) határozata 

Komjáti István és Erdei Katalin ingatlanvásárlásáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete  
1) Eladja Komjáti István és Erdei Katalin részére az önkormányzat 

tulajdonában lévő, piliscsévi 3577 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 928 m2 
nagyságú, piliscsévi 3578 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 514 m2 nagyságú, 
3579 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 518 m2 nagyságú, piliscsév 3580 hrsz-

ú, szőlő megnevezésű, 925 m2 nagyságú, piliscsévi 3581 hrsz-ú, szőlő 
megnevezésű, 590 m2 nagyságú, piliscsévi 3582 hrsz-ú, szőlő 
megnevezésű, 295 m2 nagyságú, piliscsévi 3583 hrsz-ú, szőlő 
megnevezésű, 295 m2 nagyságú, 3584 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 910 
m2 nagyságú, 3585 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 960 m2 nagyságú, 3586 
hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 860 m2 nagyságú, 3587 hrsz-ú, szőlő 
megnevezésű, 939 m2 nagyságú, 3588 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 964 
m2 nagyságú, 3589 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 917 m2 nagyságú, 3590 
hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 953 m2 nagyságú, 3591 hrsz.ú, szőlő 
megnevezésű, 216 m2 nagyságú 3592 hrsz-ú, szőlő megnevezésű, 719 m2 
nagyságú, 3593 hrsz-ú, kert megnevezésű, 475 m2 nagyságú, 3594 hrsz-
ú, legelő megnevezésű, 1274 m2 nagyságú, 3595 hrsz-ú,  
legelő megnevezésű, 817 m2 nagyságú, 3596 hrsz-ú, legelő megnevezésű, 
2885 m2 nagyságú zártkerti ingatlanokat 2.000.-Ft/m2 áron.  
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2) Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés lebonyolításával. 
 

Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

4. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Megjelent a szociális tüzelőanyag 
vásárlás kiegészítő támogatására kiírt pályázat. Önkormányzatunk által igényelhető 
mennyiség 64 m3. Ehhez a szükséges önerő 81.280,- Ft lenne, a benyújtási 
határidő 2015. szeptember 30. A PTB a napirendi pontot megtárgyalta és javasolja a 
pályázat benyújtását, az önerő biztosítását. 
 
Csapucha Katalin képviselő-SZEKB elnök: javaslom az önerő biztosítását, hiszen 
nagyon sok a tüzelőt igénylők száma, és így több családnak tudunk segíteni. 

 
Több kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja elfogadásra: 
Piliscsév község Képviselő Testülete benyújtja pályázatát a szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A támogatási program önerejére a 
2015. évi általános tartalék terhére 81.280.-Ft-ot biztosít. Felkéri a jegyzőt a 
költségvetési rendelet fentiek szerinti módosítására. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 59/2015.(IX.22.) határozata 

Szociális tüzelőanyag pályázatról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete  
 

1) Benyújtja pályázatát a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra, 64 erdei köbméter tűzifa igénylésére. 

2) A támogatási program önerejére a 2015. évi általános tartalék terhére 
81.280.-Ft-ot biztosít. 

3) Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet fentiek szerinti módosítására. 
4) Vállalja, hogy a szociális célú tűzifa, vagy szénsegélyben részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 
Határidő: 1./ 2015. szeptember 30. 
      3./ 2015.december 31. 
Felelős: 1./ Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

                      3./ Baumstark Tiborné jegyző 
 

5. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat csatlakozási szándék  

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Önkormányzatunk 2 éve csatlakozott a 
Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez, melynek keretében felsőoktatási 
tanulmányokat támogatunk. Ez évben október 01-ig kell jelezni csatlakozási 
szándékunkat. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Hány fiatalt támogattunk tavaly és milyen 
összeggel? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: átlagban 15 fiatalról van szó, félévente 
350 eFt-ot utaltunk át, amihez az állami költségvetés ugyanennyit tesz hozzá. Az 
idén megszüntettük az általános iskolások támogatását, ez az összeg lett 
átcsoportosítva a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás fedezetére. 
 
Egyéb kérdés, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt ezért Kosztkáné 
Rokolya Bernadett polgármester a következő szövegű határozatot javasolja 
elfogadásra:  Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. A jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz 
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott  
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 
pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

5. Az önkormányzat felhatalmazza Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatban csatlakozási nyilatkozatot aláírja és azt az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő szervezet részére megküldi. 

6. A pályázatot a településen helyben szokásos módon meghirdeti. 

Felelős: 1-5) Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

              Határidők: 1-2) azonnal 

                                3) 2015. december 7. 

                                4) azonnal 

                                5) 2015. október 1. 

                                6) 2015. október 5. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 59/2015.(IX.22.) határozata 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
csatlakozási szándékról  

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1./ A jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, 
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi pályázati 
fordulójához. 

2./ Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

3./ Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

4./ Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 
kiírás feltételeivel. 

5./ Az önkormányzat felhatalmazza Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestert, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatban csatlakozási nyilatkozatot aláírja és azt az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő szervezet részére megküldi. 

6./ A pályázatot a településen helyben szokásos módon meghirdeti. 

Felelős: 1-5) Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidők: 1-2) azonnal 

                 3) 2015. december 7. 

                 4) azonnal 

                 5) 2015. október 1. 

                 6) 2015. október 5. 

 
 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 17,00 órakor bezárja.  
 

Kmf. 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett     Baumstark Tiborné 
 polgármester        jegyző 


