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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:   2016. november 29-én 16:30 órától 18:15 óráig megtartott 

    Képviselő-testületi ülésről 

Az ülés helye:  Piliscsév község Önkormányzatának tanácsterme  

Piliscsév, Béke u. 24. 

 

 

Jelen vannak (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Csapucha Katalin képviselő 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő 

Kosztolányi József képviselő 

Nagy Mária képviselő 

Vogyeraczki Mária képviselő 

 

Baumstark Tiborné jegyző 

 

Meghívott vendégek:  

Dr. Etter Ödön ügyvéd 

 

Jegyzőkönyvvezető: Herczegné Kollár Anikó igazgatási munkatárs 

 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-testület 

tagjait és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület meghatározott 

létszáma 7 fő, jelen van 6 fő. A testület határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 121/2016.(XI.29.) 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.) Beszámoló a Közös Hivatal munkájáról  

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

3.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

4.) Rendeletek felülvizsgálata 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
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5.) Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

6.) 2017. évi Munka- és rendezvényterv elkészítése 

a) 2017. évi Munkaterv 

b) 2017. évi Rendezvényterv 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 

7.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

8.) Dorog Térségi Szociális Alapellátó térítési díjakról szóló rendeletének elfogadása 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

9.) Rendezési terv módosítása (P+R parkoló) 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 

10.) Telenor torony építés  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 

11.) Urbanics utcai járda felújítás 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 

12.) Dr. Borbola Krisztián kérelme  

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 

13.) Régi kézilabda pálya hasznosítása (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 

14.) Béke utcai forgalomkorlátozás 

Előadó: Baumstark Tiborné jegyző 
 

15.) Temetői hulladék elszállítása 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 

16.) Egyebek (szóbeli előterjesztés) 

Szlovák bál, ünnepi díszítés stb. 

Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett 

 

 

 

 

Napirend tárgyalása 

 

 

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

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. A 

beszámolómat szeretném kiegészíteni azzal, hogy a mai napon megérkeztek a megrendelt 

díszvilágítási elemek 1.800.000,- Ft értékben, mely a testület döntése szerint a 2016. évi  

fejlesztés terhére kerül kifizetésre.  
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Pazgyera Ervin jelezte, hogy 300.000 Ft-ért megvásárolja a 775 hrsz-ú ingatlan 152/1000-ed 

önkormányzati tulajdonrészét. 

Az elmúlt időszak nagyon zsúfolt volt az ASP rendszerhez csatlakozás ügyei miatt, mely 

rendkívül sok elfoglaltsággal jár. Folyamatosan egyeztető tárgyalásokat folytatunk és 

továbbképzésekre járunk. 2017. január 1-én indítják az éles rendszert. 

A Művelődési Ház felújítására benyújtott pályázatot megnyertük, az Önkormányzat 

számlájára megérkezett a 44 M Ft. A felújítás megkezdéséig az összeg lekötésre kerül. A 

Művelődési Ház 2017. augusztusig foglalt esküvők és különböző rendezvények miatt, de mire 

lezajlik a közbeszerzési eljárás, úgy sem tudunk korábban nekiállni a munkálatoknak. 

Aki elfogadja a két ülés közötti beszámolómat a szóbeli kiegészítésekkel, kérem 

kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 122/2016.(XI.29.) határozata 

a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

1.) Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, a szóban elhangzott kiegészítésekkel. 

2.) A díszvilágítás finanszírozásához 1.800.000,- Ft kifizetését rendeli el a 2016. évi 

fejlesztés terhére. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

2.) Beszámoló a Közös Hivatal munkájáról  

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A hivatali beszámolót írásban mindenkinek megküldtem. Mint 

minden évben, szeretném most is megköszönni a hivatal munkáját. Üléseken, 

megbeszéléseken gyakran találkoznak a hivatal által készített anyagokkal, gyakran beszélünk 

a hivatali munkáról. Illetve lesz idén egy olyan közmeghallgatás, hogy a hivatali munkával 

kapcsolatban is érkezhetnek hozzászólások, kérdések, panaszok. Nagyon jónak értékelem a 

hivatal munkáját, idén nem volt fellebbezésünk, nem volt olyan döntésünk, melyet a 

Kormányhivatal hatályon kívül helyezett volna. A rendeletmódosítások miatti felhívások 

mind jogszabály-változás miatt voltak szükségesek.  

Az ASP-re történő áttérést nem kívánom forszírozni, hiszen látható, hogy mennyire sok plusz 

munkát és plusz és anyagi terhet jelent a hivatalnak. Nyertünk 7 M Ft-ot az ASP 

bevezetésével kapcsolatban, amelyből 3,15 M Ft-ot költhetünk számítástechnikai eszközökre, 

és 3,85 M Ft-ot útiköltségekre, továbbképzésekre illetve az adatmigrációra. El kell 

készítenünk egy Informatikai biztonsági szabályzatot, melyhez külső szakember segítségét 

kell igénybe vennünk. Az adatmigrációt sem tudjuk mi magunk megcsinálni. Miután nem a 

jelenlegi szolgáltatónk nyerte az országos pályázatot, nem kapjuk meg ingyen a saját 
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adatainkat, 1,5 M Ft-ot kér az adatmigrációért. Az Önkormányzatok próbálnak összefogni 

mindenféle fórumon, megyei és területi szinten is, egyelőre kevés sikerrel. Január 1-től 

viszont indul az új rendszer.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Minden köztisztviselőnek e-személyi 

igazolványt kell készíttetnie, hiszen a központi rendszerbe csak saját adatokkal tudunk majd 

belépni.  

 

Baumstark Tiborné jegyző: Kicsit tartunk tőle, mint minden újtól, mert én azt gondolom, 

hogy a jelenlegihez képest ez egy rossz rendszer. Amelyik könyvelési műveletet eddig 3 

gombnyomással oldották meg a dolgozók, azt most 15-tel fogják. A Pilisszántói 

Önkormányzat önként vállalkozott a rendszer tesztelésére, és az a tapasztalatuk, hogy nem 

működik jól, kezdetleges és lebutított program. Nem tudtak időben jelentéseket leadni, ezért a 

Magyar Államkincstár a tavalyi jelentések elmaradásáért már 4 M Ft-ra büntette őket. Én 

abban bízom, hogy az önkormányzatok egymásnak fognak tudni segíteni, miután az egész 

országban mindenki ezzel a programmal fog könyvelni.  

Az adó adattisztítási folyamattal nagyon jól állunk. 

 

Nagy Mária képviselő: A pénzügyeseknél marad a két kolléganő? 

 

Baumstark Tiborné jegyző: Egyelőre igen, a munkakörök – többek között munkaügyi, 

leltározási feladatok – átcsoportosításával tehermentesítjük a pénzügyes kollégákat.  

Bendur Irénke kolléganőnk jövő márciusban nyugdíjba vonul, így április 1-től új kolléganő 

jön a helyére, aki már január 1-től részt fog venni az ASP-s oktatásokon.  

 

Nagy Mária képviselő: Anyakönyvvezetővel hogy állunk? 

 

Baumstark Tiborné jegyző: Nagyon rosszul. Leányváron ugyan van anyakönyvvezető, de ő 

nem esket, nem vállal anyakönyvi eseményeket. 2017 februárjában indul anyakönyvvezetői 

képzés, melyre két kollégát fogunk beiskolázni. Mivel a képzés 6-8 hónap, optimális esetben 

szeptembertől lesz olyan anyakönyvvezetőnk, aki anyakönyvi eseményeket vállalhat.  

 

Nagy Mária képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a beszámolóban szereplő illetmény 

eltérítés mit jelent? 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A köztisztviselők bérét 20 %-kal lefelé és 30 %-kal felfelé van 

lehetőség eltéríteni. Már a kormánytisztviselők bére is, mint ahogyan számos szakma bérének 

rendezése megtörtént, de a köztisztviselők bére 10 éve nem változott.  

 

Vogyeraczki Mária képviselő: A Szlovák Önkormányzat nevében szeretném megköszönni a 

hivatal segítő munkáját. Segítséget kapunk jegyzőkönyvezésnél, beszámoló készítésénél, 

szinte mindenben. Kérdezni szeretném, hogy az ASP rendszer bevezetése mennyiben fogja 

érinteni az intézményeket? 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Biztos, hogy érinteni fogja, de egyelőre a 

technikai részéről nincs bővebb információnk, az ilyen jellegű kérdésekre még nem kaptunk 

konkrét választ.  

 

Baumstark Tiborné jegyző: Az a probléma, hogy ezt a rendszert nem lehet „kitelepíteni”. Még 

nem tudjuk, hogy az étkezési térítési díjak beszedése, könyvelése milyen módon fog történni. 



6 
 

Az iskolai étkezési díjak beszedése Piliscséven már az Önkormányzatnál történik, és nagyon 

pozitív a szülők visszajelzése. Előfordulhat, hogy az óvodai étkezési díjak beszedésével is 

hasonló lesz a helyzet. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Amint lesz valami konkrét információnk, 

egyeztetni fogunk az óvodavezetővel. 

 

Vogyeraczki Mária képviselő: A Szlovák Önkormányzatot mennyiben fogja érinteni ez a 

rendszer? 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A könyvelést fogja érinteni. Annyiban fogja érinteni, hogy míg 

most időben ki tudunk fizetni például egy-egy számlát, az ASP rendszer csak akkor fogja 

engedni, hogy ha lesz rá megrendelés, előirányzat. 

 

Nagy Mária képviselő: Az Országos Szlovák Önkormányzat ülésén is elhangzott, hogy el 

akarják lehetetleníteni az önkormányzatok működését.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Amint beindul az éles rendszer, többet fogunk 

tudni. Van még valakinek kérdése a hivatali beszámolóval kapcsolatban? 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Javaslom, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél 

vizsgáljuk meg a lehetőségeket, mennyivel tudjuk megemelni a köztisztviselők javadalmait. 

Továbbá – mivel a polgármester béréről és jutalmáról a testületnek kell döntenie – javaslok 

egy havi jutalmat megszavazni a polgármester asszony részére, a 2016. évi tartalék terhére. 

Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  

 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 123/2016.(XI.29.) határozata 

A polgármester 1 havi bérének megfelelő jutalom megállapításáról 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kosztkáné Rokolya Bernadett 

polgármestert 1 havi bérének megfelelő összegű jutalomban részesíti. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az összeget a 2016. évi költségvetés tartalékának terhére fizesse 

ki.  

 

Felelős:  Baumstark Tiborné jegyző 

Határidő:  1. azonnal 

2. 2016. december 31.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Aki elfogadja a jegyző asszony hivatali 

beszámolóját és egyetért azzal, hogy a köztisztviselők béremelését a testület a 2017. évi 

költségvetés tervezésénél tárgyalja, kérem kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 124/2016.(XI.29.) határozata 

a közös hivatali beszámoló elfogadásáról és a  

köztisztviselői illetmények emeléséről 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jegyző beszámolóját 

a közös hivatal működéséről.  

2. Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi 

költségvetés tervezésekor megvizsgálja a köztisztviselői illetmények emelésének 

lehetőségét. 

 

Felelős:  Baumstark Tiborné jegyző 

Határidő: 1. azonnal 

  2. A 2017. évi költségvetés tervezése 

 

 

 

 

3.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság az ütemtervet 

áttanulmányozta, elfogadásra javasolja. Egyebet nem kívánok hozzáfűzni, az előterjesztésnek 

megfelelően javaslom elfogadni. 

 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 125/2016.(XI.29.) határozata 

a 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési ütemtervét. 

 

Felelős:  Baumstark Tiborné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

4.) Rendeletek felülvizsgálata 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A témakört a Pénzügyi Bizottság ülésén nagyon alaposan 

megtárgyaltuk. A közterületek használatáról szóló rendeletet levettük a napirendről, a 

bizottság véleménye szerint annak módosítása hosszabb időt, alaposabb áttanulmányozást 
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kíván. Az előterjesztés mellékleteiként megküldött rendeletek már a Kormányhivatal 

Törvényességi Osztálya által ellenőrzött, és a Pénzügyi Bizottság által elfogadásra javasolt 

rendeletek, ill. rendelet-módosítások. 

 

Nagy Mária: A Dicséretes Csévi Pince díjjal kapcsolatban szeretnék megjegyzést tenni. 

Tapasztalatom szerint a pincesoron egyre több, nem a védettségbe illő építés/átépítés történik. 

A díjat szerintem csak annak kellene odaítélni, akinek hagyományos csévi pincéje van. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ki lehetne egészíteni azzal, hogy a Dicséretes 

Csévi Pince díjra csak azok pályázhatnak, akiknek a pincéje a helyi védettségnek megfelelő, 

tájba illő, Csévi pincesorra jellemző hagyományos jelleget őriz. Első ízben 2017. május 30-ig  

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 9/2016.(XI.30.) rendelete 

a „Dicséretes Csévi Porta” cím adományozásáról 

 

Az elfogadott rendelet a Jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 

 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendeletünk 

díjak megállapításával kapcsolatos rendelkezéseit hatályon kívül kell helyeznünk. 2016. 

október 1-től a díjak központilag kerülnek meghatározásra, azokat jogszabály rögzíti.  

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 10/2016.(XI.30.) rendelete 

a közterületek filmforgatási célú használatáról 

 

Az elfogadott rendelet a Jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 

 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A parkoló megváltásáról szóló rendelet a Pénzügyi Bizottsági 

ülésen kiegészítésre került, illetve javítani kellett az Önkormányzat címét is.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Aki egyetért a kiküldött előterjesztésben foglalt 

rendelet-módosítással, kérem kézfenntartással jelezze. 
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Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 11/2016.(XI.30.) rendelete 

a parkoló megváltásáról 

 

Az elfogadott rendelet a Jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi 

 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A lakásbérlemények díjáról szóló rendeletünket vissza kell 

vonnunk, hiszen okafogyottá vált. Egyetlen önkormányzati bérlakásunk van, a régi orvosi 

szolgálati lakás, melynek bérleti feltételeiről mindig határozatban dönt a Képviselő-testület. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Aki egyetért a rendelet visszavonásával, kérem 

kézfenntartással jelezze. 

 

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 12/2016.(XI.30.) rendelete 

a lakásbérlemények bérleti díjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Az elfogadott rendelet a Jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi 

 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: Az adórendelet felülvizsgálatánál volt egy javaslata a Pénzügyi 

Bizottságnak. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A 2017-es évben nem javasol a bizottság bevezetni új adót. 

A kommunális adónk jelenleg 6.000,- Ft/telek évente, mely összeg négy éve nem emelkedett. 

A bizottság jövőre ezt 8.000,- Ft-ra javasolta megemelni.  

 

Nagy Mária képviselő: Olyan jól állunk pénzügyileg, muszáj ezt most megemelnünk? Igaz, 

hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megszavaztam, de azóta meggondoltam magam.  

 

Vogyeraczki Mária képviselő: Én nem javaslom megemelni, gondolva arra, hogy ez nagyon 

sok embernek problémát jelent.  

 

Baumstark Tiborné jegyző: Kettős érzésem van ezzel kapcsolatban. Korábbi döntésünk 

értelmében évenként kellett volna emelni 1000 forinttal telkenként. Amikor a 

magánszemélyek kommunális adója bevezetésre került, abban állapodtunk meg, hogy miután 

más helyi adót nem vezetünk be, ezért évente ezer forinttal megemelve a kommunális adó 

mértékét, elérjük azt a bevételt, amit építményadóból is beszednénk. Lehetőségünk csak 
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november 30-ig van az emelésre, legközelebb jövő év novemberében fogunk tudni erről 

dönteni.  

 

Kosztolányi József képviselő: Én is úgy gondolom, hogy nem kellene emelnünk.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Aki egyetért azzal, hogy – a Pénzügyi- és 

Településfejlesztési Bizottság javaslatára – évi 8.000,- Ft-ra emeljük a kommunális adó 

mértékét, kérem kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 nem 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 126/2016.(XI.30.) határozata 

a magánszemélyek kommunális adójának megemeléséről 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magánszemélyek 

kommunális adóját 2017-ben nem emeli meg.  

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a magánszemélyek 

kommunális adójának mértékét változatlanul hagyjuk, kérem kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 127/2016.(XI.29.) határozata 

a magánszemélyek kommunális adójának 2017. évi mértékéről 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magánszemélyek 

kommunális adójának mértéke 2017-ben is 6.000,- Ft / év / ingatlan marad.  

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A tanulmányi ösztöndíjról szóló rendeletünk mellékletét tartottuk 

szükségesnek módosítani. A Szociális Bizottság a mellékletet megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja az előterjesztés szerint.  

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 13/2016.(XI.30.) rendelete 

a tanulmányi ösztöndíjról 

 

Az elfogadott rendelet a Jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi 

 

 

 

 

 

5.) Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet 

megalkotása 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettségünk. Minden 

településnek meg kell határoznia, milyen alapellátási körzetet tart fenn. Ez elsősorban 

nagyobb településekre, városokra vonatkozik. Az előterjesztésben kiküldött rendelet-tervezet 

szintén átesett egy előzetes normakontrollon, a törvényi kiírásnak megfelel. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 6 jelenlévő képviselője 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 14/2016.(XI.30.) rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

 

Az elfogadott rendelet a Jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi 

 

 

 

 

6.) 2017. évi Munka- és rendezvényterv elkészítése 

a) 2017. évi Munkaterv 

b) 2017. évi Rendezvényterv 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az előterjesztésben előkészítettünk egy 

tervezetet. Szeretném megkérdezni a Tisztelt testületet, hogy vannak-e már javaslataik, 

melyekkel ki tudjuk egészíteni, vagy mindenki átnézi és végiggondolja, és a december 13-ai 

ülésen fogjuk tárgyalni? 

 

Baumstark Tiborné jegyző: Javaslom, hogy küldje be előzetesen írásban minden képviselő a 

javaslatait, és a decemberi ülésen kerüljön véglegesítésre a Munka- és rendezvényterv.  

 

Nagy Mária képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy van-e nekünk még testvértelepülésünk? 

A testvér települési kapcsolat egyáltalán nem működik, a rendezvénytervben pedig szerepel a 



12 
 

találkozó. Akkoriban aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, de egyik fél sem keresi a 

kapcsolatot. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Szerintem elsősorban arról kellene döntenünk, hogy 

szeretnénk-e egyáltalán testvér települési kapcsolatot. 

 

Baumstark Tiborné jegyző: Véleményem szerint ez a Civil szervezeteken is múlik. 

Leányváron nagyon erős a tánccsoportunk kapcsolata a német csoportokkal, szinte minden 

évben szerveznek közös rendezvényt.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Mi azért hagytuk benne a rendezvénytervben, 

mert információink szerint lesz egy pályázati kiírás jövő év elején testvér települési találkozó 

rendezésére, és ha nyernénk a pályázaton, akkor vagy fel lehetne frissíteni a kapcsolatot 

Tardoskeddel, vagy új kapcsolatokat lehetne kiépíteni. Amint kiírják a pályázatot, akkor 

tudunk dönteni arról, hogy benyújtjuk vagy sem. Kérem a képviselőket, hogy a decemberi 

ülés előtt küldjék meg javaslataikat, azokat beépítjük a Munka- ill. rendezvénytervbe, és a 

decemberi ülésen elfogadásra kerülhetnek. Aki ezzel egyetért, kérem kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 

Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 128/2016.(XI.29.) határozata 

a 2017. évi Munka- és rendezvényterv elkészítéséről 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi Munka- 

és rendezvénytervét a testület december 13-i ülésén tárgyalja. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

7.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ahogyan az előterjesztésben kiküldésre került, a 

Társulási Megállapodás két pontját kellett módosítani. Módosult a székhely címe, és az, hogy 

a címet milyen betűmérettel és formázással kell szerepeltetni a megállapodásban. Nem felelt 

meg az előírásoknak, ezért törvényességi észrevétel alapján kellett a módosításokat 

végrehajtani. Aki egyetért a módosításokkal, kérem kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 129/2016.(XI.29.) határozata 

a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

8.) Dorog Térségi Szociális Alapellátó térítési díjakról szóló rendeletének elfogadása 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ezt a rendeletet szintén egy törvényességi 

észrevétel miatt kellett módosítani. A Társulás megkérte a működési engedélyt a nappali 

demens ellátásra. Az étkezési térítési díj nem került külön megállapításra a demens ellátásra, 

ezzel kellett kiegészíteni.  

Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy 2017. január 1-től a piliscsévi idősek ellátásában is 

bevezetésre kerül a nappali demens ellátás, négy fővel. Az intézményvezető mentálhigiénés 

szakemberként 4 órában fogja ellátni ezt a feladatot, a szakmai irányító pedig a Szociális 

Alapellátó vezetője lesz. Januártól a térségben Dorogon, Sárisápon és Piliscséven kerül 

bevezetésre a demens ellátás. A normatíva egy ellátottra közel 500 e Ft egy évre, de ezekre az 

ellátottakra étkezésre már nem lehet külön normatívát igénybe venni. Ennek eredményeként a 

települési önkormányzatnak a jövő évi költségvetés tervezésekor a szociális alapellátás 

működtetéséhez kevesebb hozzájárulást kell majd fizetnie.  

Aki az Alapellátó térítési díjakról szóló rendeletét az előterjesztés szerint elfogadja, kérem 

kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 130/2016.(XI.29.) határozata 

a Dorog Térségi Szociális Alapellátó térítési díjakról szóló rendeletének elfogadásáról 

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Dorog Térségi Szociális Alapellátó térítési díjakról szóló rendeletét az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

Határidő:  azonnal 
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9.) Rendezési terv módosítása (P+R parkoló) 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A vasút nyomvonala jelenleg „EV véderdő” 

besorolású övezetben van, de „KÖV vasúti terület”-nek kellene lennie. E nélkül a P+R 

parkoló bejegyzése nem lehetséges. Emiatt a NIF az összes vasútvonalat érintő 

önkormányzatot felkereste, és a Rendezési terv módosítását kezdeményezte olyan 

feltételekkel, hogy a módosítással összefüggő költségeket a NIF állja. A napirendi pontot a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 131/2016.(XI.29.) határozata 

a Rendezési terv módosításáról 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 

Rendezési tervét a P+R parkoló területének rendezésére a NIF Zrt. kötelezettség-

vállalásával. 

2. Megbízza a polgármestert a jelenleg hatályos Rendezési terv módosításához szükséges 

szerződés-tervezet beterjesztésével. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő:  1. azonnal  

  2. folyamatos 

 

 

 

 

10.) Telenor torony építés  

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az Önkormányzatot ismét megkereste a 

Generalcom Kft. képviselője. Az internet- és mobilhálózat fejlesztésére egy 30 m magas 

tornyot szeretnének építeni. A mi jelenlegi Rendezési tervünk szerint nem építhető 

belterületen 4,5 m-nél magasabb építmény, csak az ipari park területén, 22 m magasságig. A 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet, és nem javasolja a hozzájárulást. Javaslom, 

hogy a testület ne engedélyezze a torony megépítését.  

 

Baumstark Tiborné jegyző: A Telenornak – a szolgáltatás megfelelő lefedettsége miatt – nagy 

szüksége lenne a toronyra. Szakmailag utánajártunk, ebben az ügyben az OTÉK az irányadó, 

mely szerint kimondhatja a testület, hogy a Rendezési tervünk szerint a torony építését a 

kérelmező által megjelölt területeken  nem engedélyezzük.  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Mi a helyzet a külterületekkel? Amennyiben külterületen 

engedélyezhető, akkor javaslom, hogy inkább az önkormányzat jelöljön ki egy területet, 
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nehogy a Generalcom találjon olyan magánszemélyt, aki a tulajdonában lévő ingatlanon 

engedélyezi az építményt.  

 

Baumstark Tiborné jegyző: Amikor a kérelmező telefonon egyeztetett velem, akkor elmondta, 

hogy amennyiben sehol nem engedélyezzük és nincs más lehetőségük, akkor felhelyezik a 

templomtoronyba. Ez ügyben állítólag már tárgyalásokat folytatnak. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: A templomtorony a lakóházak övezetében van. Mivel ez az 

építmény szórja a sugárzást, így nem biztos, hogy jó helyen lenne a falu közepén. Ezért 

mondtam, hogy nekünk kellene találni egy megfelelő területet, amely a lakóövezettől kellő 

távolságra van.  

 

Baumstark Tiborné jegyző: Felajánlhatjuk nekik, hogy jöjjenek ide személyesen, és 

folytassunk egyeztető tárgyalásokat a megfelelő terület kiválasztásának érdekében.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Javaslom, fogadjuk el, hogy Piliscsév 

belterületén a testület nem engedélyezi a torony építését. Felkérhet engem a testület, hogy a 

külterületi részen keressünk egy megfelelő területet. Amennyiben ez nem felel meg a 

kérelmezőnek, akkor kérelmét elutasítjuk. Aki ezzel egyetért, kérem kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 132/2016.(XI.29.) határozata 

a Generalcom Kft. távközlési állomás létesítésére vonatkozó kérelméről 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Generalcom Kft. távközlési 

állomás létesítésére vonatkozó kérelmét elutasítja Piliscsév település belterületén. 

2. Felkéri a polgármestert, folytasson egyeztető tárgyalást a Generalcom Kft. képviselőivel 

egy külterület kiválasztásában, mely a kérelmező követelményeinek megfelel.  

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

Határidő:  1. azonnal 

  2. folyamatos 

 

 

 

 

11.) Urbanics utcai járda felújítás 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta, és az a javaslata, hogy Kutala József vállalkozó árajánlata alapján kerüljön 

felújításra az Urbanics utcai járda felújítása. Tárgyaltam a vállalkozóval, egyeztettük a 

paramétereket, összesen 156 fm hosszú területen kerülne elhelyezésre viacolor, a meglévő 

betonjárda egy részének felbontásával. A vállalkozó pozitív döntés esetén már a holnapi nap 

folyamán el tudná kezdeni a munkát.  
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Kérdés, észrevétel nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontot. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 133/2016.(XI.29.) határozata 

az Urbanics utcai járda burkolatának felújításáról 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kutala József 

árajánlata alapján megrendeli az Urbanics utcai járda burkolatának felújítását 156 fm 

hosszban és 1,2 m szélességben, a jelenlegi beton burkolat felbontásával és viacolor 

térkővel való burkolásával. 

2. A szükséges összeget a 2016. évi felújítás terhére biztosítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói megbízási szerződés megkötésével. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

Határidő:  1. azonnal  

  2-3. 2016. december 31. 

 

 

 

 

12.) Dr. Borbola Krisztián kérelme  

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Dr. Borbola Krisztián fogorvos az 

előterjesztésben szereplő kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. A fogorvosi kezelőszék 

már nagyon rossz állapotban van, nem igazán lehet hozzá alkatrészeket kapni.  

A kérelmet a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és az alábbiakat 

javasolta: 

- A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés tervezésénél vizsgálja meg a pénzügyi 

lehetőségét a fogorvosi szék vásárlásának támogatására. 

- Hívja fel a kérelmező figyelmét, hogy kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat. 

- A Piliscsévért Közalapítvány szervezzen jótékonysági bált a fogászati kezelőszék 

beszerzésének támogatására. 

- Polgármester asszony kérjen árajánlatot az Innomed Medical Zrt.-től. 

Kértem egy árajánlatot az Innomed Medical Zrt. képviselőjétől, elmondása alapján egy új 

szék 3 - 4,5 M Ft-ba kerül a kiegészítőktől, felszereltségétől függően. Javaslom, hogy a 2017. 

évi költségvetés tervezésénél vizsgáljuk meg a lehetőségeket. Beszéltem a fogorvossal is, és 

megegyeztünk, hogy ő is és az önkormányzat is folyamatosan figyelni fogja a pályázati 

kiírásokat. Amennyiben az önkormányzat venné meg a kezelőszéket, akkor az fogorvosváltás 

esetén is megmaradna a településnek. 

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Javaslom, hogy térjünk vissza erre a 2017. évi költségvetés 

tervezésénél. Válaszoljuk meg a doktor úrnak, hogy jelenleg nincs rá forrásunk, de keressük a 

megoldást.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Aki egyetért a képviselő asszony javaslatával, 

kérem kézfenntartással jelezze. 
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Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 134/2016.(XI.29.) határozata 

Dr. Borbola Krisztián fogorvos  

új fogorvosi kezelőszék vásárlásával kapcsolatos kérelméről 

 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi 

költségvetés tervezésénél megvizsgálja a pénzügyi lehetőségeket a fogorvosi szék 

vásárlásának támogatására. 

2. Felkéri a fogorvost, figyelje folyamatosan a pályázati kiírásokat. 

3. Felkéri a polgármestert, keresse meg a Piliscsévért Közalapítvány elnökét, szervezzenek 

jótékonysági bált a fogászati kezelőszék beszerzésének támogatására.  

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

Határidő:  1. 2017. évi költségvetés tervezése 

  2. folyamatos 

  3. 2017. március 31. 

 

 

 

 

13.) Régi kézilabda pálya hasznosítása (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság ülésén 

már tárgyaltuk. Utánajártunk a tulajdonosi viszonyoknak, de az önkormányzatnak jelenleg 

nincs tulajdonrésze. Voltunk ott helyszíni szemlén, de először is utat kell építeni ahhoz, hogy 

eljussunk odáig. Az a javaslatom, hogy a jövő évi költségvetés tárgyalásánál vizsgáljuk meg a 

lehetőségeket. A területet akár zöldhulladék-gyűjtésre is lehetne hasznosítani, hiszen ez 

jelenleg nem megoldott a településen. A Vertikál Zrt. még nem kapta meg az engedélyt 

zöldhulladék elszállítására, de információink szerint karácsony után a fenyőket el fogják 

szállítani.  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Először is meg kell vizsgálnunk a területet, hol tudunk ott 

utat kialakítani, ill. a területet megvásárolni. 

 

Baumstark Tiborné jegyző: Az a javaslatom, kerüljön be a 2017. évi munkatervünkbe.  

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Aki elfogadja a szóbeli tájékoztatómat és 

egyetért azzal, hogy a régi kézilabda pálya hasznosítása kerüljön be a 2017. évi 

munkatervünkbe, kérem kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 135/2016.(XI.29.) határozata 

a régi kézilabdapálya hasznosításáról 

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester szóbeli 

tájékoztatóját, és úgy dönt, hogy a kézilabdapálya hasznosítása lehetőségének megvizsgálását 

beépíti a 2017. évi munkatervébe. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

14.) Béke utcai forgalomkorlátozás 

 

 

Baumstark Tiborné jegyző: Az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. A napirendet a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és nem javasolja a sebességkorlátozás elrendelését. A 

hivatalhoz sok szóbeli bejelentés érkezik a gyorsan, hangosan közlekedő járművekről. Hiába 

kerül kihelyezésre közlekedési tábla, a gépjárművezetők sokszor nem tartják be a 

sebességhatárt. A Magyar Közút válasza alapján kevés esélyt látok a sebességkorlátozás 

bevezetésére.  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Ez egy lakossági bejelentés, kérelem volt, hogy 30 km/h 

sebességkorlátozás kerüljön bevezetésre a Béke u. egyes szakaszain. Leginkább a buszokra is 

és nehézgépjárművekre utal a bejelentő. Hosszú távon az lenne a megoldás, ha megépülne az 

„átvezető” út a Kesztölci u. és a Béke u. eleje között. Mivel a sebességkorlátozás csak a Béke 

u. bizonyos szakaszaira vonatkozik, a bizottság nem javasolja, hiszen ez rendőrségi feladat.  

 

Baumstark Tiborné jegyző: Amennyiben a testület úgy dönt, hogy nem vezet be 

sebességkorlátozást, akkor esetleg a rendőrséghez fordulhatnánk, hogy próbáljanak 

gyakrabban helyszínelni, sebességet mérni.  

 

Csapucha Katalin képviselő: A bejelentésben név szerint meg van jelölve egy cég, szerintem 

meg lehetne keresni őket is, hogy tartsák be az 50 km/h-s sebességhatárt. 

 

Baumstark Tiborné jegyző: Figyelemfelhívásra valóban alkalmas lehet egy ilyen levél, hátha 

jobban odafigyelnek a sofőrök, ha kapnak egy ilyen jellegű utasítást a cégtől. 

 

Dr. Etter Ödön ügyvéd: Az is megoldás lehetne, hogy kihelyeztetnek a szóban forgó 

útszakasz elejére egy lámpát, amely jelzi a sebességet. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A bizottság ugye nem javasolja a 

forgalomkorlátozást. Javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot a Magyar Közúttal, 

helyeztessünk ki egy világító, sebességjelző táblát. Aki ezzel egyetért, kérem kézfenntartással 

jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 136/2016.(XI.29.) határozata 

a Béke utcai forgalomkorlátozásról 

 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, vegye fel a 

kapcsolatot a Magyar Közút Zrt-vel, milyen feltételekkel lehet kihelyeztetni egy világító, 

sebességjelző táblát, és azt hová érdemes kihelyezni. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  

Határidő:  2017. március 31. 

 

 

 

 

15.) Temetői hulladék elszállítása 

 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: A Léthé Temetkezési Kft. jelezte, hogy már nem 

tudják elszállítani a temetői hulladékot. Az a kérésük, hogy a jövőben ezt a feladatot vállalja 

át az Önkormányzat. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 137/2016.(XI.29.) határozata 

a temetői hulladék elszállításáról 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy leveszi a napirendről 

a temetői hulladék elszállításának tárgyalását. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a temetői hulladék szállításáról egyeztessen a Léthé Kft. 

képviselőjével. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő:  1. azonnal 

2. 2016. december 31. 

 

 

 

 

16.) Egyebek (szóbeli előterjesztés) 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Az adventi hétvégék zajlanak, következő 

vasárnap az Őszirózsa dalkör szerepel, harmadik vasárnap pedig az Egyházi kórus. A 

negyedik adventi vasárnapra, a Falukarácsonyra az iskolások készülnek műsorral. December 

3-án a Szlovák Önkormányzat Barborkát szervez, kérem, aki teheti, menjen és folytassa ezt a 

szép régi hagyományt. Az ünnepi díszvilágítás egy része már telepítésre került, az új díszek 

pedig szombaton kerülnek kihelyezésre. A régi, meglévő díszek néhol már halványan 

világítanak, azokat jövőre át kell majd kábeleztetnünk. 
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Vogyeraczki Mária képviselő: A Szlovák Önkormányzat nevében szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt 3-án (szombaton) 17 órakor egy közös éneklésre, forralt borozásra a 

pincefalui tűzrakóhoz. Remélhetőleg minél többen mennek csapatostul a pincékhez, ki-ki a 

maga társaságával. 

 

Nagy Mária: A Dózsa György utcai kereszteződésnél lévő közlekedési tükör véleményem 

szerint csúnya és rossz helyen van. Kérem felülvizsgálni.  

 

Hudeczné Fuzik Anna képviselő: Nagy Mária képviselő asszony fenti hozzászólásával 

egyetértek. 

Örülök, hogy elektronikusan kapjuk a képviselő-testületi anyagot, ezzel is egy csomó papírt, 

tintát megspórolunk, de jó lenne, ha itt az ülésen is látnánk az előterjesztéseket. Mint a 

Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnöke, javaslom, hogy a képviselők és a 

jegyzőkönyvezetők kapjanak egy-egy laptopot a testületi munkához. 

 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Ez szerintem egy jó gondolat, és 

munkaértekezleteken már többször felvetődött. Az ASP rendszer miatt már rendelkezünk 

árajánlattal számítástechnikai eszközökre, Az Ergomesz Kft-től a kaptuk a legkedvezőbb 

ajánlatot, mely 1.100.000,- Ft-ról szól. Aki egyetért azzal, hogy a képviselők és a 

jegyzőkönyvvezetők a testületi munkájukhoz kapjanak egy személyi számítógépet, kérem 

kézfenntartással jelezze. 

 

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 138/2016.(XI.29.) határozata 

a települési képviselők számára személyi számítógép vásárlásáról 

 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési 

képviselők számára, a testületi munkájukhoz egy-egy személyi számítógépet vásárol 

1.100.000,- Ft értékben a 2016. évi fejlesztés terhére. 

 

Felelős:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Határidő:  2016. december 31. 

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester megköszöni 

a részvételt és az ülést 18:15 órakor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

      Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 

              polgármester                jegyző 


