
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én  
megtartott testületi üléséről.  

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
Jelen vannak:  
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző  
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívott vendégek:  
   Havasiné Riba Eszter Dorog és Térsége Szociális Alapellátó 
   Központ vezetője 

 Kovács Gábor Dénes Kovács Gábor Dénes a Pesti Magyar 
Színház igazgatója 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselő-testület tagjait és a meghívott 
vendégeket. Megállapítja, hogy a testületi tagok közül Dimitrov később érkezik, 6 fő 
jelen van, a testület határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülést 
egyenes adásban közvetítik a Képújság csatornáján. Javasolja, hogy a Meghívóban 
szereplő 7. „Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központ vezetőjének 
beszámolója” című napirendi pontot 2. pontként tárgyalják, valamint a 6. 
„Művelődési ház igazgató kinevezése” című  napirendet zárt ülés keretei között 
javasolja megtárgyalni. 

 
Az ülés napirendje: 
 

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

2. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központ vezetőjének beszámolója 
3. Az Önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési előirányzatának 

módosítása 
4. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi I. féléves költségvetésének 

végrehajtásáról 
5. A Közoktatási Társulás 2011. évi I. félévi költségvetési előirányzatának 

módosítása 
6. Beszámoló a Közoktatási Társulás 2011. évi I. féléves költségvetésének 

végrehajtásáról 
7. Élő színházi irodalom program- és megállapodás tervezet  
8. Egyebek  

 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
72/2011. (IX.14.) határozata 
A testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

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

határozatokról 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt 
írásban megkapták. Ezúton is köszönöm a segítséget minden képviselőnek, a 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak, a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatnak a 
civil szervezeteknek, intézményi dolgozóknak és magánszemélyeknek, akik a 3 
napos Testvértelepülési találkozó lebonyolításában részt vállaltak. Tardoskedd 
polgármestere levélben fejezte ki köszönetét a vendéglátásért.  

(a levél a jegyzőkönyv 1. melléklete)  
Megkérem Nagy Mária képviselőt, hogy tolmácsolja nekünk az Igramiak üzenetét. 
 
Nagy Mária – A találkozó harmadik napján elkísértük az Igrami vendégeket 
Esztergomba, ahol megnézték a Bazilikát, majd hazautaztak. Az Igrami 
polgármester úr kérte, hogy tolmácsoljam köszönetüket Polgármester Asszony és a 
Képviselő-testület felé. Magukkal vitték a 2 nap hangulatát, és a feléjük sugárzó 
nagy-nagy szeretetet, amelyet az egyszerű csévi emberektől kaptak. Remélik, hogy a 
szándéknyilatkozat nemcsak papíron, hanem a valóságban is élni fog. Már törik a 
fejüket, hogy jövőre hogyan tudnák viszonozni a meghívást. 
Én magam is Polgármester Asszonynak azt mondanám, hogy a legvadabb 
álmaimban sem gondoltam volna, hogy egy ilyen ünnepi napon, a csévi búcsú 
napján így összefog a falu. Ezért nagy-nagy köszönet illet mindenkit. A Képviselő-
testület nevében ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget és 
Polgármester Asszonynak, hogy összefogta a rendezvényt. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az uniós támogatásnak köszönhető a rendezvény 
nagy volumene és sikere, hiszen a rendezvény anyagi hátterét ez biztosította. 
Valószínűleg azért volt sikeres a pályázatunk, hogy a rendezvény időpontját a csévi 
búcsú napjára terveztük. A pályázaton 200 település nyert és ebből csak 28 
település magyar, köztük Piliscsév.  
Véget ért ugyan a rendezvény, de még nagyon sok feladatunk van, hiszen a pályázat 
szakmai és pénzügyi elszámolása most van folyamatban.  
 
Maduda Ildikó – Mindenképpen gratuláció illeti meg a Polgármestert a sikeres 
pályázatért és a merész álom megvalósításáért. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Az előterjesztésben nem értem mire vonatkozik a 
„Munkaterület átadás a Rákóczi és Basa utcai közvilágítás korszerűsítése ügyében”.  
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az EON korszerűbbre cserélte villanyoszlopait a 
Basa és Rákóczi utcákban. Mivel az oszlopok közterületen, önkormányzati 
tulajdonban vannak, ezért az önkormányzatnak át kellett adni a „munkaterületet”. 
 
Dimitrov László alpolgármester megérkezik. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Ki fogadta a Duna Múzeum képviselőit? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Nekem, mint polgármesternek írtak egy levelet, én 
fogadtam őket Csapucha Katalin képviselő asszonnyal. A Duna Múzeum dolgozói 
szakmai napot tartottak, a kiinduló pont a Pincefalunktól volt, onnan több 
helyszínre, több csoportban indultak tovább. Megérkezésük után köszöntöttük őket 
és egy rövid ismertetőt mondtunk el a településről.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Sikerült-e a vis maior pályázatokat elszámolni a 
Magyar Államkincstárban? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ebben a hónapban háromszor voltunk ez ügyben a 
Magyar Államkincstárnál. Első körben hiánypótlásra szólítottak fel, vissza kellett 
hívnunk a tervezőket, a kivitelezőket. Sok „plusz” dokumentumot kért az 
Államkincstár. 
 
Nagy Mária – Nyilván azért volt, mert „vissza kell tartani” a támogatásokat. Olyan 
dokumentumokat kértek másod- és harmad körben, amikről az első körben szó 
sem volt. 
 
Baumstark Tiborné – A vis maior elszámolásokkal kapcsolatban jogszabályi 
változások történtek, szigorodtak az elszámolási szabályok. A mai napig már a 
támogatások nagy részével elszámoltunk, holnapi napon visszük a kincstárba a 10 
M Ft-os előleg elszámolását. Addig, amíg az előleggel nem számolunk el, nem fizetik 
ki a további támogatásokat. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – A Temető utcán mit ellenőrzött a Magyar 
Államkincstár? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A pályázat megvalósulása után 5 évig fenntartási 
kötelezettségünk van. Ennek érdekében a Magyar Államkincstár utóellenőrzést tart. 
Megnézik, hogy milyen célra használjuk, és hogy rongálás történt-e. Pozitív tartalmú 
ellenőrzési jegyzőkönyvet írtak. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Írtak-e ki Leader pályázatokat? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen, a fel nem osztott Uniós pályázatok terhére 
megnyíltak a pályázati lehetőségek, főleg a civil szervezetek részére írtak ki 
pályázatokat.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Pályázott-e Piliscsévről valaki? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen, a Pincefalu Egyesület pályázott sörpadra és 
asztalokra, a Polgárőr Egylet kamerákra. A Lövész Sportegyesület is beadta 
pályázatát, de ők nem felelnek meg a pályázati kiírásnak. Új pályázatok is lesznek 
még kiírva, aminek a betétlapját szeptember 30-ig kell benyújtani. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a Szociális- 
Egészségügyi- és Közművelődési Bizottság 2011.augusztusi ülésén 422 e Ft 
beiskolázási támogatást, 163 e Ft átmeneti segélyt és 105 e Ft természetbeni 



 4

juttatást állapított meg a rászorulóknak. Az Idősek segélyére 400 e Ft összeget 
határoztunk meg.  
 
Maduda Ildikó – Szeretném megragadni a lehetőséget és megköszönni a 
tankönyvtámogatásra biztosított 355 ezer Ft-ot. 
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

73/2011. (IX.14.) határozata 
a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
Elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
 
2. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központ vezetőjének beszámolója 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az Alapellátó Központ vezetőjének írásos 
beszámolóját megkaptuk, a képviselőknek a meghívóval együtt megküldtük. 
Megkérem Havasiné Riba Esztert, ha van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg. 
 
Havasiné Riba Eszter - Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat feladatát a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló SzCsM rendelet, 
valamint a mindenkor érvényben lévő helyi szociális rendelet szerint végzi. 
A szolgáltatás célja az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtani a szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában. 2009. január 1-től a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és 
fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat a következő alapellátásokat 
biztosítja: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, szociális étkeztetés, 
nappali ellátás, házi segítségnyújtás.  
Piliscsév telephellyel kapcsolatban a piliscsévi telephely vezetője tud bővebben beszámolni.  
De azt elmondhatom, hogy nagy szükség van a hátrányos helyzetű gyermekek miatt 
a Támogató Szolgálatra, melyben a működés során feladategységeket kell teljesítenünk, 
ahhoz, hogy megkapjuk az állami normatív támogatást, - mi ezt rendszeresen túlteljesítjük, 
ezért magasabb támogatást kapunk. Piliscsévről is szállítunk egy kislányt a Montágh iskolába.  
 
Nagy Mária – Nagyon szépen kidolgozott részletes előterjesztést kaptunk. Van-e a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra  állami támogatás?  
 
Havasiné Riba Eszter – A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra pályázatot kellett benyújtani, 
67 készüléket nyertünk.  
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Nagy Mária – Úgy tudom, hogy a kihelyezett készülékből Dorog után Cséven van a legtöbb.  
 
Havasiné Riba Eszter – Ahol működik ez a szolgáltatás, ott biztonságot jelent és használják.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – 2010. októberében új vezető került az intézményünk élére, 
Dubiczkiné Bitter Csilla. Kérem, pár szóban ismertesse a piliscsévi tagintézmény munkáját. 
 
Dubiczkiné Bitter Csilla – Tíz hónapja vagyok az intézmény vezetője, egyre jobban átlátom a 
költségvetéssel és egyéb adminisztrációval kapcsolatos feladatokat. Jelenleg 52 szerződésünk 
van, ebből 29 tagunk nappali ellátásban, 3 szerződésünk házi szociális gondozásra, 
kiszállítással 20 fő szociális étkezőnk van. Egyre többen keresnek meg, egyre inkább bíznak 
bennem az emberek. Segítséget kapok a munkatársaimtól, és a polgármesteri hivataltól is. 
Amikor az intézmény élére kerültem, jól működő összeszokott, jól dolgozó munkatársakat 
kaptam. Az elmúlt napokban munkaköri változás Simonné Mudra Magdolna áthelyezéssel az 
óvodába került, helyette Dorogról átvettük Klányi Ottónét, aki 21 éve dolgozik a pályán és 
nagyon jó mentális szakember.  
Úgy gondolom, hogy a munkánkra szükség van, mert a rászorult rétegnek szüksége van olyan 
segítőgárdára, akihez mindig fordulhatnak.  
Még el kell mondanom, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban, hogy sokan 
nem tudják, hogy vezetékes telefon kell hozzá, amit az idősebbek közül sokan kiköttettek.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Kérem, hogy a jelzőrendszerről és annak technikai hátteréről 
küldjön egy rövid ismertetőt a képújságba! 
 
Maduda Ildikó – A szakmai beszámolóhoz gratulálok, kitűnik belőle, hogy a feladat magas 
szintű szakmai munkát igényel. A tevékenység nagyon szerteágazó, és idős, rászoruló 
emberekkel foglakozni nehéz, de megtisztelő feladat. Személyesen tapasztaltam, hogy 
mindenkihez van kedves szavuk, jó kezekben van ez a munkaterület. Jó döntés volt a 
társulásba belépni mind szakmailag, mind anyagilag is.  
 
Nagy Mária – Az önkormányzatok részére már nem kötelező, hanem önként vállalt feladat az 
intézmény fenntartása, mégis ebben a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítja az anyagi 
feltételeket. Amíg lehet, tartsuk meg, mert nagy szükség van rá! 
 
Havasiné Riba Eszter – A jó beszámolóhoz jó munkatársak kellenek. Először kissé döcögve 
indult a társulás, de igyekeztünk úgy dolgozni, hogy a telephelyek megtarthassák 
önállóságukat, így mára már a 15 település jól összedolgozik. A telephelyvezetőkkel havonta 
munkaértekezletet tartunk. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

74/2011. (IX.14.) határozata 
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központ vezetőjének beszámolójáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
Elfogadja a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Központ vezetőjének beszámolóját. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
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3. Az Önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési előirányzatának 

módosítása 
4. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi I. féléves költségvetésének 

végrehajtásáról 
5. A Közoktatási Társulás 2011. évi I. félévi költségvetési előirányzatának 

módosítása 
6. Beszámoló a Közoktatási Társulás 2011. évi I. féléves költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Javasolom, hogy a következő négy napirendi pontot 
együtt tárgyaljuk, mivel mind a négy a költségvetéssel van kapcsolatban. Az 
előterjesztéseket a képviselők a meghívóval együtt megkapták, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a napirendeket megtárgyalta. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
napirendeket. Szakmailag értékelhető táblázatok készültek, köszönjük a 
gazdálkodóknak. Bizottságunk minden napirendi pontot elfogadásra javasolt. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – El kell mondanom, hogy jó döntés volt a Közoktatási 
Társulás létrehozása, mert az első félévben 6.926 ezer Ft, a második félévben 4.500 
ezer Ft többlet állami normatívát kaptunk. A Közoktatási Társulás előirányzat 
módosítását a Közoktatási Társulási Tanács társulási ülésén elfogadta, de a Magyar 
Államkincstárhoz csak akkor küldhetjük be, ha mindhárom képviselő-testület is 
elfogadja. 
 
Maduda Ildikó – Bár a 2011. évi költségvetést szűkösen állapítottuk meg, sok 
mindentől tartottunk, sok mindentől féltünk, de félelmeink szerencsére nem 
igazolódtak be. Az általános tartalékunk növekedett. Miből adódott ez a növekedés? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Egyrészt megérkeztek a vis maior támogatások a 
Magyar Államkincstártól, másrészt az adókintlévőségek behajtása is többletbevételt 
eredményezett.  
 
Maduda Ildikó – Átnézve a vis maior támogatásokról szóló kimutatást látható, hogy 
27 M Ft támogatást ítéltek meg és 1 M Ft az önerőnk ehhez. Óriási munka ennyi 
pályázatot kezelni illetve elszámolni. Emlékezzünk csak vissza, hogy milyen 
reménytelen helyzetben voltunk, ahhoz képest nagyon jól megtérültek a vis maior 
kiadásaink, és még várható 11 M Ft. 
Szép összegű segélyt, több mint 7 M Ft-ot sikerült kiosztani a rászorulóknak. 
Örömmel tapasztalom, hogy hivatal kihasználja a rövid- és hosszú távú 
közfoglalkoztatást is. Mint az iskola vezetője látom, hogy ez milyen óriási 
odafigyelést kívánó munka. Nagyon örültem, hogy sikerült az iskola műszaki 
felújítás pályázata. 
Örülök, hogy likviditásunk megfelelő és a működési hitel felvételére nem került sor.  
 
Nagy Mária – A vis maior pályázatnál a számlák már ki vannak fizetve, jelenleg a 
saját pénzünkre várunk.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Az általános tartalék azért növekedett, mert az 
iskolatársulás miatt a közoktatási normatíva magasabb lett. 
 
Baumstark Tiborné – A megyében 72 településből 3 település nyújtotta be a legtöbb 
vis maior pályázatot, ebből az egyik Piliscsév. 
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Szerencsére volt fedezetünk az önrészre, így minden körülmény pozitívan játszott 
össze. 
 
Nagy Mária – Még azt is elintéztük, hogy a rászorultak a Megyei Önkormányzattól 
kaptak 500-500 ezer Ft támogatást, és a Vöröskereszt is támogatta őket.  
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011.(IX.15.) önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló,  
1/2011. (II.01.) rendeletének módosításáról 

 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi 
 

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

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

75/2011. (IX.14.) határozata 
Az Önkormányzat 2011.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámolójáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2011. első félévi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
 A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

76/2011. (IX.14.) határozata 
A Pilisi Közoktatási Társulás 2011.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 

szóló beszámolójáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Pilisi Közoktatási Társulás 2011. első 
félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
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A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

77/2011. (IX.14.) határozata 
A Pilisi Közoktatási Társulás 2011.I. félévi költségvetésének módosításáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Pilisi Közoktatási Társulás 2011. első 
félévi költségvetésének módosítását. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
Kovács Gábor Dénes megérkezik 
 

7. Élő színházi irodalom program- és megállapodás tervezet  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Kovács Gábor Dénes a Pesti Magyar Színiakadémia 
igazgatója együttműködését ajánlotta fel. A napirendhez az előterjesztést képviselő 
társaim megkapták.  
 
Kovács Gábor Dénes – A Pesti Magyar Színiakadémiát 15 éve vezetem, 
bölcsésztanárként ténykedem. Ezért merült fel bennem az az ötlet, hogy a magyar 
irodalom tanításba beleszőjük az élő színházi előadást. A program az életkori 
sajátosságok, valamint a Nemzeti Alaptanterv irányelveinek szem előtt tartásával készült, és a 
készülő köznevelési törvénybe beilleszthető lesz.  
A programot most valósítjuk meg első ízben, Budapesti iskolákban és a dorogi térségben is. 
Mivel Piliscséven lakom, ezért Piliscsév is megkapná ezt a 7 előadást és az iskolai programba 
is beillesztenénk az Élő színházi irodalom órákat. Ez a program folytatása lenne az előző 
években elkezdett színházi napoknak. A programot pályázatokból, illetve 
önkormányzati támogatásokból finanszíroznánk. Arra törekszem, hogy ez 
Piliscsévnek ne kerüljön pénzbe, hogy a többi előadás eltartsa a csévit. Ennek 
fejében szeretném, ha piliscsévi művelődési ház próbalehetőséget biztosítana ez év 
szeptembertől 2012. április végéig. Ha elfogadják ezt a megállapodást, akkor 
Piliscsév „természetben” fizet.  
Ez egy modern tanulási módszer, az iskola megtartó erejét növeli és a felnőtt 
korosztály is lehetőséget kap a színházlátogatásra. 
 
Maduda Ildikó – Szakmai szemmel mindenképpen támogatandó a program és a 
lehetőség, és örömmel vesszük mindannyian felnőttek és gyerekek. Sajnos egyre 
kevesebb anyagi lehetőségünk van a színházlátogatásra. Tanítási szempontból is 
támogatandó, mivel minél több szempontból közelítünk meg egy témát, egy 
tananyagot, annál jobban rögzül. Örülök a lehetőségnek és támogatom, mint 
intézményvezető, mint magyar tanár és mint képviselő is.  
 
Csapucha Katalin – Szakmai munkámmal összefügg, nagyra értékelem a törekvést 
és támogatom, és mint művelődési ház igazgató szívesen helyt adok.  
 
Nagy Mária – Sem pedagógus, sem intézményvezető nem vagyok, de mint 
irodalomkedvelő nagyon megörültem a programnak. A színházi előadás a 
gyerekeknek kötelező lesz? Össze lehet hozni a gyerekeket a felnőtt közönséggel? 
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Kovács Gábor Dénes - Eddig is minden korosztály részt vett a rendezvényeken, és 
nem okozott problémát. Az iskolában a délelőtti foglalkozásokon olyan ráhangoló 
előadások lesznek, ami miatt szívesen vesznek részt a délutánokon. A színház 
közösséget teremt és összehozza a korosztályokat. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Mi biztosítjuk a szállást és az étkezést. Ez milyen költséget 
jelent az önkormányzatnak? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A próba közel 24 alkalmat jelent hetente 
csütörtöktől péntekig . Körbejártuk az intézményeket, hogy hol lehet 
költséghatékonyan szállást biztosítani. Az Idősek Klubját találtuk megfelelőnek. Az 
étkezést 9 főnek a Gazdi Étteremből hozatnánk, de arra is gondoltam, hogy 
megkeressük a civil szervezeteket és a vállalkozókat is. Ha Gazdi Étteremmel 
számolunk, akkor 7 alkalommal 9 főre kb. 100 ezer Ft költség jön ki. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Hány előadás van? 
 
Kovács Gábor Dénes – 7 előadást tartok, pénteki ebédet szeptember 22-től április 
22-ig kérek, ez 22-24 hét. 
 
Nagy Mária – A rendezvényekre tervezett összeg fedezetet biztosít az étkezésekre. 
Szerintem ne vegyük igénybe most a civilek segítségét, mert az idei évben ezt már 
többször is megtettük.  
 
Dimitrov László – Ha sem az önkormányzatnak, se a civil szervezeteknek nincs 
lehetősége, akkor a vállalkozók is összefognak.  
 
Csapucha Katalin – Sok ajánlat érkezik be a Művelődési Házba, ezért azt tudom 
mondani, hogy az egész étkezés egy közepes produkció költségének felel meg.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Pénzügyi tervezés ugyan nem került kiküldésre a 
képviselők elé, de ha a Gazdi Étteremből rendeljük az ebédet 9 főre 400,- Ft-os 
ebéddel számolva 24 alkalomra nem teszi ki a 100 ezer Ft-ot. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Szerintem számoljunk 1000 Ft/fő költséggel, hogy reggelit 
és vacsorát is tudjunk adni, ne vonjuk be a civil szervezeteket, mert van erre az 
önkormányzatnak tartaléka, amiből fedezni tudjuk. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

78/2011. (IX.14.) határozata 
Az Élő színházi irodalom program- és megállapodás tervezetről 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Élő színházi irodalom program- 
és megállapodás tervezetet. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
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Kovács Gábor Dénes – Köszönjük a bizalmat, és szeretettel várok mindenkit 
december 2-án péntek délután a Toldi Miklós előadásra. Ennek a programnak 
beavató színházi kezdete november 5-én lesz a PESTI Magyar Színházban, ahol 
minimális, 700,- Ft-os jegyárak lesznek. A nézők választ kapnak arra, hogyan 
készül egy színházi előadás. Szeretettel várom az érdeklődőket erre a programra is. 
 
Kovács Gábor Dénes elhagyja az üléstermet. 
 

9. Egyebek 
 a.) Megállapodás Dorogi Vízmű üzemvezetőjével  
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Megállapodás-tervezetet megküldtük a 
képviselőknek, kérem hozzászólásaikat. 
 
Dimitrov László – A megállapodásban a 2011. évben képződő amortizációs keret 
felhasználásáról van szó. A telep fenntartása érdekében szükséges felújítási 
munkálatokat sorolják fel. A valóságban azonban nem végeznek felújítási 
munkákat, ezért azt javasolom, hogy kérjük vissza ezt az 5 520 ezer Ft összeget. Ha 
mégis elromlik valamilyen berendezés, akkor azt majd megjavítjuk. 
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

79/2011. (IX.14.) határozata 
A Dorogi Vízmű vezetőjével történő megállapodás tervezetről 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. Nem fogadja el a Dorogi Vízmű vezetője által ajánlott Megállapodás tervezetet  
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a 

Vízmű vezetőjével arról, hogy a csatorna tisztítótelep karbantartásával 
kapcsolatos munkálatokat előzetes önkormányzati engedélyezéssel, a munka 
elvégzését pedig munkalap benyújtásával igazolják. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

 
 

 Kmf.  
 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
polgármester      jegyző 


