
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2010. december 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: Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
     Szabó Sándorné gazdálkodási csoportvezető 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselő-testület tagjait, Ügyvéd Urat. 
Megállapítja, hogy a testületi tagok közül senki sem hiányzik, a testület 
határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülést egyenes adásban 
közvetítik a Képújság csatornáján. Az ülés napirendjének módosítását a meghívó 
szerint javasolja tárgyalni. 
 
Az ülés napirendje: 

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

2. 2011. évi költségvetési koncepció 
3. Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó épített 

környezet védelméről szóló rendelet módosítása 
4. 2011. évi szemétdíj megállapítása 
5. 2011. évi szennyvízcsatorna használati díjának megállapítása  
6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
7. A Képviselő-testület 2011. évi Munkatervének megalkotása 
8. A Képviselő-testület 2011. évi Rendezvénytervének megalkotása 
9. Síkosság mentesítési szerződés 

10. Egyebek  
a.) ingatlanügy 
b.) TEUT pályázat elszámolása 

 
A képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért. 
 
Napirend tárgyalása 
 

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

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester megköszöni Nagy Mária leköszönő 
polgármester közel 20 éves áldozatos, a településért végzett munkáját, átadja a 
Képviselő-testület 97/2010.(XI.23) határozatában hozott döntés szerinti pénz 
juttatást.  

A Polgármesteri ünnepi beszéde a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
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Nagy Mária - Megköszönöm a juttatást, külön megköszönöm Polgármester 
Asszonynak, hogy így felkészült. Elmondhatom, hogy a piliscséviek nélkül mindez 
nem jöhetett volna létre, ezt a sok munkát, fejlesztést csak együtt összefogással 
lehetett magvalósítani. Kívánom, hogy a jelenlegi Képviselő-testületnek is legyenek 
ilyen képviselői, és kívánok ugyanilyen összefogást Piliscsévnek! 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Van-e kérdés, hozzászólás a kiküldött napirendhez? 
 
Maduda Ildikó – Történt-e valamilyen előrelépés november 26-án, Tatabányán  a 
Vízmű vezérigazgatójával történt tárgyaláson a csatorna tisztítómű ügyében? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Vízmű ZRT. keresi a pályázati lehetőséget, illetve új 
nyomvonal kiépítését tervezik. Vízmű vezérigazgatója kidolgoz egy projectet a mi 
csatornatisztítónkra vonatkozóan, és azzal megkeres minket.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Milyen pályázatokat ír ki várhatóan jövőre az Ister-Granum 
Eurorégió? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Egyenlőre azt kérték, hogy küldjük el nekik a tervezett 
rendezvényeinket, illetve rövid tájékoztatót és fotókat kértek a megtartott rendezvényeinkről. 
Amennyiben lesz valamilyen lehetőség, felkeresnek minket. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A nemzetiségi ombudsman tett-e valamilyen megjegyzést? 
 
Maduda Ildikó - Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 
tájékozódó jellegű látogatást tett Komárom-Esztergom megyében. E látogatása keretében 
kereste fel iskolánkat. A találkozón részt vett a polgármester asszony is. Ombudsman úr arra 
volt kíváncsi, hogy mennyire élő községünkben a nemzetiségi tudat, a hagyományápolás, 
hogy mit tesz a község és az intézmény vezetése ennek fenntartása érdekében, hogy mivel 
tudjuk motiválni tanulóinkat a szlovák nyelv tanulására. 
Ombudsman urat tájékoztattuk arról, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk a helyi szlovák 
önkormányzattal, valamint az országos szervekkel. Kölcsönösen együttműködünk és sok 
segítségek kapunk. Rendszeresen részt vesznek tanulóink szlovákiai erdei iskolai 
táborozásokon, szlovákiai testvériskolai kapcsolataink vannak.  
A község vezetése és a helyi szlovák önkormányzat sokat tesz azért, hogy hagyományaink 
fennmaradjanak és átörökítődjenek. Ombudsman úr nagyon pozitívan értékelte a nálunk 
hallottakat és tapasztaltakat. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A nemzetiségi normatíváról, vagy esetleg plusz támogatásról nem 
esett szó? 
 
Maduda Ildikó – Konkrét finanszírozási kérdésről nem volt szó. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Képviselőtársamtól kérdezem, hogy a Skanzen válaszolt-e a feltett 
kérdésre? 
 
Csapucha Katalin – Még nem érkezett válasz. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Szeretnék tájékoztatást adni a Dorogi Kistérség üléséről, 
melyen 1. napirendi pontban a széntermelés újraindítása szerepelt. Nem konkrétan a termelés 



 3

újraindításáról van szó, hanem egy 4 éves kutatási projectről, melyben egy ausztrál cég 
különböző helyeken próbafúrásokat végezne. Megnéznék, hogy mennyi szén van a földben és 
ha érdemes, akkor különböző technológiai eljárással elégetnék a szenet, majd az így nyert 
energiát szeretnék hasznosítani. Ha van elegendő mennyiségű szén, akkor nyitnának új 
csarnokot, és indítanák a termelést. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

107/2010. (XII.14.) határozata 
 

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. 2011. évi költségvetési koncepció 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést írásban megküldtük. A napirendet 
a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Sajnos a koncepció tervezése során a törvényi háttér hiányában csak 
irányszámokkal tudtunk dolgozni, és előre láthatóan továbbra is nagyon takarékos 
gazdálkodásra lesz szükség.  
 
Nagy Mária – Minden évben kötelező napirend a költségvetési koncepció elfogadása. 
De amíg nincs az országnak költségvetése, addig nem igazán tudunk tervezni. Aki 
ismeri a községünk gazdasági helyzetét, az tudja, hogy a vis maior események 
okozta károk helyreállítása miatt nem lesz sok lehetőség fejlesztésre.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

108/2010. (XII.14.) határozata 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
koncepcióját. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
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3. Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó 
épített környezet védelméről szóló rendelet módosítása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést írásban megküldtük, a napirendet 
a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Ezt a napirendet már az előző testületi ülésünkön 
tárgyaltuk, ott határozatban javasoltuk a rendelet módosítását. Most ennek a 
határozatnak teszünk eleget. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2010.(XII.14.) önkormányzati rendeletét  

Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó 
épített környezet védelméről szóló 
10/2007.(IV.2.) rendelet módosítását 

 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete 

 
 

4. 2011. évi szemétdíj megállapítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett - Az előterjesztést írásban megküldtük. A 
Saubermacher Kft. 4,9 %-os szemétdíj emelést javasolt, ez a 120 literes kukánál 
néhány száz forintos emelkedést jelent. A napirendet a Pénzügyi- és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – A napirendet a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta. A szemétszállítás kötelező önkormányzati feladat és másik vállalkozó 
nincs a környéken. Az emelés mértéke megegyezik az infláció mértékével ezért a 
díjemelést a bizottság elfogadásra javasolta. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2010.(XII.14.) Önkormányzati rendelete 
 

a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló, 

19/2005.(VI.28.) számú rendeletének módosítása 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete 
 

5. 2011. évi szennyvízcsatorna használati díjának megállapítása  
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a Képviselők írásban megkapták. A 
szolgáltató a 2010. évi árakhoz viszonyítva emelést nem szándékozik végrehajtani, 
ezért a Szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosítása nem szükséges.  
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A Képviselő-testület  megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

109/2010. (XII.14.) határozata 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
 

A szennyvízcsatorna használati díjának megállapításáról szóló 15/2009.(XI.26). 
rendelettel módosított 13/2005.(V.31.) rendeletét nem módosítja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester  
 
 

6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása 
 
Baumstark Tiborné – Mint azt a megküldött előterjesztésben is olvashatták, a 
rendelet módosítása központi jogszabályváltozás miatt szükséges. A vállalkozók 
kommunális adója 2011. évtől megszűnik, ezért az erre vonatkozó rendelkezéseket 
törölni kell. A többi módosítás az ideiglenes iparűzési adóra vonatkozik. A 
tervezetben az áthúzott szövegrész kikerül a rendeletből, a változásokat pedig 
félkövér betűkkel szedtük. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta  
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2010.(XII.14) Önkormányzati rendeletét 
a helyi adókról  

 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete 

 
 

7. A Képviselő-testület 2011. évi Munkatervének megalkotása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Munkatervet mindkét bizottságunk megtárgyalta, 
és megtették javaslataikat. Ezeket a javaslatokat az előterjesztés végén 
összegyűjtöttük. Kérem, tegyék meg munkatervi javaslataikat. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Javasolom, hogy első körben már januárban tárgyaljunk a 
Csévi Napok rendezvényeiről. 
 
Nagy Mária – A januári ülésre javasolom napirendként a közlekedési kérdőív 
megtárgyalását. Úgy gondolom, hogy fontos a Képviselő-testület tájékoztatása arról, 
hogy milyen kérdések kerülnek rá a kérdőívre. Kérem a Polgármester Asszonyt, 
hogy ebben a napirendben tájékoztassa a testületet a vállalkozói árajánlatokról is. 
 
Maduda Ildikó – Azt javasolom, hogy a kérdőíves felmérés csak abban az esetben 
induljon, ha már látjuk a költségvetést. 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – A képviselő-testület tagjai már ismerik a kérdőívet, 
az általuk javasolt kérdéseket már beleszerkesztettem. 
Kérem Képviselő társaimat, hogy januárig tegyék meg esetleges kiegészítéseiket, és 
ha elfogadjuk, akkor indul a kérdezőbiztos. Konkrétan még nem tárgyaltam egy 
vállalkozóval sem. Ha a kérdőíves felmérés eredménye alapján fizetőképes igény 
jelentkezik, akkor fogok tényleges tárgyalásokat folytatni. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A vállalkozói árajánlatból már látható, hogy megéri-e, vagy 
ráfizetéses lenne.  
 
Dimitrov László – Ezek még nem tények, jelenleg csak a kérdőívről van szó. Úgy 
gondolom, előbb az információ kell, utána tud csak az önkormányzat dönteni, hogy 
gazdaságilag megoldható-e vagy nem.  
 
Baumstark Tiborné – Nem szükséges testületi döntés arról, hogy kérdőíves 
felmérést végezzen a Polgármester Asszony. Természetesen az eredményről 
beszámol a képviselő-testületnek. 
 
Nagy Mária – Ez egy teljeskörű felmérés lenne, ezért úgy gondolom, hogy közösen 
tudjuk csak eldönteni a kérdéseket. Nagyon fontos, hogy ne keltsünk hiú 
reményeket az utazni vágyókban. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokkal  
kiegészíti a januári munkatervet: 
 
1. Utazási szokások felmérése 
2. Csévi napok előkészítése I. 
3. Ösztöndíjrendelet módosítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Februárban kötelező napirendi pontjaink vannak, 
valamint 2. napirendi pontot javasolt a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokkal  
kiegészíti a februári munkatervet: 
 
1. Vízfolyások felmérése 
2. Faluszépítő program 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Márciusban az eredeti tervezetben napirendként 
szerepel a majális előkészítése, a Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság azt 
javasolta, hogy ne legyen majális.  
 
Maduda Ildikó – Nem javasolom a majális megrendezését, mert ugyanabban az 
időpontban vannak a középiskolai ballagások, és az Anyák napja is. Májusban 
lesznek a Csévi-napok, szerintem ne vágjuk agyon magunkat programokkal. 
Javasolom, helyette a Csévi napokat készítsük elő. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokkal  
kiegészíti a márciusi munkatervet: 
 
1. Csatorna tisztítómű karbantartási feladatok, tisztítómű bérleti szerződése 
2. Csévi napok előkészítése II. 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – Áprilisban kell megtárgyalni az óvodavezetői 
pályázat kiírását. A Közoktatási Társulás írja ki a pályázatot, de előtte a testületnek 
meg kell tárgyalni. 
 
Maduda Ildikó – Nem csak az óvodavezető, hanem az iskolaigazgató kinevezése is 
lejár, mindkét tagintézmény vezetői pályázatot napirendre kell tűznünk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokkal  
kiegészíti az áprilisi munkatervet: 
 
1. Tagintézményvezetői pályázatok megtárgyalása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Májusra 3 napirendi pontot javasolt a Pénzügyi-
Településfejlesztési Bizottság. 
 
Nagy Mária – Nem értem, miért tettük májusra a Kisebbségi Önkormányzatok 
beszámolóját. Ezt korainak tartom, hiszen a szlovák Önkormányzat idén számolt be 
négy éves munkájáról, a bolgárok még el sem kezdték a munkát. Javasolom 
helyette, hogy a kötelező rendőrségi beszámoló mellet a Polgárőr Egylet számoljon 
be munkájáról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokkal  
kiegészíti a májusi  munkatervet: 
 
1. Kisebbségi Önkormányzatok beszámolója helyett Polgárőr Egylet beszámolója 
2. Piliscsévért díjra javaslattétel 
3. Dicséretes Csévi Porta, - Pince –díjra javaslattétel 
4. Helyi adórendelet felülvizsgálata 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Egy tervezett napirendi pontunk van júniusra, és 
két napirendi pontot javasolt a Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Javasolom, hogy valamelyik régi rendeletünket vizsgáljuk 
felül. 
 
Baumstark Tiborné – Szerintem az állattartási rendelet és a közterület 
használatáról szóló rendelet felülvizsgálata lenne aktuális. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokkal  
kiegészíti a júniusi  munkatervet: 
 
1. Közoktatási Társulás működéséről szóló beszámoló 
2. Síkosságmentesítési feladat ellátásának kérdése 
3. Állattartási rendelet felülvizsgálata 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Szeptemberre nem javasolt egyik bizottság sem 
kiegészítést. 
Október hónapra csak tervezett napirendünk van. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Októberben vizsgáljuk felül a Közterületről szóló 
rendeletünket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokkal  
kiegészíti az októberi  munkatervet: 



 8

1. Közterület rendelet felülvizsgálata 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – November hónapra nem érkezett kiegészítés. 
 
Csapucha Katalin – Javasolom, hogy már november hónapban tárgyaljunk a 
Rendezvénytervről. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontokkal  
kiegészíti a novemberi  munkatervet: 
 
1. 2012. évi Rendezvényterv előzetes megalkotása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Decemberben javasolom, hogy a Rendezvénytervet 
tárgyaljuk ismét és véglegesítsük.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

110/2010. (XII.14.) határozata 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

A javasolt módosításokkal elfogadja a Képviselő-testület 2011. évi Munkatervét 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 

Az elfogadott Munkaterv a jegyzőkönyv 5. számú melléklete 
 

8. A Képviselő-testület 2011. évi Rendezvénytervének megalkotása 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztésben megküldött Rendezvényterv csak az 
Önkormányzat rendezvényeit tartalmazza, a civil szervezetekét nem. Amikor a civil 
szervezetek és intézmények rendezvényterve is elkészül, akkor elkészítjük a község 
rendezvénytervét. Egy közös rendezvénytervet minden érdekeltnek meg fogunk küldeni és 
ebbe mindenki beleírja a saját rendezvényét, így nem fordulhat elő, hogy a rendezvények 
időpontjai fedik egymást. 
 
Csapucha Katalin – Konkrétan mit fed a Húsvétváró program? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Konkrétan Húsvétváróra, tojásfestésre 
hagyományfelelevenítő ötletházra gondoltam. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Javasolom, hogy áprilisban rendezzük meg a falutúrát.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag a falutúrával  kiegészíti az 
áprilisi rendezvénytervet: 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A majálist a munkaterv tárgyalásakor már töröltük, ezért innen is 
törölni kell. 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Bányásznap augusztus utolsó hétvégéjén, vagy szeptember 
első hétvégéjén legyen? 
 
Nagy Mária – Nem véletlenül van augusztus utolsó hétvégéjén, mert a többi településen 
szeptember első hétvégéje a napja. Nálunk általában akkor van a Búcsú, és az augusztusi 
hétvégére meg tudunk hívni valakit a Bányász Szakszervezeti Szövetség vezetőségéből, 
Dorogról.  
 
Maduda Ildikó – 2011-ben a Búcsú szeptember második hétvégéjére esik, ezért javasolom, 
hogy szeptember első hétvégéjén legyen a Bányász nap. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Augusztus 20-án javasoltuk, hogy a Kálvária dombon egy 
tábortűz mellett ünnepeljünk.  
 
Maduda Ildikó – Nem bízom abban, hogy nagy érdeklődés lenne, mert ezt az országos 
ünnepet sokan a környező városokban töltik. 
 
Nagy Mária – Ezért is maradtak el az augusztus 20-i ünnepek, mert nem volt érdeklődés.  
 
Csapucha Katalin – Műsorral is nehéz előkészülni olyankor, mert nincs még tanítás, 
nincsenek gyerekek. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Hagyományossá tehetnénk ezt az ünnepet a Kálvária dombon 
tábortűzzel, esetleg tűzijátékkal. Ez a nemzeti ünnepünk, ezért javasolta a Bizottság. 
 
Nagy Mária – Javasolom, hogy működjünk együtt a plébános úrral, és augusztus 15-én 
Kisboldog Asszony napján ünnepeljünk. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Mivel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolta 
az augusztus 20-i ünnepséget, ezért javasolom, hogy kötetlen formában rendezzük meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az augusztus 20-i ünnepséggel  
kiegészíti az augusztusi  rendezvénytervet: 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Szeptemberi programok a Bányásznap, a Szüreti felvonulás 
és bál, valamint a Szociális Egészségügyi és Közművelődési Bizottság javaslata alapján az 
Egészségnap. 
Októberre, novemberre és decemberre nem érkezett bizottsági javaslat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2010. (XII.14.) határozata 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
A javasolt módosításokkal elfogadja a Képviselő-testület 2011. évi Rendezvénytervét 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 

Az elfogadott Rendezvényterv a jegyzőkönyv 6. számú melléklete 
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9. Síkosság mentesítési szerződés 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett - A Saubermacher Magyarország Kft megküldte a 
település téli gépi síkosság mentesítési munkálataira vonatkozó szerződési 
ajánlatát. A szerződés hatálya természetesen nem november 1. lenne. A szerződés 
tervezet alapján a tavalyihoz képest az ár 300,- Ft-tal magasabb lenne. 
A pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést megvitatta és feladatul 
adta, hogy beszéljek a Saubermacher Kft vezetőjével az alapdíj tavalyi szintjének 
megfelelő csökkentéséről. Sajnos a tárgyalás nem vezetett eredményre.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Decemberben már nem tudunk erről tárgyalni, éppen ezért 
a 2011. évi munkatervünkben júniusra terveztük a síkosságmentesítési szerződés 
megtárgyalását. Nyáron még valószínű, hogy több szolgáltatóval is tudunk tárgyalni.  

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

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
112/2010. (XII.14.) határozata 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
a.) Felhatalmazza polgármestert a hó eltakarítási és síkosság mentesítési 

szerződés megkötésére, a Saubermacher Magyarország Kft-vel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 

 
 
10. Egyebek  

a.) Ingatlanügy  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést – Bözödi Mihály kérelméről - a 
képviselők írásban megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és nem javasolta a szilárd burkolat kiépítését, illetve a Klastrom utca 
meghosszabbítását. 
 
Baumstark Tiborné - Bözödi Mihály megkapta az építéshatóságtól az építési 
engedélyt. Minden közmű nyilatkozott arról, hogy a telek közműellátása 
megoldható. Az önkormányzat nem kötelezhető az út szilárd burkolattal történő 
ellátásra. Egyébként a kérelmezőt több alkalommal szóban és írásban is 
tájékoztattuk arról, hogy e területen az önkormányzat nem tervezi a szilárd 
burkolatú út kiépítését. 
 
A képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2010. (XII.14.) határozata 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1.) Bözödi Mihály piliscsévi lakos kérelmét elutasítja. 
2.) A közeljövőben forrás hiány miatt nem tervezi a piliscsévi 05 hrsz-ú 

külterületi úton a  szilárd burkolat kiépítését, illetve a Klastrom utca 
meghosszabbítását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 
 

b.) TEUT pályázat elszámolása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést írásban megküldtük.  
A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolta a 47.900,-
Ft lemondását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

114/2010. (XII.14.) határozata 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
 
A műszaki tartalom megváltozása miatt a Piliscsév Kossuth Lajos és Deák Ferenc utcák 
burkolat felújítása megnevezésű, 110002609U számú Támogatási szerződés szerinti 
támogatási összegből 47.900.- Ft-ról lemond. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett 
 
 

c.) Petőfi utca vis maior pályázat 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Mint arról már az előző testületi ülésen tájékoztattam Önöket, 
a Petőfi utca 9. szám előtt beszakadt az út. Tegnap ismét megnézte a katasztrófavédelem, 
sajnos az út tovább süllyedt, és tavasszal várhatóan teljesen beszakad. A sérült 9 m-es 
szakaszra vis maior pályázatot nyújtottunk be. A szakértői vélemény szerint nem 
pincebeszakadásról van szó, a támfal mozdult el.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Mennyibe kerül a helyreállítás? 
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – A helyreállítás teljes összege előreláthatólag 3.684 ezer Ft, 
lenne, de télen nem nyúlhatunk hozzá, csak tavasszal.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

115/2010. (XII.14.) határozata 
 

1.   Piliscsév Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  vis maior tartalék 
támogatási  igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az alábbiak szerint 
 
      A káresemény megnevezése: Piliscsév Petőfi utca 9. számú ingatlan előtti 
 1414 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út beszakadása.  
 
     A káresemény forrásösszetétele: 

                                                                                          adatok Ft-ban 
                       Megnevezés  2010. év      % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)    368.428.-     10 
Biztosító kártérítése             0       0 
Egyéb forrás             0       0 
Vis maior igény        3.315.842.-     90 
Források összesen  3.684.275.-   100 

 
• A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 

3.684.275.-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja 
biztosítani. 

• A 368.428,- Ft összegű önerőt a „Közutak üzemeltetése és karbantartása” 
szakfeladaton rendelkezésre álló dologi kiadások terhére biztosítja 

• A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi. 

• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
nem rendelkezik. 

• Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 
• Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát 

nem tudja ellátni. 
 
2.   A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
           Határidő: azonnal 
           Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

d.) Gerecse Pilis Vizitársulás 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett –  A Gerecse Pilis Vízitársulat üzemeltetési keretszerződést 
küldött ki. A keretszerződésben nem található összeg, a lényege, hogy a patakmedrek 
tisztítását, karbantartását velük végeztessük majd el. 
A Társulás ezzel akarja bebiztosítani magát a jövőben, mert a földtulajdonosoktól beszedett 
érdekeltségi hozzájárulás 2011-től törvényi változás miatt megszűnik.  
Az üzemeletetési szerződés megkötése nem jelent t elkötelezettséget, mert konkrét ügyben 
konkrét szerződést kötünk. 
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Hudeczné Fuzik Anna – Nem javasolom a keretszerződés megkötését, konkrét információk 
birtokában kössünk majd konkrét szerződést. 
 
Baumstark Tiborné – Még nem kiforrott a következő évi feladatellátás, mert nincs meg a 
jogszabályi háttere. Azért küldték ki ezt a keretszerződést, mert be akarják biztosítani 
magukat. A keretszerződés nem fizetési kötelezettség, a konkrét munkákat majd munkaterv 
alapján fogják elvégezni.  
Javasolom, hogy a költségvetés elfogadásakor döntsünk erről. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

116/2010. (XII.14.) határozata 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
A Gerecse Pilis Vízitársulat által megküldött keretszerződést  nem köti meg, a költségvetés 
tárgyalásakor ismét napirendre tűzi. 
 
Határidő: 2011. január 25. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

e.) Duna-Vértes Közre Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett – A mai napon érkezett e-mailben a Duna-Vértes köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kérése. Dr. Szabó Attila Dömös Község 
jegyzője megkereste a Társulást azzal a kérdéssel, hogy lehetőség van-e arra, hogy 
településük csatlakozzon a társuláshoz. Dömös a KEOP-7.1.1.1-2008-0024 
azonosítószámú, hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése tárgyú projekt 
megvalósításában szeretne részt venni. A helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezik a csatlakozásról, 
miszerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges megállapodás módosításához, illetve a 
társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.  
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatát:  

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
117/2010. (XII.14.) határozata 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 
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Piliscsév Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dömös Község Önkormányzata 
tagként belépjen a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 

Interpellációk, bejelentések 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – A Béke utcában felgyűrődött az aszfalt. Történt-e valamilyen 
intézkedés? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Megkeressük a közútkezelőt a problémával. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Szeretném bejelenteni, hogy nagyon jegesek a mellékutak. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A szerződés megkötése után tudjuk csak a Saubermacher Kft. 
Szolgáltatását igénybe venni. Mivel azt a szerződést a mai napon tárgyaltuk, és fogadtuk el, 
ezért már holnap ki tudom hívni őket. A mellékutakról a havat egy helyi vállalkozó elkotorta, 
köszönet jár érte. 
 
Nagy Mária – Ezzel a helyi vállalkozóval nem lehetne szerződést kötni a hó eltakarításra? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ha a helyi vállalkozó benyújtja az árajánlatot, megbíz-e a 
testület azzal, hogy döntsek, amennyiben olcsóbb, mint a Saubermacher Kft, akkor 
megbízhassam. 
 
Maduda Ildikó – Ha olcsóbb, akkor természetese, hogy őt bízzuk meg! 
 
Nagy Mária – A kábeltévé néhány csatornáján „bekockásodik” és megáll a kép egy rövid 
időre, majd néhány kocka kimaradása után újra folytatódik a film. Nem jelzett a Juhász 
Antenna valamiféle hibát? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Mindenképpen keresni fogom a Juhász Antennát a Képújság 
minősége miatt, akkor majd felvetem ezt a kérdést is. A válaszról tájékoztatni fogom. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester megköszöni 
a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
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 Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 

polgármester      jegyző 


