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J E G Y Z Ő K Ö N Y  
 

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án 
megtartott rendkívüli testületi üléséről.  
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
Jelen vannak: Chrompota Attila 

Csepreghiné Nyitrai Katalin 
Hermann Szilárd 
Hudeczné Fuzik Anna 
Jurkovics Béláné 
Maduda Ildikó 
Szakács Árpád 
Szmutni Tibor 
Vogyeraczki Mária 
Nagy Mária polgármester 
 
Dimitrov László (Településfejlesztési Bizottsági tag) 
Keczkés László  (Településfejlesztési Bizottsági tag) 
Kucsera Lászlóné  (Pénzügyi Bizottsági tag) 
 
Baumstark Tiborné jegyző  
Szivekné Vojczek Zsuzsa jegyzőkönyvvezető 
 

Meghívott vendégek: Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
 
Nagy Mária köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a Pénzügyi Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság külső tagjait. Megállapítja, hogy a testület 
határozatképes.  
 
Napirend:  
 

1. Döntés pályázatok benyújtásáról 
2. Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása 
3. Megbízás a Kálvária-felújítási munkáinak elvégzésére 
4. Településrendezési terv módosítása, tervezői szerződés elfogadása 

 
A Képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért: 
 

1. Döntés pályázatok benyújtásáról 
 
Nagy Mária: Alapvetően az első napirendi pont az, ami miatt össze kellett hívnunk a 
rendkívüli Testületi ülést, mert rövid a fejlesztésekről szóló pályázatok benyújtási 
határideje . Bár a Településfejlesztési Bizottság már tárgyalt az idei fejlesztésekről, 
tett is javaslatot, de Testületi döntés még nem született ez ügyben.  

          Megjelentek tehát a pályázatok, az előterjesztésben összefoglaltam a legfontosabbakat, 
amit ezekről tudni lehet. Felsoroltam hogy melyik kiírással mire lehet pályázni. A fejlesztések 
előirányzatain belül próbáltuk átcsoportosítani az összegeket úgy, hogy minél több 
pályázathoz tudjuk biztosítani a szükséges önerőt.   Két táblázatot is tartalmaz az előterjesztés 
a szükséges átcsoportosításokról, előirányzat módosításokról. 
Kérem, hogy akinek véleménye, javaslata van ezzel kapcsolatban, az mondja el. 
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Maduda Ildikó: A 2. számú melléklet tulajdonképpen a szöveges előterjesztés és az 1. számú 
táblázat részletezése. Megállapítható belőle, hogy csak átcsoportosításokra van szükség 
ahhoz, hogy a pályázatok önerejét biztosítani tudjuk. Nem kell hozzányúlnunk a tartalékhoz. 
Én mindenképpen javaslom, hogy nyújtsuk be mindhárom pályázatot. 
 
Nagy Mária: Igen, tulajdonképpen most arról kell döntenünk, határozatot hoznunk, hogy 
benyújtsuk-e a pályázatokat. 
 
Hermann Szilárd: A rendelkezésre álló összeg című oszlopban szereplő 172.410 eFt-tal már 
valóban rendelkezünk? 
 
Nagy Mária: Ez az összeg tartalmazza a TEUT, CÉDE és TEKI pályázaton elnyerhető 
összeget is. Nyertes pályázatok esetén rendelkeznénk a teljes összeggel. 
 
Szakács Árpád: Javaslom, hogy menjünk végig a pályázati összeg oszlopon, válasszuk külön, 
mi az ami már a kasszában van, mi az ami elnyerhető. A Kálvária felújításánál szereplő 2.519 
eFt-tal már biztosan rendelkezünk. 
 
Nagy Mária: Mivel a Kálvária felújításra terveztünk a költségvetésben 3 MFt-ot, pályázaton 
nyertünk 2.019 eFt-ot és a Piliscsévért Közalapítványtól is kaptunk 500 eFt-ot, ezért itt 
előreláthatólag fennmarad 1.248 eFt, amit át tudunk csoportosítani más fejlesztésre. 
 
Szakács Árpád: A következő sorban szerepel a TEUT pályázat, ahol 10M Ft szerepel. 
 
Nagy Mária: Arról kell most határozatot hoznunk, hogy beadjuk-e a TEUT pályázatot a 
Kossuth-Deák utcák felújítására, a CÉDE pályázatot a Ravatalozó építésére, és a TEKI 
pályázatot járdák építésére. Természetesen az ebben a három sorban szereplő összeggel csak 
nyertes pályázat esetén számolhatunk. 
 
Szakács Árpád: Az orvosi rendelőre már megnyertük a 19.566 eFt-ot, a Temető utcára a 6.560 
eFt-ot, és a Kerékpár útra a 19.650 eFt-ot szintén. 
 
Nagy Mária: Igen, az utolsó sorban szereplő óvodai, iskolai infrastrukturális pályázatot 
benyújtottuk, de még döntés nem született.  
 
Maduda Ildikó: A beadandó pályázatokhoz szükséges önerőt tehát biztosítani tudjuk anélkül, 
hogy hozzányúlnánk a tartalékhoz. 
 
Nagy Mária: Igen. Ha úgy dönt most a Képviselő-testület hogy mind a három pályázatot 
benyújtjuk, és a legoptimálisabb esetben mindegyiken nyerünk, úgy gondolom, hogy akkor 
sem vállalunk nagy kockázatot. 
 
Jurkovics Béláné: Azt javaslom, hogy nyújtsuk be mindhárom pályázatot. 
 
Nagy Mária: Köszönöm. Másnak van esetleg javaslata? 
 
Hermann Szilárd: Véleményem szerint is mindenképpen be kell nyújtani mindhárom 
pályázatot. 
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Szakács Árpád: Ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósítása tulajdonképpen már korábban 
felmerült, most csak arról kell döntést hoznunk, hogy pályázati úton akarunk-e pénzt nyerni 
hozzá. 
Nagy Mária: Azt javaslom, szavazzunk arról, hogy benyújtsuk-e a pályázatokat. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatait: 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 
43/2009.(V.13.) számú határozata 

 
 

1. Piliscsév Község Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett támogatásra.  

 A pályázat célja: önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség 
nélkül (CÉDE) 

 A pályázat tárgya: ravatalozó építése 
             

           A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás    9.754.747 Ft 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg   29.264.240 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen   39.018.987 Ft 

 

            Piliscsév Község Képviselő-testülete a pályázati önerő összegét (9.754.747 
 Ft-ot) költségvetési rendeletében a fejlesztési előirányzatok 
 átcsoportosításával biztosítja. 

2. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2009. június 2.  
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 
44/2009.(V.13.) számú határozata 

 
 

1. Piliscsév Község Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett támogatásra.  
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 A pályázat célja: a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása (TEUT) 

            A pályázat tárgya: Piliscsév Kossuth utca – Deák F. utca burkolat 
 felújítása 

           A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás     10.949.686 Ft 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg     10.949.686 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen     21.899.372 Ft 

 

 A pályázati önerő 10.949.686 Ft-os összege a költségvetési rendeletben  
 biztosítva van. 

2. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2009. június 2.  
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 
45/2009.(V.13.) számú határozata 

 
 

1. Piliscsév Község Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett támogatásra.  

 A pályázat célja: a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzat fejlesztések 
támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken (TEKI) 

 A pályázat tárgya: Béke utcai és Dózsa György utcai járda felújítás 
           A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás     3.801.518 Ft 

Hitel  

Támogatásból igényelt összeg    11.404.555 Ft 

Egyéb támogatás (nevesítve)  

Egyéb forrás   

Összesen    15.206.073 Ft 
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            Piliscsév Község Képviselő-testülete a pályázati önerő összegét (3.801.518 
 Ft-ot) költségvetési rendeletében a fejlesztési előirányzatok 
 átcsoportosításával biztosítja. 

2. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2009. június 2.  
Felelős: Nagy Mária polgármester 
 
 
Nagy Mária – Javasolom, hogy a három pályázat megírásával bízzuk meg a PROJ-GEN 
2006.Bt.-t  (székhely: 2500. Esztergom, Vaskapui út 8.). 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:  
 

 
Piliscsév Község  

Képviselő-testületének 
 

46/2008.(IV.29.) számú határozata 
 

1. Piliscsév Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi pályázatok megírásával 
megbízza a   PROJ-GEN 2006.Bt.-t  (székhely: 2500. Esztergom, Vaskapui út 8.). 

 

 Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
„Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása elnyerésére”(TEUT)  

      A pályázat tárgya: Piliscsév Kossuth utca – Deák F. utca felújítása 
 Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A 

területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása” 
(TEKI) elnyerésére 

                 A pályázat tárgya: Béke utcai és Dózsa György utcai járda felújítás 
 

 Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Az 
önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül” 
(CÉDE) támogatása elnyerésére 

           A pályázat tárgya: ravatalozó építése 

       2.  Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Mária 

 
2. Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása 
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 Baumstark Tiborné: Május 31-ig felül kell vizsgálni minden intézmény alapító 
okiratát, kivéve az óvodáét, mert ott intézmény átszervezés történik a bölcsőde 
létrehozása miatt. Erről már korábban döntött a Testület, megküldtük a Kincstárnak 
az alapító okiratot. A Kincstár felülvizsgálta a dokumentumot és hiánypótlásra 
szólított fel, mert néhány dolgot pótolnunk, javítanunk kell benne. Ennek értelmében 
két alapító okiratot kell elfogadnunk, az egyik július 1-el lép hatályba, a másik pedig 
augusztus 31-el, a bölcsődei csoport indulásával. Ki kellett egészítenünk a 
szakfeladat számokat is az SNI-s gyerekek nevelésének szakfeladatával. Kérem, 
hogy a két Alapító okiratot fogadja el a Képviselő-testület, hogy tartani tudjuk a 
hiánypótlásra kapott határidőt. 

Nagy Mária: Van valakinek kérdése? 

Chrompota Attila: Azt szeretném kérdezni, hogy 2010-ben miért van több 
szakfeladat, mint 2009-ben. 

Szivekné: A 2010-ben hatályba lépő szakfeladat rend sokkal jobban meg van bontva, 
mint a most érvényben lévő. Az óvodánál csak eggyel lesz több a szakfeladatotok 
száma, de például az iskolánál, az iskolai oktatás című szakfeladat helyett legalább 6 
új szakfeladat lesz. (isk.oktatás 1-4.évfolyamon;  isk.okt. 5-8. évf.;  nemzetiségi 
okt.1-4.évf.;  nemzetiségi okt. 5-8. évf.;   SNI gyermekek oktatása 1-4. évf.;  SNI 
gyermekek oktatása 5-8. évf.) 

Maduda Ildikó: El kell fogadnunk egy óvodai alapító okiratot 2009. július 1-i 
hatályba lépéssel, és egy óvoda-bölcsődei alapító okiratot 2009. augusztus 31-i 
hatályba lépéssel? 

Baumstarkné: Igen. 

A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi 
határozatait: 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 
47/2009.(V.13.) sz. határozata 

 
A Képviselő-testület 

 
1./ visszavonja az Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos Óvoda    
      27/2009.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontjában elfogadott   
      Alapító okiratát. 
2./ Az alábbi tartalommal elfogadja az Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos   
     Óvoda intézmény új Alapító Okiratát. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
1) Az intézmény megnevezése:      Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos    
                                                                                  Óvoda  
2) Az intézmény székhelye:       2519. Piliscsév, Jubileum tér 1. 

 
3) Az intézmény működési területe:   Komárom - Esztergom megye és Pest - megye                                       

                                                                           közigazgatási területén 
         4)  Alapító szerv neve: Községi Tanács Piliscsév 
                                                 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
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5) Alapító jogutódja, az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve,   
    székhelye:  
                              

                                     Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete             
                                     2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
          6)    Az alapítás időpontja:           1988.12.15.             
                             

7)Az intézmény fenntartója: 
                                      Piliscsév Község Önkormányzata 
                                      2519 Piliscsév, Hősök tere 9. 
 
          8)  Fölérendelt intézmény:  Piliscsév Község Polgármesteri Hivatala 
                                                        (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)  
                                                        2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 

9) Az intézmény felügyeleti szerve: 
                                     Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                     2519 Piliscsév, Hősök tere 9. 

    
10) Törzsszáma:   649397 

 
11) OM azonosítója:   031743      
 

12) Az intézmény besorolása a tevékenység jellege alapján:   közszolgáltató 
 
Fajtája: közoktatási tevékenységet végző közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

                                                                                                               
13) Az intézmény jogállása:  önálló jogi személy 

           
          14) Az intézmény típusa  
                - óvoda                 
                Nemzeti etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
                - napköziotthonos szlovák nemzetiségi nyelvoktató óvoda 
                 - gyakorló óvodai feladatok ellátása 
                                                                                                 
           15) Az intézmény kapacitása: 
                 - az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő 
                 - engedélyezett maximális csoportlétszám: 25 fő 
                 - a sajátos nevelési igényű gyermekek felvehető maximális létszáma 5 fő 
                 - három óvodai csoport elhelyezésére alkalmas óvoda 

 
16) Jogszabályban meghatározott közfeladata (az a kötelező-, ill. önként 
vállalt feladat, amelyre a költségvetési szervet létrehozták, és amely szerint 
a szakágazati rendbe besorolták: 

  
                Szakágazat száma  : 851020 Óvodai nevelés 

 
17) Az intézmény alaptevékenységei: 

        ● óvodai nevelés - az óvodás korú gyermekek  - három éves kortól a    
        tankötelezettség  kezdetéig – teljes óvodai életet magába foglaló nevelésével, iskolai   
         életmódra felkészítésével, napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátása a   
         hatályos jogszabályok és az érvényben lévő nevelési program szerint. 
        ● szlovák nyelvű óvodai nevelés 

               ● gyakorló óvodai feladatok ellátása 
     ● logopédiai ellátás      
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  18) Kisegítő és kiegészítő tevékenységek:     
        Az intézmény nem folytat kisegítő és kiegészítő tevékenységet. 
   
  19) 2009-ben hatályos szakfeladat számok  

 
               801115 Óvodai nevelés  

                                   801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése            
                552312 Óvodai intézményi étkeztetés 

                   552411 Munkahelyi étkeztetés 
 

         2010-ben hatályos szakfeladat számok  
 
               851011 Óvodai nevelés  

                   851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
                   851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

               562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
                   562917 Munkahelyi étkeztetés 

 
20) Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  
 

       Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
21) Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 Piliscsév Község Önkormányzata tulajdonában, és az intézmény használatában 
lévő piliscsévi 280/2 hrsz-ú „Óvoda+udvar” megnevezésű összesen 4884 m2 
alapterületű ingatlan a rajta lévő épületekkel és berendezésekkel. 
Az oktató-nevelő munkához rendelkezésére állnak a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök és szemléltetőeszközök. 

 
22) Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogkörök: 

 
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  
A pénzügyi-gazdasági tevékenységét megállapodás alapján a Piliscsév Község 
Polgármesteri Hivatal végzi.  
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési 
előirányzaton belül az intézményvezető vállalhat, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 
A vagyon feletti rendelkezés szabályait Piliscsév község vagyonrendelete 
tartalmazza. 

 
23) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

 
Az intézmény vezetőjét a hatályos közoktatási törvény, valamint a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, nyilvános pályázati eljárás 
után Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő–Testülete nevezi ki 5 évre, 
és gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat.  
Az egyéb munkáltatói jogokat Piliscsév község polgármestere gyakorolja. 

          
24) Az intézmény dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonya: 

Az intézmény dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban állnak. A Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyve 
(1992.évi XXII. tv.) hatálya alá tartoznak. 

 
25) Az intézmény képviseletére jogosult:  óvodavezető 

 
Záradék: 
Az Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. § (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló többször 
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módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Piliscsév Község 
Önkormányzata a 47/2009.(V.13.)számú határozatával fogadta el. 
Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja 2009. július 1. Az új szakfeladat számok 
hatályba lépésének időpontja 2010. január 01. 
Ezzel egyidejűleg a 19/2008.(II.14.) számú határozattal megállapított alapító okirat hatályát 
veszti. 
 
Piliscsév, 2009. május 13. 
 
  Nagy Mária                                                   Baumstark Tiborné  
                        polgármester                                                             jegyző 
 

      
Határidő: 1-2 pont: azonnal;  
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 

 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 
48/2009.(V.13.) sz. határozata 

 
A Képviselő-testület 

 
1./ az alábbi tartalommal elfogadja az Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos   
      Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát   
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
4) Az intézmény megnevezése:      Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos    
                                                                                  Óvoda és Bölcsőde 

 
5) Az intézmény székhelye:       2519. Piliscsév, Jubileum tér 1. 

 
6) Az intézmény működési területe:   Komárom - Esztergom megye és Pest - megye                                                           

                                                                           közigazgatási területén 
         4)  Alapító szerv neve:        Községi Tanács Piliscsév 
                                                 2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 

5)Alapító jogutódja, az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve,   
    székhelye:                          

                                     Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete             
                                     2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
          6)    Az alapítás időpontja:           1988.12.15.             
                             

7)Az intézmény fenntartója: 
         Piliscsév Község Önkormányzata 

                                      2519 Piliscsév, Hősök tere 9. 
 
          8)  Fölérendelt intézmény:  Piliscsév Község Polgármesteri Hivatala 
                                                        (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)  
                                                        2519. Piliscsév, Hősök tere 9. 
 

10) Az intézmény felügyeleti szerve: 
              Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                                         2519 Piliscsév, Hősök tere 9. 
    

10) Törzsszáma:   649397 
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14) OM azonosítója:   031743      

 
15) Az intézmény besorolása a tevékenység jellege alapján:   közszolgáltató 

 
Fajtája: közoktatási tevékenységet végző és szociális ellátást nyújtó közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

                                                                                                               
16) Az intézmény jogállása:  önálló jogi személy 

           
          14) Az intézmény típusa  
                - közös igazgatású közoktatási intézmény 
                 
                Nemzeti etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
                - napköziotthonos szlovák nemzetiségi nyelvoktató óvoda 
                 - gyakorló óvodai feladatok ellátása 
                                                                                                  
           15) Az intézmény kapacitása: 
                 - az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő 
                 - engedélyezett maximális csoportlétszám: 25 fő 
                 - a sajátos nevelési igényű gyermekek felvehető maximális létszáma 5 fő 
                 - a bölcsődei csoportba felvehető maximális gyermeklétszám 10 fő 
                 - négy csoport (3 óvodai és 1 bölcsődei) elhelyezésére alkalmas óvoda 

 
16Jogszabályban meghatározott közfeladata (az a kötelező-, ill. önként vállalt feladat, 
amelyre a költségvetési szervet létrehozták, és amely szerint a szakágazati rendbe 
besorolták: 

  
                Szakágazat száma  : 851020 Óvodai nevelés 
                                                     889110 Bölcsődei ellátás 

 
17) Az intézmény alaptevékenységei: 

        ● óvodai nevelés - az óvodás korú gyermekek  - három éves kortól a    
        tankötelezettség  kezdetéig – teljes óvodai életet magába foglaló nevelésével, iskolai   
         életmódra felkészítésével, napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátása a   
         hatályos jogszabályok és az érvényben lévő nevelési program szerint. 
        ● szlovák nyelvű óvodai nevelés 

               ● gyakorló óvodai feladatok ellátása 
     ● logopédiai ellátás      

               ● bölcsődei ellátás  - a bölcsődei ellátás feladatát ellátó intézmény, mely a második   
               életévüket betöltött gyermekek gondozásával, nevelésével foglalkozik. 

 
  18) Kisegítő és kiegészítő tevékenységek:     
        Az intézmény nem folytat kisegítő és kiegészítő tevékenységet. 
   
  19) 2009-ben hatályos szakfeladat számok  

 
               801115 Óvodai nevelés  

                                    801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése            
                   853213 Bölcsődei ellátás 

                552312 Óvodai intézményi étkeztetés 
                   552411 Munkahelyi étkeztetés 

 
         2010-ben hatályos szakfeladat számok  

 
               851011 Óvodai nevelés  

                   851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
                   851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
                   889101 Bölcsődei ellátás 

               562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
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                   562917 Munkahelyi étkeztetés 
 

26) Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  
 

       Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
27) Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

 Piliscsév Község Önkormányzata tulajdonában, és az intézmény használatában lévő 
piliscsévi 280/2 hrsz-ú „Óvoda+udvar” megnevezésű összesen 4884 m2 alapterületű 
ingatlan a rajta lévő épületekkel és berendezésekkel. 
Az oktató-nevelő munkához rendelkezésére állnak a leltár szerint nyilvántartott 
állóeszközök és szemléltetőeszközök. 

 
28) Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogkörök: 

 
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  
A pénzügyi-gazdasági tevékenységét megállapodás alapján a Piliscsév Község 
Polgármesteri Hivatal végzi.  
Pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési előirányzaton 
belül az intézményvezető vállalhat, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
A vagyon feletti rendelkezés szabályait Piliscsév község vagyonrendelete tartalmazza. 

 
29) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

 
Az intézmény vezetőjét a hatályos közoktatási törvény, valamint a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény alapján, nyilvános pályázati eljárás után Piliscsév Község 
Önkormányzatának Képviselő–Testülete nevezi ki 5 évre, és gyakorolja az alapvető 
munkáltatói jogokat.  
Az egyéb munkáltatói jogokat Piliscsév község polgármestere gyakorolja. 

          
30) Az intézmény dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonya: 

Az intézmény dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban állnak. A Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyve (1992.évi 
XXII.tv.) hatálya alá tartoznak. 

 
31) Az intézmény képviseletére jogosult:  óvodavezető 

Záradék: 
Az Aranykapu „Zlatá Brána” Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. § (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. Tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Piliscsév Község 
Önkormányzata a 48/2009.(V.13.) számú határozatával fogadta el. 
Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja 2009.augusztus 31. Az új szakfeladat számok hatályba 
lépésének időpontja 2010. január 01. 
2009. augusztus 31-i hatállyal a 47/2009.(V.13.) számú határozattal megállapított alapító okirat hatályát 
veszti. 
 
Piliscsév, 2009. május 13. 
 
 
  Nagy Mária                                                   Baumstark Tiborné  
                           polgármester                                                             jegyző 
 

      
Határidő:  azonnal;  
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző 
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3. Megbízás a Kálvária-felújítási munkáinak elvégzésére 
 
Nagy Mária: A Településfejlesztési Bizottság foglalkozott a Kálvária felújításával. Az 
ülésen elhangzott, hogy kérjük meg Rákos Pétert, hogy a Kálvária felújításra 
benyújtott költségvetését jobban bontsa meg, fejtse ki. Megérkezett a részletes 
költségvetés a restaurátortól, amit Szakács Árpádnak és Chrompota Attilának 
megküldtem. Kérdezem, hogy átnézték-e? 
 
Szakács Árpád: Amit kértünk tőle az benne van, így elfogadjuk. 
 
Nagy Mária: Beszéltem a héten a restaurátorral. Ő arra vár, hogy megszülessen a 
döntés, és hozza a szerződés tervezetet   amennyiben őt bízzuk meg. Közben én 
megnézettem a benyújtott költségvetésben szereplő tételeket, munkafolyamatot 
Csapucha Katalinnal és férjével is. Ők kulturális antropológusok, tehát értenek 
hozzá. Azt mondják, hogy jó a terv. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 
49/2009.(V.13.) sz. határozata 

 
A Képviselő-testület 

 
1. A  Kálvária restaurálási munkálataival Rákos Péter restaurátort bízza meg. 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1. azonnal;    2. 2009. június 30. 
Felelős: Nagy Mária 
 
 
 

4. Településrendezési terv módosítása, tervezői szerződés elfogadása 
 
Baumstarkné:  A tervezői szerződés másolatát megkapták a képviselők. Ez egy 
háromoldalú szerződés a tervező, a LOGICENT Kft. és az önkormányzat között. 
Azért van erre szükség, mert a rendezési terv módosítását csak a települési 
önkormányzat rendelheti meg, a terv módosításának költségeit pedig a LOGICENT 
Kft. vállalja.  Az első lépés, hogy a testület hoz egy határozatot a terv módosításáról, 
azután következik a tervező megbízása, majd elkészül egy szöveges rész és a rajz. 
Ezt követően véleményezik a szakhatóságok, majd 45 napra kikerül közszemlére, 
amikor a lakosság tehet észrevételt. Végül újra a bizottságok, majd a Testület elé 
kerül. Az idei évtől van az építési törvényben egy egészen új, egyszerűsített eljárás. 
Még nem tudjuk, hogy a gyakorlatban pontosan hogy működik, de a lényege az, 
hogy csak azt a szakhatóságot kell megkeresnünk, akit a terv módosítása 
konkrétan érint. Egyébként egy ilyen eljárásban 20-30 szakhatóságnak is 
véleményeznie kell a módosítást. Tehát annyiban rövidíti meg az eljárást, hogy a 
többi hatóságot csak értesíteni kell a módosításról. A mai testületi ülésen döntenie 
kell a Testületnek arról, hogy egyetért-e a rendezési terv módosításával, másrészt, 
hogy megbízza-e a tervezőt. 
 
Nagy Mária: Van-e valakinek kérdése? 
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Szakács Árpád: A rendezési terv módosításához feltételünk volt, hogy kérjünk be a 
vállalkozótól egy vízjogi engedélyt. 
 
Nagy Mária: A vállalkozótól megérkezett a vízjogi engedély.  
 
Szakács Árpád: Ha ehhez kötöttük azt, hogy legyen rendezési terv módosítás, akkor 
ezt most elfogadjuk. Ha a szakemberek azt mondják, hogy rendben van ez a 
szerződés, akkor azt is elfogadjuk. A harmadik dolog, ami szintén egy nyitott dolog 
volt, hogy a vállalkozó kérte tőlünk azt az L alakú utat. Neki csak a hosszabb 
szakaszra van szüksége, de szóban elmondta, hogy megveszi a rövid szakaszt is. Az 
ő ajánlatában szerepel egy helyrajzi szám és X m2. Nem tudjuk, hogy ez a 
négyzetméter tartalmazza-e mindkét szakaszt. 
 
Nagy Mária: Bekérünk a vállalkozótól egy írásbeli vételi ajánlatot, a terület pontos 
nagyságával, helyrajzi számmal, és ellenőrizni fogjuk. Ha ő megveszi azt a területet, 
ott az út megszűnik és a módosított rendezési terven már nem lesz rajta. Először ő 
benyújtja a vételi szándékát az egész területre, mi eladjuk neki, majd hozunk egy 
határozatot arról, hogy az utat megszüntetjük. 
 
Baumstarkné: A rendezési tervet egy dolog miatt kell módosítani, azért mert ezt az 
utat megszüntetjük. 
Utat megszüntetni csak úgy lehet, ha módosítjuk a rendezési tervet. Meg kell 
osztani a területet, lesz majd egy megosztási vázrajz, amit az önkormányzatnak 
mint tulajdonosnak alá kell írnia. Ezt a vázrajzot kell a Dorogi Építés Hatósághoz 
engedélyezésre benyújtani. 
 
Dimitrov László: Tisztelt Képviselők! Véleményem szerint a vállalkozónak érdekében 
áll, hogy megvegye az egész területet, nekünk pedig el kell adnunk neki, mert az út 
mindkét végén és mellette is az ő telke van, mi nem tudunk vele semmit kezdeni.  
 
Nagy Mária: Javaslom, hogy rendeljük meg a rendezési terv módosítását, és abban 
az esetben járulunk hozzá a módosításhoz, ha Misszori úr  megveszi a teljes, szóban 
forgó területet. 
 
Hermann Szilárd: Az, hogy a tervben mi legyen benne, illetve mi ne legyen benne, 
még a tervezés során módosulhat. Erről szól  a tervezői szerződés 5.pontja, mely 
szerint a megrendelő?, a felsorolt adatokon kívül olyan adatokat is kérhet, melyek a 
szerződés megkötésének időpontjában még nem álltak rendelkezésre. 
 
Nagy Mária: Kérdezem tehát, hogy írjuk-e alá ezt a háromoldalú szerződést, amellyel 
megbízzuk a TÉRHÁLÓ Kft.-t? Felhatalmaz-e a Képviselő-testület arra, hogy a 
május végi testületi ülésre kérjem be Misszori úrtól az írásbeli vételi igényét erre a 
területre? 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 

50/2009.(V.13.) sz. határozata 
A Képviselő-testület 

 
1. úgy dönt, hogy Piliscsév 080/38.hrsz. területre vonatkozóan a Rendezési 

tervet módosítja. A rendezési terv módosítás és szabályozási terv 
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elkészítésével megbízza a TÉRHÁLÓ Építész Tervező Kft.-t (székhely: 9024. 
Győr, Baross Gábor u. 61-63.). 

2. a tervezői szerződés költségeit  a LOGICENT Kft. átvállalja . 
3. megbízza a polgármestert a Tervezői szerződés aláírásával. 

 
  

      
Határidő:  azonnal  
Felelős:     Nagy Mária polgármester 

 
 
Nagy Mária: Végül van egy megbízásom, egy meghívást szeretnék tolmácsolni. 
Péntek délután 14 órára Für doktor úr meghívta a Képviselő-testületet egy kis 
összejövetelre, ahol mi is szeretnénk őt elbúcsúztatni. Kérem, hogy aki tud, az 
legalább egy rövid időre jöjjön el. 
 
Hudeczné Fuzik Anna: Szeretném kérni, hogy a Településfejlesztési Bizottság 
vizsgálja meg, hogy az orvosi rendelőnél hogyan lehetne egy parkolót kialakítani. 
 
Vogyeraczki Mária: A szombatra szervezett Falutúrával kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy lehetőség van arra is, hogy busszal jöjjön fel a Pilisre az, aki nem 
szeretne gyalog menni. Kint vannak a plakátok a hirdető táblákon. Mindenkit 
szeretettel várunk. 
 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Nagy Mária megköszöni a részvételt és az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
 

        N a g y    Mária     Baumstark Tiborné 
polgármester      jegyző 

  
 


