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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. május 29-én 18,00 órakor kezdődő Piliscsév - Leányvár községek
Önkormányzatainak együttes testületi üléséről.
Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzatának tanácsterme (Leányvár,
Erzsébet u.88.Piliscsév, Hősök tere 9.)
Az ülés napirendje:
1. A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója Piliscsév község közbiztonsági
helyzetéről
2. …….Leányvár község közbiztonsági helyzetéről
3. Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről
4. Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről
5. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet
ek megalkotása
6. Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről szóló rendeletek megalkotása
7. Egyebek
Irénke. Lentebb látom az elfogadott napirendet, akkor itt is ugyan azzal a npal írd.
Jelen vannak:
Piliscsév község képviselői
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 körjegyző
Leányvár Község Képviselői
Hanzelik Gábor polgármester
Szikora Gyula alpolgármester
Balogh András képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő
Hiányzik: Csobán Zoltán képviselő
Meghívott vendég:
Mielec Péter teljes neve a kapitányságnak Rendőrkapitányság
Sortán Miklós körzeti megbízott
Tóth Jánosné Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Párkányiné Szabó Mária DorogTérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Kocsis Márta Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Erősné …..Mónika Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ujbányi Tiborné Dorog és Térsége Alapellátó Szolgálat
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Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné
Hanzelik Gábor, Leányvár község polgármestere köszönti a Képviselő- testületek
tagjait, a községek körjegyzőjét és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy
Leányvár község Képviselő-testülete 6 fővel határozatképes, ismerteti, majd
szavazásra teszi fel az ülés napirendjét.
Leányvár Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2012.( V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről
Leányvár község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés alábbi napirendi
pontjaival:
1.)
A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója Piliscsév és Leányvár községek
közbiztonsági helyzetéről
2.)
Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről
3.)
Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről
4.)
Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
5.)
A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet
megalkotása
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Kosztkáné Rokolya Bernadett megállapítja, hogy Piliscsév Község Képviselő-testülete
7 fővel határozatképes, szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2012.(V.29.) határozata
a testületi ülés napirendjéről
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés alábbi napirendi
pontjaival:
1. A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója Piliscsév és Leányvár községek
közbiztonsági helyzetéről
2. Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről
3. Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről
4. Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
5. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet
megalkotása
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend

tárgyalása

6. A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója Piliscsév és Leányvár
községek közbiztonsági helyzetéről
Hanzelik Gábor – Az előterjesztést mindkét képviselő-testület képviselői
megkapták. Felkérem Mielecz Pétert a Rendőrkapitányság képviselőjét, hogy
esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg.
Mielecz Péter – A beszámolót mindkét településre vonatkozóan a kért időpontra
elkészítettük. Az előző évhez képest az a változás történt, hogy 2 csoportot
alakítottunk a körzeti megbízottakból. A Rendőrkapitányságunkhoz tartozó 15
települést osztottuk két csoportra. Azt a körzetet ahová Piliscsév és Leányvár is
tartozik 4 fő látja el, a szolgálat vezetője Sortán Miklós. A csoportok kialakítása
lehetőséget biztosít arra, hogy ugyanabba a csoportba beosztott körzeti megbízottak
helyettesíthetik egymást. Másik változás, hogy a rendőrök láthatóak lettek az
utakon, mert már csak szolgálati gépjárművel dolgoznak, nem kell a saját
személygépjárművüket használniuk.
Ennek köszönhető az is, hogy Leányváron 77-ről 50-re, Piliscséven 47-ről 46-ra
csökkent a bűncselekmények száma.
Szikora Gyula – A 40 km-es forgalomcsökkentő tábla eltűnt a főútról. Mit lehet
tenni ilyenkor?
Mielecz Péter – A forgalomirányító táblákat nem a rendőrség felügyeli. Ha a
településen jogkövetők az állampolgárok, akkor kevesebb a baleset, nincs szükség a
korlátozó táblára.
Papp Pál – A beszámolóból kitűnik, hogy létszámgondokkal működnek. Tavaly arról
volt szó, hogy feltöltik a létszámot. Ez nem történt meg?
Mielecz Péter – Jelenleg 8 fő járőri létszámbővítést kaptunk. Ők még egyenlőre
gyakorlók, és iskolába is járnak. A körzeti megbízottak száma nem növekszik, de ha
az új járőrök már teljes munkaidőben munkába állnak, akkor a körzeti megbízottak
is több időt tölthetnek a területükön.
Baumstark Tiborné – Úgy tapasztalom, hogy a meghirdetett fogadóórákat a
lakosság nem igényli, ugyanis a fogadóórákat szinte senki nem veszi igénybe a
lakosság részéről. A leterheltség miatt esetleg más fórumon keresztül lehetne
működtetni.
Mielecz Péter – A fogadórák rendjét szabályzat szabályozza, ezen nem tudunk
változtatni.
Sortán Miklós (körzeti megbízott) – Nem minden esetben a fogadóóra idejére esik a
bűncselekmény, de mióta mindenki tudja a telefonszámomat, azóta többet csörög a
telefonom.
Hanzelik Gábor – Nekem tetszik a fogadóóra rendszere, a körzeti megbízott a község
területén tartózkodik, nincs helyhez kötve, ha valakinek szüksége van rá, akkor
telefonon hívható.
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Hanzelik Gábor, Leányvár község polgármestere köszönti a Képviselő- testületek
tagjait, a községek körjegyzőjét és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy
Leányvár község Képviselő-testülete 6 fővel határozatképes, ismerteti, majd
szavazásra teszi fel az ülés napirendjét. törölni
Hanzelik Gábor szavazásra teszi fel a napirendet.
Leányvár Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2012.( V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Dorogi Rendőrkapitányság beszámolójáról
Leányvár község Képviselő-testülete elfogadja a Rendőrkapitányság Leányvár
község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát::
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
49/2012.(V.29.) határozata
a Dorogi Rendőrkapitányság beszámolójáról
Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a Rendőrkapitányság Piliscsév
község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

2. Beszámoló a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011.
évi tevékenységéről
Hanzelik Gábor – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Megkérdezem a
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselőjét, hogy kíván-e
kiegészítést tenni a beszámolóhoz.
Párkányiné Szabó Mária – Nincs kiegészítésem.
Nagy Mária – A beszámolóból látható, hogy az emberek bizalommal vannak a
Családsegítő Szolgálat munkatársaihoz. Több apróbb problémával is hozzájuk
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fordulnak. 601 alkalommal 100 főt kerestek fel a családsegítők. Párkányiné Szabó
Mária munkáját a piliscséviek nevében megköszönöm.
Baumstark Tiborné – Tudom, hogy mind a Családsegítő Szolgálatnál, mind a
Gyermekjóléti Szolgálatnál nagy a fluktuáció, ennek ellenére a munka kapcsolat
nagyon jó a szolgálat munkatársaival. Sok segítséget kapunk mind Piliscséven ,
mind Leányváron a problémás gyermekek családjával történő kapcsolatfelvétel
során. Köszönöm szépen a munkájukat, és azt, hogy ilyen „gördülékenyen” végzik a
feladatot.
Hanzelik Gábor – Évek óta úgy gondolom, hogy ez az egyik leghasznosabb
szolgálatunk, mert nagyon sok elesett és problémával küzdő embernek segítenek.
Megköszönöm az elmúlt évben végzett munkájukat.
Baumstark Tiborné – Mi lehet az oka annak, hogy Leányváron nincs olyan megfelelő
kapcsolatrendszer, mint Piliscséven, gondolok itt az iskolával, óvodával, orvossal,
illetve védőnővel való együttműködésre. Legalábbis én nem tapasztalom, hogy lenne
kommunikáció a szervezetek között.
Párkányiné Szabó Mária – Valójában működik az együttműködés az intézményekkel
Leányváron is, csak Leányváron a hivatal kevésbé vett részt az
esetmegbeszéléseken.
Baumstark Tiborné – A Hivatal részéről nem vesz részt senki a tárgyalásokon?
Párkányiné Szabó Mária – Nem, de akkor a jövőben
működtetjük. Ha konkrétan összeülünk, majd beszélünk róla.

ezt

másképpen

Hanzelik Gábor szavazásra teszi fel a napirendet.
Leányvár Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2012.( V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról
Leányvár község Képviselő-testülete elfogadja a Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről.
Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát::
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
50/2012.(V.29.) határozata
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a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról
Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről.

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
3. Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2011.
évi tevékenységéről
Hanzelik Gábor – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kíván-e Ujbányi
Tiborné szóbeli kiegészítést tenni?
Ujbányi Tiborné – A tavalyi évben minden telephelyen ellenőrzést végeztem és egyik
helyen sem találtam hiányosságot. Jelenleg Piliscséven nincs telephelyvezető, de ez
a munkát szerencsére nem befolyásolja. Leányváron nincs probléma.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Köszönöm a 2011. évi zárási munkákban nyújtott
szakmai segítséget. A jelenlegi törvényi változások szerint júliustól e-rendszerben
kell a dolgozókat regisztrálni ?????, ehhez kérem a segítségét.
Ujbányi Tiborné – A rendszer még nem működik, de július 1-re mire kell, készen
állunk.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Továbbra is kérem, hogy a piliscsévi telephely
munkáját szakmailag segítse, hogy az ellenőrzéskor ne találjanak hibát.
Hanzelik Gábor – Az év végével változás lesz a Kistérségben, addig is köszönjük a
kitartást. Bízom benne, hogy a több mint 10 éves szervezet nem esik szét a
kistérséggel.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Holnap lesz a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulási
ülés. Az új törvény lehetőséget ad arra, hogy a feladatellátás társulásban működjön
tovább. Ennek törvényi hátterét most vizsgáljuk.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Hanzelik Gábor szavazásra teszi fel a
napirendet.
Leányvár Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát:
Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2012.( V.29.) L.k.Ö.Kt. határozata
a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról
Leányvár község Képviselő-testülete elfogadja a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről.
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Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag
meghozta alábbi határozatát::
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
51/2012.(V.29.) határozata
a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolójáról
Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

4. Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a képviselőknek írásban megküldtük. A
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdése szerint 2012. május 30-tól az önkormányzatoknak felül kellett
vizsgálniuk a helyi rendeleteiket, és amelyek szabálysértési tényállást tartalmaznak,
hatályon kívül kell helyezni. A képviselő testületeknek ugyanis ezen időponttól
kezdve nincs felhatalmazásuk e tárgykörben rendeletalkotásra.
Hudeczné Fuzik Anna – Mi lesz a helyi rendeletek helyett, ha hatályon kívül kell
helyeznünk azokat?
Baumstark Tiborné – Nem kell az egész rendeletet hatályon kívül helyezni, csak a
szabálysértésre vonatkozó meghatározott részeit.
Papp Pál – Kérek kiegészítést a hatályon kívül helyezett szövegrészekről, mert így
nem tudom értelmezni a módosításokat. Szeretném megkérdezni, hogy ezentúl a
hivatalban nem lehet feljelentést tenni a szabálysértési ügyekben?
Baumstark Tiborné – Természetesen a feljelentés benyújtható továbbra is a
hivatalokban, de intézkedés csak a Kormányhivatalban történik. Az iratot át kell
tennünk az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatósághoz.
Nagy Mária – Úgy gondolom, hogy ilyen módon lazulni fog a rend a községekben.
Pozitívum, hogy a jegyzőket tehermentesítik, de nem lesz olyan hatékony az
ügyintézés, mintha helyben intéznénk.
Baumstark Tiborné: A jelenlegi szabálysértési törvény alapján szabálysértési
eljárásban nem járhat el a községi település jegyzője.
Nagy Mária – Akkor mi értelme van a helyi a rendeletnek?
Baumstark Tiborné – Rossz, hogy elvették ezt a hatáskört, de elsősorban nem a
büntetést, hanem a speciális szabályokat tartották szem előtt, mert a központi
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jogszabályok, törvények és végrehajtási rendeleteik minden esetet
leszabályoznak.
Hanzelik Gábor – Igazából csak a helyben szankcionálás szűnik meg, továbbra is a
hivatalban teheti meg teszi a bejelentést az állampolgár, a jegyző pedig továbbítja.
Központból kapott szabálysértési határozattal szemben az ügyfelek kevésbé fognak
szembeszállni, mint a helyi határozatokkal. Talán még eredményesebb is lehet.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Hanzelik Gábor szavazásra teszi fel a
napirendet.
Leányvár Község Képviselő-testülete megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag
megalkotta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletét
az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
A rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi

Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag
megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletét
az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről
A rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi
5. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló
rendelet megalkotása
Baumstark Tiborné – A rendelet tervezetet a képviselőknek írásban megküldtük.
Központi jogszabály alapján kötelezően meg kell határozni, hogy mely területekre
milyen lobogót helyezünk ki. A rendelet tervezet a helyben jelenleg szokásos
fellobogózási rendet tartalmazza. Piliscséven minden második oszlopra Béke
utcában, Leányváron minden oszlopra a Bécsi úton és az Erzsébet utcában kell
kihelyezni a magyar és a községi zászlókat a tervezet szerint.
Nagy Mária – Volt egy jogszabály arra, hogy minden önkormányzati intézményt fel
kell lobogózni. Ez a rendelkezés még él, mert akkor a mi rendeletünknek ezt nem
kellene tartalmaznia.
Hanzelik Gábor – Ha ezt egy magasabb jogszabály előírja, akkor ne tegyük bele a
helyi rendeletünkbe.
Maduda Ildikó – Az intézményen mindig ki van téve a zászló.
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Balogh András – Miután a rendelet is a közterületről szól, szerintem sem kell
tartalmaznia az intézményekre vonatkozó rendelkezéseket.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, Hanzelik Gábor szavazásra teszi fel a
napirendet.
Leányvár Község Képviselő-testülete a javasolt módosítással 6 igen szavazattal
egyhangúlag megalkotta:
Leányvár község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletét
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi
Kosztkáné Rokolya Bernadett szavazásra teszi fel a napirendet.
Piliscsév Község Képviselő-testülete a javasolt módosítással 7 igen szavazattal
egyhangúlag megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(V.30.) önkormányzati rendeletét
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról
A rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi

Több kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Hanzelik Gábor megköszöni a két település képviselő-testületének részvételét, és az
ülést lezárja.
K.m.f.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
körjegyző
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