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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. június 26-án 16.30 órakor kezdődő képviselő-testületi üléséről.  
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Jelen vannak: (mellékelt jelenléti ív szerint) 

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 
Meghívott vendégek: 
Dr. Etter Ödön jogtanácsos 
Ujbányi Tiborné Dorog Térségi Szociális Alapellátó Központ vezetője 
Tőke Melinda telephelyvezető 
Mielecz Péter rendőr őrnagy Dorogi rendőrkapitányság ov. 
Dudás Andrea Sportegyesület elnöke 
Kovács Ferenc Lövész Sportegyesület elnöke 
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné adóügyi előadó 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti meghívott 
vendégeinket, a Képviselő-testület tagjait, Jegyző Asszonyt, és Ügyvéd Urat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, Dimitrov László 
alpolgármester és Maduda Ildikó képviselő igazoltan hiányzik. Ismerteti az ülés 
napirendjét. A kiküldött meghívó szerinti napirendeket javasolja kiegészíteni a: 9. 
számú „az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő étkezési térítési 
díjakról szóló rendelet elfogadása” című napirenddel. 
Majd szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 5 jelenlévő képviselő 5 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 71/2013.(VI.26.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival az 
alábbiak szerint:  

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

2. Dorog Térségi Szociális Alapellátó Központ beszámolója  
3. Közrend, közbiztonság helyzete községünkben – Rendőrség tájékoztatója 
4. A Piliscsévi Polgárőr Egylet tájékoztatója tevékenységéről 
5. A Piliscsévi Sportegyesület beszámolója  
6. A Piliscsévi Lövész Sportegyesület beszámolója  
7. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
8. Egyebek  

a. Síkosságmentesítési pályázat kiírása 
b. Ingatlanvásárlási kérelem 
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c. Piliscsévi 4613-4614 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítése 
d. Idősek Klubja eszközbeszerzése 
e. Ravatalozó felújítása 
f. Basa utcai áteresz felújítása 

9. Az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő étkezési térítési 
  díjakról szóló rendelet elfogadása 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
N a p i r e n d     t á r g y a l á s a 
 

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

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselők írásban 
megkapták. Néhány fotófelvételt mutatok be Önöknek az elkészült munkálatokról, 
melyekről előző ülésünkön döntöttünk. Elkészült az óvoda kazánfelújítás, és a 
negyedik csoportszoba vizesblokkja. Megvásároltuk a mederelemeket, lefektettük a 
slippereket a Kálvária utcában. Elkészült a Vasút utcai makadámút felújítása – ez 
ügyben több köszönőlevelet is kaptunk az ott lakóktól. A nagy esőzés a Basa utcába 
rengeteg sarat hozott le, ezért 2-3 napra gépet kellett bérelnünk, mert kézi erővel 
nem lehetett letakarítani.  
A Kenyérmezei-patak medertisztítása elkészült. Az Idősek Klubjában megtörtént az 
ajtócsere, de az intézményben a homlokzat 10 éves, felújításra szorul.  
Megnyertük a sportpályára a nettó 19.391.864 Ft-os támogatást. Két pályázatot 
nyújtott be a Piliscsévért Közalapítvány közösségi tér kialakítására és fesztiválsátor 
vásárlására. Benyújtottuk pályázatunkat az EBR rendszeren keresztül az ÁFÉSZ-
házban kialakítandó Sportlövész edzőterem kialakítására is. Elbírálása még nem 
történt meg.  
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Július 17-én ülésezett a Szociális 
Egészségügyi és Kulturális Bizottság. Az ülésen megtárgyaltuk a Helyi 
esélyegyenlőségi Programot és elfogadásra javasoltuk azt a Képviselő-testületnek. Az 
„Egészségünkre!” egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokra 
benyújtott TÁMOP pályázaton 8 611 238,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk.  Terveink szerint szeptemberben a Csévi napok rendezvénysorozaton - 
belül pályázati finanszírozással -  az első napon egészségnapot, a második napon 
szüreti felvonulást tartunk. A Bizottságunk döntött még 150 ezer Ft átmeneti segély 
és 20 ezer Ft természetbeni hozzájárulás odaítéléséről. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Sikeresen pályáztunk nyári 
diákmunkára, melynek keretén belül 13 diákot tudunk foglalkoztatni. 
Közmunkásokra egy ideig nem tudtunk pályázni, most 6 főt 4 nőt és 2 férfit tudunk 
felvenni.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Az intézményvezető szerint még nincsenek 
teljesen készen az óvoda fűtéskorszerűsítése utáni felújítási munkák. Pontosan 
abban az időszakban, amikor zárva lesz az óvoda nem lesz közmunkásunk, aki segít 
a munkálatokban. Én azt javasolom, ha nem tudunk közmunkást alkalmazni, 
akkor vegyünk fel olyan szakembert, aki elvégzi a munkát, hogy amikor kinyit az 
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óvoda minden munka készen legyen. A kerítésfestést pedig szerintem diákokkal 
meg tudjuk csináltatni. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Először is fel kell mérni az 
anyagigényt, hogy átlássuk a kiadásokat. 
 
Nagy Mária képviselő – Azt már nem is akarom mondani, hogy a buszmegállók és a 
tájékoztató táblák festése is sürgős, mert ha nem lesznek átmázolva, akkor 
hamarosan tönkremennek. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy a 
Piliscsévért Közalapítvány jótékonysági bálja sikeres volt a bevétel 480 ezer Ft lett. A 
kamera beépítését ezen felül 200 ezer Ft-tal támogatja a Közalapítvány.  
 
Nagy Mária képviselő – Miben kellett egyeztetni a Takarékszövetkezettel? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A sportpályázat, amire nettó 
19 391 864,-Ft támogatást nyertünk és a Leader pályázatok is utófinanszírozásúak. 
Természetesen menet közben lehet előleget lehívni a kifizetett számlák alapján. 
Amennyiben finanszírozni tudjuk, a sportpálya még idén szeptemberig elkészülhet. 
Ennek érdekében megkerestük a Takarékszövetkezetet, ahol kidolgozták a hitel 
kondícióit. A hitelfelvevő a Piliscsévi Sport Egyesület lenne, az Önkormányzatnak 
készfizető kezességet kell vállalnia. A hitelfelvételről a Képviselő-testületnek döntést 
kell hoznia. Mivel a támogatás nettó összegű, ezért a hitel összegét ÁFÁ-val növelten 
kell figyelembe venni.  
 
Nagy Mária képviselő – Lesz-e a sportpályázathoz projektmenedzser? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A pályázatban szerepel a projektmenedzsment és a 
pályázatírás díja is, a műszaki átvétel pedig a hivatali műszaki előadó feladata lesz. 
 
 
Több kérdés hozzászólás a témához nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester elfogadásra javasolja a következő szövegű határozati javaslatot: 
Piliscsév Község Képviselő-testülete pályázati előfinanszírozás céljából készfizető 
kezességet vállal a Piliscsévi Sport Egyesület hiteligényléséhez:  
A kötelezettségvállalás jellege: készfizető kezesség 
Hitelfelvevő neve: Piliscsévi Sport Egyesület 

székhelye: 2519 Piliscsév,Kesztölci u.2. 
Hitel összege: 24.000.000- Ft 
Hitel célja: pályázati előfinanszírozás 
Hitel futamideje: 12 hónap 
A készfizető kezesség összege: 24.000.000,- Ft 
A felajánlott ingatlanfedezet címe: 2519 Piliscsév, Szőlő sor 20., helyrajziszáma 
402/1  
Piliscsév Község Önkormányzata vállalja, hogy abban az esetben, ha nem a teljes 
pályázati határozatban szereplő összeg kerülne megítélésre és kiutalásra a 
végelszámoláskor, akkor a beruházással kapcsolatos valamennyi költség 
megfizetését vállalja. 
Piliscsév Község Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben nem, a teljes, pályázati 
határozatban szereplő összeg kerülne megítélésre és kiutalásra a végelszámoláskor, 
akkor a hitel járulékos költségeinek megfizetését szükség esetén biztosítja. 
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A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 72/2013.(VI.26.) határozata 

Készfizető kezesség vállalásról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete 
 

1. Pályázati előfinanszírozás céljából készfizető kezességet vállal a Piliscsévért 
Közalapítvány hiteligényléséhez:  
A kötelezettségvállalás jellege: készfizető kezesség 
Hitelfelvevő neve: Piliscsévi Sport Egyesület   
Székhelye: 2519 Piliscsév, Kesztölci u.2. 
Hitel összege: 24.000.000,- Ft 
Hitel célja:  pályázati előfinanszírozás 
Hitel futamideje: 12 hónap 
A készfizető kezesség összege: 24.000.000,- Ft 
A felajánlott ingatlanfedezet helyrajziszáma: 402/1, címe:2519 Piliscsév, Szőlő 
sor 20. 

 
2. Piliscsév Község Önkormányzata vállalja, hogy abban az esetben, ha nem a teljes 

pályázati határozatban szereplő összeg kerülne megítélésre és kiutalásra a 
végelszámoláskor, akkor a beruházással kapcsolatos valamennyi költség 
megfizetését vállalja. 

3. Piliscsév Község Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben nem, a teljes, pályázati 
határozatban szereplő összeg kerülne megítélésre és kiutalásra a 
végelszámoláskor, akkor a hitel járulékos költségeinek megfizetését szükség 
esetén biztosítja. 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Van-e még valakinek kérdése, 
hozzászólása a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóhoz? 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Közoktatási Társulás ellenőrzése hogyan zárult? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A 2011 és 2012 évek normatív állami 
támogatás igénylését ellenőrizték. Az ellenőrzés során 228 főre ítéltek meg 
támogatást, az igénylés is 228 főre történt, ezért nincs visszafizetési 
kötelezettségünk.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra javasolja a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 73/2013.(VI.26.) határozata 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

eseményekről szóló beszámolóról 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 

2. Dorog Térségi Szociális Alapellátó Központ beszámolója  
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselők a 
meghívóval együtt megkapták. Megkérem Ujbányi Tiborné vezetőt, hogy  szóbeli 
kiegészítését tegye meg. 
 
Ujbányi Tiborné szoc.alapellátó kp. vezető – A tavalyi évben az idősellátás terén a 
minőségi szolgáltatás érdekében szervezeti és strukturális változtatások történtek. A 
gazdasági folyamatok következtében a szociális étkeztetések száma erősen 
megnövekedett. Igyekszünk minden réteget szakmailag „kielégíteni”.  Az 
Önkormányzatokkal és a telephelyekkel  jók  a kapcsolataink. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Megszűnt a házi jelzőrendszeres 
segítségnyújtás. Tudom, hogy igény lenne rá, lát-e arra lehetőséget, hogy 
újraindítják-e ezt a szolgáltatást? 
 
Ujbányi Tiborné szoc.alapellátó kp. vezető – A Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság vette át január 1-től  ezt a feladatot. Nincs információm arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lesz tovább. Mi készen állunk, 75 készülékünk van és 
komplett diszpécserközponttal rendelkezünk.   A térségben nagy igény volna erre a 
szolgáltatásra, de sajnos állami normatíva nélkül nem lehet ellátni.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az Idősek Klubja csak ideiglenes 
működési engedéllyel rendelkezik, mert az intézmény csak részben van 
akadálymentesítve.  Kérem, kísérjék figyelemmel a pályázati kiírásokat, mert ez 
rövidesen problémát fog okozni. 
 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő– Elismerésre méltó a beszámoló, de ami nincs 
benne leírva az a szeretet és kedvesség, amivel a község lakosait fogadják az 
intézmény dolgozói. Köszönjük szépen. 
 
 
Több kérdés, hozzászólása napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester elfogadásra terjeszti fel a 2/2013.(VI.26) számú előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot kiegészítve a következőkkel: „2. Megköszöni az intézményvezető 
és az intézményi dolgozók önfeláldozó munkáját” 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 
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Képviselő-testületének 74/2013.(VI.26.) határozata 
A Dorogi Térségi Szociális Alapellátó Központ 2012. évi munkájáról szóló 

beszámolóról 
 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
1.) Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Dorog és Térsége Szociális 

Alapellátó Szolgálat 2012. évről szóló szakmai beszámolóját. 
2.) Megköszöni az intézményvezető és az intézményi dolgozók önfeláldozó 

munkáját. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3. Közrend, közbiztonság helyzete községünkben – Rendőrség 
tájékoztatója 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a képviselők a 
meghívóval együtt megkapták. Megkérem Mielecz Péter rendőr őrnagyot, hogy 
szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Mielecz Péter rendőr őrnagy – Az elmúlt másfél évben szervezeti változások történtek 
a rendőrkapitányságon, ennek eredményeképpen egyrészt egy-egy részfeladatra 
jobban tudunk koncentrálni, másrészt a körzeti megbízottak a területükön 
maradnak. Piliscsév vonatkozásában a bűncselekmények szám 3 éve stagnál, 
évente kb. 45-60 esetre tehető, főleg vagyon elleni bűncselekményekről van szó.  
Új szolgálati járműveket kaptunk, a kollégák így többet tudnak a településeken 
tartózkodni. Informatikai fejlesztéseket is végrehajtottak, kialakítottak egy új rádiós 
rendszert, és minden kollégánál van GPS is. Átalakult az ügyeleti rendszer is – de 
még egy ideig a régi szám is hívható. Egy segélyhívószámon a 112-esen lehet majd a 
rendőrséget, a mentőket és tűzoltóságot hívni. Az ott levő diszpécser kollégák látják, 
hogy hol van a legközelebbi szolgálati jármű, így könnyebbé válik az átcsoportosítás.  
A hívások koordinálása még kialakulóban van, de reményeink szerint jól fog 
működni. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Személyes tapasztalatom alapján sajnos még nagyon 
rosszul működik a segélyhívószám. Kérem, segítsenek abban, hogy az új rendszerről 
informálják a lakosságot.  
 
Mielecz Péter rendőr őrnagy – A rendszer még fejlesztés alatt áll. Tervek szerint 
országosan két diszpécserközpontot alakítanak ki. Természetesen továbbítjuk az 
észrevételt, mert ezt helyben nem tudjuk orvosolni. Egyenlőre még a többi szám is 
működik, de hosszútávon csak a 112-es szám lesz hívható. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – A bűncselekmények száma kevesebb, ebben van-e 
része a Polgárőrségünknek? 
 
Mielecz Péter rendőr őrnagy – Természetesen észrevehető a szerepük, jól működnek. 
Munkájukat ezúton is köszönjük. Ha kiépül a kamerarendszer, akkor még 
könnyebb lesz felderíteni a bűncselekményeket. A kamerák felszerelése előtt, kérem 
még egyeztessünk az elhelyezésükről. 
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Nagy Mária képviselő – Az elmúlt évben Piliscséven 50 bűncselekmény történt, 
ebből mennyi a felderített? 
 
Mielecz Péter rendőr őrnagy - Körülbelül 55 %-át derítjük fel, ez országos 
viszonylatban jó átlag. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra terjeszti fel a 3/2013.(VI.26) számú előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot. 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 75/2013.(VI.26.) határozata 
A Rendőrkapitányság tájékoztatójáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Dorogi 
Rendőrkapitányság Piliscsév község közbiztonságáról szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Mielecz Péter rendőr őrnagy, Ujbányi Tiborné intézményvezető és Tőke Melinda telephelyvezető 17,30 
órakor elhagyja az üléstermet. 
 
 

4. A Piliscsévi Polgárőr Egylet tájékoztatója tevékenységéről 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Sajnos a Polgárőregylet vezetője nem 
tud részt venni az ülésen. Pénzügyi beszámolójukat a Képviselőknek megküldtük.  
Kérem hozzászólásaikat a napirendhez. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Pénzügyi beszámolóban látszik, hogy a 
Polgárőregylet bevétele az adók 1 %-ából nagyon minimális. Ez a marketingmunka 
hiányosságait mutatja. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Polgárőrség jól működik, sok fiatal 
tagja van.  
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Javasolom, hogy a Polgárőregylet vezetőjét a 
következő ülésre hívjuk meg ismét. 
 
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra terjeszti fel a következő határozati javaslatot: 
„Piliscsév Község Képviselő-testülete: tudomásul veszi Piliscsévi Polgárőr Egylet 
pénzügyi beszámolóját; a következő Képviselő-testületi ülésen ismét napirendre 
tűzi, és ehhez írásbeli vagy szóbeli beszámolót kér.” 
  
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 76/2013.(VI.26.) határozata 

A Piliscsévi Polgárőr Egylet beszámolójáról 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete  

1. Tudomásul veszi Piliscsévi Polgárőr Egylet pénzügyi beszámolóját. 
2. A következő Képviselő-testületi ülésen ismét napirendre tűzi, és ehhez 

írásbeli vagy szóbeli beszámolót kér. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: 2013. szeptember 15. 
 

5. A Piliscsévi Sport Egyesület beszámolója 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselők írásban 
megkapták, kérem Dudás Andreát, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Sportegyesület beszámolójából csak a pénzügyi 
beszámolókat kaptuk meg az előterjesztésben. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Megkérem Dudás Andreát, hogy ebben 
az esetben beszámolóját ismertesse a Képviselőkkel. 
 
Dudás Andrea SE elnök - A Sportegyesület elnökségét 2012. júniusában vettem át. 
Nagy kihívást jelentett számomra, hiszen egy olajozottan működő, sikeres közösség 
várt. Röviden az év értékelése:  
„Bozsikos” korosztályos gyerekekkel a 2012/13-as szezonban is foglalkozott 
egyesületünk. Az U7-es korosztályban /2006-2007-es születésűeknél 7 igazolt 
játékosunk van. Az U9-nél /2004-2005-ös születésűeknél/ nyolc játékosunk van, 
és az U11-nél /2002-2003-asoknál/ 13 labdarúgónk szerepel. Velük edzőjük heti 
két alkalommal másfél órát foglalkozik. Télen pedig Teremben gyakorolták a 
legfontosabb elemeket. Nagy öröm volt mikor tavasz végén megérkeztek az új 
labdák, és edzőfelszerelések: bóják, rudak, gátak... Sokkal jobban élvezték ezekkel 
az eszközökkel változatosabbá tett edzéseket a gyerekek. 
Ők ősszel, és tavasszal is három-három tornán vettek részt a saját korosztályaikkal 
mérkőztek. Mindkét szezonban egy-egy ilyen torna rendezői mi voltunk, az-az 
Piliscséven volt megtartva a „Bozsik torna”. Csapataink a Tokodaltáró, Sárisáp, 
Csolnok, és Dorog csapataival vívtak remek mérkőzéseket. 
Úgy érzem továbbfejlődött minden egyes játékosunk! Versenyhelyzetben 
gyakorolhatták a srácok, amit edzéseken elsajátítottak. Mindenki megfelelő 
játékidőt kapott a célok érdekében! Legalább annyira örülök az új beépített 
játékosoknak, mint a különdíjasoknak! Ezekben az a legszebb, hogy mindkettő az 
egész csapat érdeme! Ugyanolyan fontos dolog felemelni egy kezdőt, mint 
hozzásegíteni egy különdíjhoz a rutinosabb társat! Ha ez az egyensúly meg van, 
akkor jó a kilátás arra, hogy igazi csapat leszünk! Az U12-es megyei bajnokságban 
sajnos a tabella végén végeztünk, de itt is viszonyítás kérdése ez a helyezés. 
Csapatunkban csak egy 12 éves játékos van, a többi mind a Bozsikos U11-es 
csapatból adódik. Ezt az egy év különbséget sajnos nem tudjuk áthidalni. Azonban 
a csapatra elmondható, hogy mindvégig az egész bajnokság során hősiesen küzdött, 
minden mérkőzésre kiállt, és a vereségek ellenére is jó hangulat uralkodott az 
öltözőben. Ez is fontos tud lenni, hogy reálisan látták a fiúk a dolgokat, és emelt 
fővel viselték el a „kudarcokat”. A sportnak van egy ilyen jellegű nevelő hatása is. U 
14-es csapatunknál szezon közben edzőváltás történt, Verebes Dezső egészségügyi 
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problémák miatt lemondott tisztségéről, helyét átmenetileg Morecz Rajmund és 
Csukrán Barna vette át. 

Ez a korosztály a legproblémásabb, hiszen kevés a valódi 14 éves, legtöbbször 11,12 
éves játékosok állnak pályára, így előfordul, hogy egy gyermek hétvégenként két 
meccset játszik: szombaton U14, vasárnap U12. Gondot okoz, a gyerekek 
fuvarozása is, hiszem kevés a gépjárművel rendelkező szülő. 
U 19-es korosztályban 14 igazolt versenyzőnk van, a szezonban szépen teljesítettek, 
kiegyensúlyozott teljesítménnyel a 12. helyen végeztek. 
Felnőtt csapatunkra idén rájárt a rúd, hiszen fontos játékosaink sérültek le, illetve 
igazoltak el. A szezont 5 sérült játékossal a 12. helyen zártuk. 
 
A beszámolóból két fontos dolog kimaradt, a Sportöltöző felújítása, festése belülről 
elkészült, azóta kívülről is megszépült az épület. Szeretném megköszönni 
Polgármesterasszonyunk és a Képviselőtestület segítségét, hiszen nemcsak 
anyagilag, de személyi-, és eszköztámogatással is segítik munkánkat. 
Felvetődött a kérelem, hogy nyáron szervezzünk focis tábort. A szervezést 
megkezdtük, amennyiben meglesz a létszám, akkor meg is tartjuk.  
 
Nagy Mária képviselő – Külön öröm látni, hogy az Egyesület elnökével a „női oldal” 
erősödik. Mindenképpen gratulálni kell ehhez a munkához az egyesület 
vezetőségének és az edzőknek is, különösen Chrompota Attilának, aki a „kicsikkel” 
foglalkozik. Gratulálunk és köszönjük. 
 
Dudás Andrea SE elnök – Külön köszönet illeti meg a szülőket, hogy lebonyolítják a 
gyermekek versenyhelyszínre szállítását.  
 
Nagy Mária képviselő – Javasolom, hogy határozatban is köszönjük meg az 
egyesületvezető és az edzők közösségteremtő munkáját. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra terjeszti fel a következő határozati javaslatot: „Piliscsév Község 
Képviselő-testülete elfogadja a Piliscsévi Sport Egyesület beszámolóját; Megköszöni 
az Egyesületvezető és az edzők közösségteremtő munkáját.” 
  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 77/2013.(VI.26.) határozata 

A Piliscsévi Sport Egyesület beszámolójáról 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

1. Elfogadja a Piliscsévi Sport Egyesület beszámolóját; 
2.  Megköszöni az Egyesületvezető és az edzők közösségteremtő munkáját. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. A Piliscsévi Lövész Sportegyesület beszámolója  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A beszámolót a Képviselőknek a 
meghívóval együtt megküldtük. Megkérem Kovács Ferenc elnök urat, hogy tegye 
meg szóbeli kiegészítését. 
 
Kovács Ferenc Lövész Se elnök – A Lövész Sportegyesületben a munka 3 fő vonal 
mentén folyik. A kicsikkel legfontosabb feladat a megalapozás, ők játékosan 
dolgoznak, felfedezik a sportot. A másik két vonal a Junior korosztály és a már 
eredményeket elért versenyzők. Utóbbi két esetben már nemcsak az edzés a fontos, 
hanem a sportmenedzsmentet és a sportdiplomáciát igényel, ami nem egyszerű. 
Azon vagyunk, hogy minél több hazai és nemzetközi versenylehetőséget biztosítsunk 
a szakosztályunknak. Folyamatban van a második mozgáskorlátozott versenyző 
átigazolása is Esztergomból. Szívesen járnak hozzánk edzésre nemcsak az eredmény 
elérése miatt, hanem a teljes emberi életfenntartása miatt.  
A beszámolómhoz mellékeltem a 2007-2013 évi eredményeinket. Többféle 
statisztika készül év végén a sportról. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az 
egyesületünk az országos listában 10. helyen áll. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra terjeszti fel a következő határozati javaslatot: „Piliscsév Község 
Képviselő-testülete elfogadja a Piliscsévi Lövész Sport Egyesület beszámolóját; 
Megköszöni az eredményes munkát és gratulált az elért eredményekhez.” 
  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 78/2013.(VI.26.) határozata 
A Piliscsévi Lövész Sport Egyesület beszámolójáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1. Elfogadja a Piliscsévi Lövész Sport Egyesület beszámolóját; 
2.  Megköszöni az eredményes munkát és gratulált az elért eredményekhez 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dudás Andrea és Kovács Ferenc 17,36 órakor elhagyják az üléstermet. 
 
 

7. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program. Az elkészítésére munkacsoportot kellett létrehozni. A program elkészítése 
során 5 célcsoport (mélyszegénységben élők és romák helyzete, gyerekek helyzete, 
esélyegyenlősége, idősek helyzete, esélyegyenlősége, fogyatékkal élők helyzete, 
esélyegyenlősége) problémáit tártuk fel, és annak enyhítésére fejlesztési feladatokat 
írtunk elő. (pl. a mélyszegénységben élők életkörülményeinek javítása, a fogyatékkal 
élők jobb orvosi ellátása.) Valós problémákat tártunk fel, és arra próbáltunk 
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megoldást találni. A programot 2 évenként felül kell vizsgálni, és a szükséges 
módosításokat megtenni. 
 
Baumstark Tiborné jegyző – Csak megköszönni tudjuk Polgármester Asszonynak és 
Fazekas Évának, hogy elkészítették ezt a programot. Van olyan település, ahol 1,5 
M Ft-ot kellett a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséért kifizetni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
elfogadásra terjeszti fel a 7/3013.(VI.26) számú határozati javaslatot  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 79/2013.(VI.26.) határozata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
Piliscsév Község Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a 
Piliscsév község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

8. Egyebek  
a. Síkosságmentesítési pályázat kiírása 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a napirendhez írásban 
megküldtük. Az előző évekhez hasonlóan idén is helyi vállalkozóval tervezzük 
megoldani a téli hó eltakarítást, síkosság mentesítést a településünkön. Ennek 
érdekében pályázati felhívást tervezünk közzétenni az előterjesztés szerinti szöveggel:  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megvitatni és a határozati 
javaslatot a 8.a/2013.(VI.26) számú előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek! 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester elfogadásra terjeszti fel 8.a/2013.(VI.26) számú előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot:  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 80/2013.(VI.26.) határozata 

A síkosságmentesítési pályázat kiírásáról 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1./ Piliscsév Község Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
Síkosságmentesítési pályázati felhívás szövegét. 
2./ Megbízza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételével. 
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Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 

b. Ingatlanvásárlási kérelem 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A napirendhez az előterjesztést a 
képviselőknek megküldtük. Forgács Judit budapesti lakos azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy Piliscséven farmgazdálkodásra alkalmas önkormányzati 
tulajdonú területeket szeretne megvásárolni. A megvásárolni kívánt ingatlanok egy 
része a Piliscsév  4048 hrsz-tól a 4055 hrsz-ú  ingatlanokig, mely  összesen 16540  
m2 és önkormányzati tulajdonban van. 
A másik terület egység a Piliscsév 4315 hrsz-tól a 4325 hrsz-ú ingatlanokig, melyek 
nagysága 13260 m2, itt azonban a 4319 hrsz-ú és a 4322 hrsz-ú ingatlan csak 
részben önkormányzati tulajdon. 
Miután a fenti igény a rendezési tervünkkel nem ellentétes javaslom az 
értékesítését. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja a 
fenti ingatlanok értékesítését Piliscsév Község önkormányzatának hosszú távú 
gazdasági programjában nem szerepel a fenti terület hasznosítása.   
A fenti területek parlagfű irtása és gyomtalanítása minden évben költség, ha a 
parlagfű irtását nem végezzük el akkor büntetést  kell fizetni. 
Önkormányzatnál kihelyezett hirdetmények alapján a külterületi ingatlanok  75 –tól 
100 Ft/m2 áron kerülnek értékesítésre. 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a fenti kérelmet megvitatni és a 
8/b/2013.(VI.26.) számú előterjesztés szerinti határozati javaslatban foglaltakat 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Nagy Mária képviselő – Ha a Rendezési Tervünk nem foglalkozik vele, akkor 
javasolom, hogy adjuk el. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság a 
kérelmet megtárgyalta. A Rendezési Tervünk erre az ingatlanra nem tartalmaz 
semmiféle kötelezettséget. Az ingatlan nem építési terület, közúttal kapcsolata 
nincs, közművek sincsenek. A Bizottság javasolta az ingatlanok eladását, de árban 
nem tudtunk megegyezni. 
 
A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra terjeszti fel 8.b/2013.(VI.26) számú előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot:  
  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 81/2013.(VI.26.) határozata 

Ingatlan eladásáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. Piliscsév Község Képviselő testülete eladja az alább felsorolt az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Piliscsévi ingatlanokat Forgách Judit 
Budapest Pauler u. 5. szám alatti lakos részére: 
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Helyrajzi szám Terület nagysága 

m2 
Művelési ág  Aranykorona 

érték 
Önkormányzat 
Tulajdoni 
hányada 

4048 1165 legelő 0,16 1/1 
4049 1342 legelő 0,19 1/1 
4050 1338 legelő 0,19 1/1 
4051 1403 legelő 0,20 1/1 
4052 1406 legelő 0,20 1/1 
4053 1787 Legelő, kert 1,12 1/1 
4054 1787 Legelő, kert 1,11 1/1 
4055 6312 Szőlő, legelő 3,12 1/1 
4315 1169 Kert, szőlő 1,78 1/1 
4316 604 kert 1,05 1/1 
4317 1964 szántó 2,18 1/1 
4318 809 szőlő 1,12 1/1 
4319 701 szőlő 0,97 1/8 
4320 827 Szőlő 1,15 1/1 
4321 827 Kert 1,44 1/1 
4322 939 Kert 1,63 4/15 
 

2. Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlanok áráról tárgyaljon a 
kérelmezővel minimum 150 Ft/m2, illetve  maximum 300 Ft/m2 összegben. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: 2013.07.26. 
 
 
 

c. Piliscsévi 4613-4614 hrsz-ú ingatlanok közötti önkormányzati 
ingatlan értékesítése 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester –Az előterjesztést a képviselők írásban 
megkapták. Holicska Szilvia Budapesti lakos megvásárolta  Piliscséven a 4613 és 
4614 hrsz-ú pincéket. 
A tulajdonos szeretné a két pincét egy hrsz-i számra bejegyeztetni, ezért 
megkeresett egy földmérőt, aki elkészítette a vázrajzot.  A földhivatali egyeztetéskor 
tudomására jutott, hogy a két pince helyszíni állapota és földhivatali nyilvántartása 
nem egyezik. 
A két pince a valóságban egymás mellett áll egy közös fallal, a földhivatali 
nyilvántartás szerint, viszont külön álló két pinceként szerepel, közötte 
önkormányzati tulajdonú földterülettel. 
A mellékelt vázrajzon a vastag vonal a helyszíni állapotot, a vékony vonal a 
földhivatali állapotot mutatja. A két állapot között 7 m2 a különbség, amit rendezni 
szükséges.  
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja a 
terület értékesítését a legkedvezőbb formában. 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a fenti ügyet megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
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A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester elfogadásra terjeszti fel 8.c/2013.(VI.26) számú előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot, kiegészítve a 3. ponttal: „Az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos  költségek a vevőt terhelik” 
  
A Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 82/2013.(VI.26.) határozata 

Ingatlan eladásáról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
1. Piliscsév Község képviselő testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő piliscsévi 4601/10 helyrajzi számú területből 7 m2 területet 
térítésmentesen átad Holicska Szilvia 1139 Budapest Petneházi u.30. szám alatti 
lakosnak, a piliscsévi 4613 és 4614 hrsz-ú présház megnevezésű ingatlan 
tulajdonosának.  
2. Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével. 
3. Az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

d. Idősek Klubja eszközbeszerzése 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A napirendhez az előterjesztést a 
Képviselők a meghívóval együtt megkapták. Tőke Melinda az Idősek Klubja vezetője 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mert az udvarban nincs kültéri fedett dohányzóhely. 
Ennek kialakítása érdekében kerti pavilonra kért árajánlatokat, melyeket az előterjesztéshez 
csatoltam. 
A legkedvezőbb árajánlat a KLIKE Kft-től érkezett. Az intézményvezető anyagi támogatást 
kér a kerti pavilon megvásárlásához. 
A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és a legkedvezőbb árú 
kerti pavilon megvásárlását javasolja a céltartalék terhére. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megvitatni és a 8.d/2013.(VI.26) 
számú előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 
 
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester szavazásra teszi fel a 8.d/2013.(VI.26) számú előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot. Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 
igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 83/2013.(VI.26.) határozata 

Idősek Klubja eszközbeszerzéséről 
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Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1./ Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a KLIK Kft árajánlatát kerti pavilon 
megvásárlására és beépítésére. 
2./ Ennek fedezeteként az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a céltartalékra tervezett 
összegből 280.000,- Ft+ ÁFA összeget biztosít. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

e. Ravatalozó felújítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Az előterjesztést a Képviselők írásban 
megkapták. A napirendet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. június 
19-én tárgyalta. A Bizottság döntése alapján megkerestem Hanzelik Gábor 
polgármestert - aki építész – tegyen javaslatot a mozgáskorlátozott feljáró, illetve az 
épület bejárati lépcső kialakítására. 
Hanzelik Gábor javaslata szerint a mozgáskorlátozott feljáró az épület jobb oldalán 
kerülne kialakításra a sírok felőli feljáróval. A terasz előtti lépcső nem kerülne 
elbontásra, csupán a meredekségén változtatnánk a lépcső megnyújtásával, ami a 
lépcső burkolásával megoldható. 
A lépcső két oldalán íves betonozás készülne. amit növényekkel be lehet ültetni és 
az épület látványa sokkal kedvezőbb lesz. A homlokzat 5 cm-es hőszigetelése 
olcsóbb, mint ha az épület homlokzatát újra vakolnánk, ezért javaslom, hogy 
hőszigeteltessük az épületet.  
Megkerestem Lakházi Zsoltot a felújítással kapcsolatban és megegyeztem vele, hogy 
a fa bejárati ajtó cseréjének költségét felvállalja. 
Az új koncepció szerint újra megkeresem a vállalkozókat és megkérem a 
megváltozott műszaki tartalom szerinti árajánlatot. 
 
Nagy Mária képviselő – Az előző Képviselő-testület készített egy felmérést a 
ravatalozó felújítására, javasolom, hogy aszerint újítsuk fel. 
 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő – Éveken keresztül kerestük a pályázati 
lehetőségeket, de nem találtunk. A felújítás pedig egyre sürgetőbb, ezért döntött a 
bizottság úgy, hogy ha nincs fedezetünk új építésére, akkor a régi ravatalozó 
homlokzatát csinosítsuk.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – Két árajánlatot kértünk 
akadálymentesítésre. 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – Előzetes árajánlatok alapján 1,5 M Ft-jába 
kerülne az önkormányzatnak. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és a felújítást a céltartalék terhére javasolta.  
Én még azt is javasolom, hogyha felújítjuk, akkor gyorsan növő fákkal 
parkosítsunk, és helyezzünk el még 1-2 padot is. 
 
 
A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következő 
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szöveggel: „Piliscsév Község Képviselő-testülete elvégezteti a Ravatalozó felújítását és 
akadálymentesítését. A szükséges fedezetet 1.5 M Ft összegben a céltartalék terhére 
biztosítja.” 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal és 1 
tartózkodással meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 84/2013.(VI.26.) határozata 

A Ravatalozó felújításáról 
Piliscsév Község Képviselő-testülete  

 
1.) Elvégezteti a Ravatalozó felújítását és akadálymentesítését.  
2.) A szükséges fedezetet 1.5 M Ft összegben a céltartalék terhére biztosítja.  
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 

f. Basa utcai áteresz felújítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A nagy esőzések következtében a Basa 
utcában beszakadt az út. A javításra árajánlatokat kértünk. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azt a feladatot adta, hogy egyeztessek 
Bogár Józseffel, mert az ő autói tették tönkre az utat. Bogár József ezért 
térítésmentesen helyreállítja az okozott károkat és elvégzi az áteresz felújítását. A 
helyreállítás jövő héten szombaton reggel 7-től délután 3 óráig tart. A lakosságot 
erről tájékoztatni fogjuk.  
 
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következő szöveggel: 
„Piliscsév Község Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását a Basa utcai 
áteresz felújításáról.  
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5igen szavazattal és 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 85/2013.(VI.26.) határozata 

A Basa utcai áteresz felújításáról  
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete  
 

Elfogadja a Polgármester tájékoztatását a Basa utcai áteresz felújításáról.  
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

9. Étkezési térítési díj rendelet elfogadása 
 
Baumstark Tiborné – Az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő 
térítési díjakról szóló rendeletünkben fenntartó változás miatt csak június 30-áig 
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határoztuk meg az étkezési térítési díjakat. Ennek következtében július 1-től nem 
lesz hatályban lévő rendeletünk a fizetendő díjakra. Kérem, hogy a 9/2013.(VI.9.) 
számú előterjesztésben megküldött tervezetet megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester szavazásra terjeszti fel az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet. 
 
Piliscsév Község Képviselő-testületének 5 jelenlévő képviselője 5 igen szavazattal 
megalkotta: 
 

Piliscsév Község Képviselő-testületének 
9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletét  

az oktatási intézményekben és a bölcsődében fizetendő térítési díjakról 
 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 19,00 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett Baumstark Tiborné 
 polgármester jegyző 


