JEGYZŐKÖNYV

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. október 25-én
megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Dimitrov László alpolgármester
Csapucha Katalin képviselő
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő
Maduda Ildikó képviselő
Nagy Mária képviselő
Baumstark Tiborné jegyző
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek:
Dr. Etter Ödön jogtanácsos
Kovácsné Hertlik Éva logopédus
Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselő-testület tagjait és a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a testületi tagok közül Hudeczné Fuzik Anna
igazoltan hiányzik, Dimitrov László később érkezik, 5 fő jelen van, a testület
határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülést egyenes adásban
közvetítik a Képújság csatornáján. Javasolja, hogy a Meghívóban szereplő „Egyebek”
napirendi pontot a Művelődési ház Alapító Okiratának módosítása című napirenddel
egészítsük ki.
Az ülés napirendje:
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
2. Helyi adókról szóló rendelet módosítása
3. Közterület rendelet felülvizsgálata

4. A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
6. Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi I. féléves
tevékenységéről
7. Egyebek
a.) Pályázat síkosságmentesítésre
b.) Beszámoló a logopédiai ellátásról
c.) Óvodai és bölcsődei szülők kérelme
d.) Petőfi utcai lakosok kérelme
e.) Közigazgatás átalakítása
f.) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosítása
g.) Létszámcsökkentési pályázat
A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
91/2011. (X.25) határozata
A testületi ülés napirendjéről
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása
1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselőknek írásban
megküldtük.
Beszámolómat
kiegészítem
a
következőkkel:
Befejeződött
az
iskola
fűtéskorszerűsítése, a kazánház felújítása. A pályázat elszámolása folyamatban van.
A Kossuth Lajos utcai támfal építése megkezdődött, a munkálatok még tartanak.
Elkészült a szociális előadó irodájának felújítása saját munkaerővel, illetve
közmunkából. Az anyagköltséget a karbantartás szakfeladaton tervezett
költségvetésből fedeztük. A halottas házon kúpcserepeket kell cserélni, mert beázik,
ez ügyben felvettem a kapcsolatot a Léthé Temetkezési Kft-vel. Az anyagköltséget az
Önkormányzat, a munkadíjat a Léthé Kft.fizeti.
Megköszönöm a képviselőknek a felajánlott 2011. évi tiszteletdíjukat, melyet a
vízelvezető árkok tisztítására, felújítására fordítottunk.
Tegnap együttes ülést tartottunk Leányvár község képviselőivel, napirendünk a
körjegyző megválasztása volt. A kiírt pályázatunkra 3 pályázó jelentkezett.
Mindhárom pályázatot mindkét település képviselői megkapták. Piliscsév és
Leányvár
községek
képviselő-testületei
egyhangúan
Baumstark
Tibornét
választották meg körjegyzőnek. A kinevezés 2011. december 1-től szól, a testületek
3 hónapos próbaidőt állapítottak meg. A testületekre is nagyon sok munka vár az
elkövetkező időben, hiszen az átalakuláshoz szükséges dokumentumok, egyéb
okiratok megalkotása még hátra van.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírt egy pályázatot iskolák informatikai
eszközfejlesztésére. Felkérem Maduda Ildikót, hogy tájékoztassa a testületet erről a
lehetőségről.
Maduda Ildikó – A TIOP 1.1.1-11/1. pályázatról van szó. Valamennyi pályázó, aki a
kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban
részesül. A támogatás megítélése az érkezési sorrend alapján történik, ezért fontos
lenne, hogy a pályázatot minél hamarabb benyújtsuk. A pályázati program
keretében informatikai eszközöket, számítógépeket, interaktív tantermi csomagokat,
szavazó csomagokat, tanári és tanulói laptopokat, e-book olvasókat szeretnénk
vásárolni, valamint képzésekre pályáznánk mindösszesen 7,5 M Ft értékben. A
pályázati támogatás mértéke 100 %-os, önerő nem szükséges, ezért az
önkormányzatot nem terheli költség. A megnyert eszközök szállítói megelőlegezéssel
kerülnek beépítésre. A pályázatokat november 18-áig lehet benyújtani, de még a
mai napig nem került kiírásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák pályázati szándékunkat.
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Nagy Mária – A Megyei Önkormányzat interaktív továbbképzést tartott
Szlovákiában, amiben Piliscsév is részt vett. A interaktív tábla használata nagy
lehetőség a gyerekek számára, mert új lehetőségeket és távlatokat nyit.
Mindenképpen javasoljuk a pályázatban való részvételt és kérjük ezt a gesztor
önkormányzattól is!

A Képviselő-testület megvitatás után 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
92/2011. (X.25) határozata
Az iskolai TIOP 1.1.1-11/1 pályázatról
Piliscsév község Képviselő-testülete támogatja az általános iskola részvételét a TIOP
1.1.1-11/1.számú
Intézményi
informatikai
infrastruktúra
fejlesztése
a
közoktatásban című pályázati programban.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő: azonnal
Maduda Ildikó – Köszönöm a támogatást. Itt szeretném megragadni az alkalmat
hogy megköszönjem az iskolában történt hatalmas beruházást a fűtéskorszerűsítés
kapcsán. Érezhetően melegebb van az épületben. Nagyon büszkék lehetünk arra,
hogy ebben a gazdasági helyzetben, amikor intézményeket zárnak be, sok esetben a
működési költségeket sem tudják fedezni az önkormányzatok, a mi
önkormányzatunk még ilyen nagy volumenű fejlesztést is kivitelezett. Az iskola
tanulói és dolgozói nevében is köszönjük szépen.
Nagy Mária – Mint arról a két ülés közötti eseményekről szóló előterjesztésben is szó
van - Sárisápon részt vettem egy emlékműátadáson. Jó volt Sárisápon csévinek
lenni, mert az emlékmű, amit avattak egy csévi vállalkozó, Silling Győző munkája.
Silling Győző alkotását Sárisápon mindenki dicsérte.
Dimitrov László megérkezett.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Képviselő-testület nevében gratulálunk az
alkotónak, Silling Győzőnek!
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Szeretnék több információt az Ister-Granum
Eurorégió EGTC kerékpár-úthálózat kiépítésének fejlesztési lehetőségéről.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Egy pályázati lehetőség van kilátásban regionális
kerékpár-úthálózat kiépítésre. A pályázatban való részvétel előkészítése van most
folyamatban. Minden településen leegyeztetik a tervezett útvonalat. Első évben csak
a tervek készülnének el, mely szerint a régió összes települését kerékpárúttal kötik
össze.
Nagy nehézséget okoznak a régióban található természetvédelmi területek.
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
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Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
93/2011. (X.25.) határozata
a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

2. Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Baumstark Tiborné – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. A
napirendet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Vita alakult ki
abban, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben emeljük-e az adó mértékét.
Előreláthatóan az állami támogatás mértéke csökkenni fog, elképzelhető az is, hogy
a helyi adók rendszere megváltozik. Ezt még egyenlőre nem tudjuk. Mivel az adó
mértéke 2004. évi bevezetése óta nem változott, javasolták az adómértéket 3000,Ft/ingatlan/évről 6.000 Ft/ingatlan/évre emelni.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Folyamatban van a közigazgatás átalakítása. Nem
látjuk még a normatív támogatásokat, nem tudjuk milyen mértékben csökkentik
tervezik az iparűzési adó elvonását is, javasolják az ingatlanadó bevezetését.
Maduda Ildikó – A környező településekhez képest a mi kommunális adónk volt a
legkisebb összegű. Egyre több lakossági igény érkezik be az önkormányzathoz
járdaépítésre, út felújításra. Ezeket az igényeket az állami normatíva nem fedezi, ez
is indokolja az adómérték megemelését.
Nagy Mária – Valóban meg kell tennünk ezt a lépést a bevétel növekedés érdekében,
de ha kötelező lesz az új adóforma akkor ezt helyezzük hatályon kívül.
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13./2011.(X.26) Önkormányzati rendeletét a helyi adókról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi

3.

Közterület rendelet felülvizsgálata

Baumstark Tiborné – Munkatervünk alapján esedékessé vált a közterületek
használatáról szóló rendeletünk felülvizsgálata. Az előterjesztést írásban
megküldtük a Képviselő-testületnek. A rendelet felülvizsgálatát mindkét
bizottságunk napirendre tűzte és megtárgyalta. Egyetértettek az égetés napjának
meghatározását illetően. Bár a lakosság az eddig érvényben volt rendeletünkben
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szabályozott égetésre meghatározott napokat betartotta, ennek ellenére több
bejelentés érkezett, hogy ezeken a napokon nem lehet kiülni az udvarba, nem lehet
kiteregetni. Mindkét bizottság azt javasolta, hogy az engedélyezett időszak: hétfőn
egész nap, de csütörtökön csak délelőtt legyen. Tilos továbbá égetni a nemzeti
ünnepnapokon.
Csepreghiné Nyitrai Katalin – Bizottságunk úgy gondolta, hogy ezzel is ösztönzi a
lakosságot arra, hogy kevesebbet égessen, és többet komposztáljon. Kérjük a
lakosokat, hogy csak akkor égessenek, ha szükséges.
Kosztkáné Rokolya Bernadett- Sajnos vannak olyan lakosaink, akik nemcsak az
engedélyezett anyagot égetik, és az égetéssel a környezetet terhelik.
A Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatába a fentieken kívül az
alábbiakat foglalta: „felkéri a polgármestert, hogy
a.) a Dózsa Gy. – Béke u. kereszteződéséhez közlekedési domború tükör
elhelyezésének feltételeiről tájékozódjon.
b.) a Posta melletti terület megszerzésének érdekében vegye fel a kapcsolatot
a Posta Igazgatósággal.
c.) a Játszótérről a Béke utcán a gyerekek biztonságos átkelésének segítésére
jelző táblák kihelyezéséről gondoskodjon.
A Dózsa György utcai domború tükör áráról tájékozódtam a Fagor Kft-nél, az ára 33
ezer Ft+ÁFA. Nem kell engedélyeztetni, csak írásban bejelenteni, és egy vázrajzot
beküldeni a Közútkezelőhöz. A Béke utcán a gyerekek átkeléséhez a tábla
kihelyezése hasonlóan történhet, mint a domború tükör elhelyezése.
A posta melletti tér parkolás céljából történő megszerzése érdekében levelet írtam a
Magyar Posta Igazgatóságához.
Parkolótáblát csak engedélyezett, tervezett parkolóhoz lehet kihelyezni, egy tábla
ára 15 ezer Ft+ ÁFA.
Nagy Mária – Sajnos nem értek egyet a csütörtök délig tartó égetés
engedélyezésével. A piliscséviek betartják a rendeletet. Nem gondolom, hogy ez az
újabb korlátozás ésszerű lenne, mert aki délelőtt dolgozik, az csak délután tud
égetni. Fontos a komposztálás népszerűsítése, de nem mindent lehet komposztálni.
Nem javasolom „megkeverni” az embereket a változtatással.
Bevételeinket lehetne növelni azzal, ha az összes busz fizetne parkolási díjat, hiszen
az Orosz temető mellett parkoló buszok közül 3 fizet és 5 parkol rendszeresen. Ha
valaki járja a mellékutcákat, az tudja, hogy nagyon sok autót tárolnak a
közterületeken, kérem, hogy ezek ellen tegyünk valamit! A teherautókkal is rontják
a padkáinkat. A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságnak kellene foglalkozni a
problémával.
A többi javaslattal egyetértek.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A buszos parkolásra visszatérve tervezzük, hogy a
bérleti díjat megfizetők számára laminált parkolási kártyát adunk. Így könnyen
kiszűrhetjük a nem fizetőket. Az égetés időtartamának csökkentését pedig mindkét
bizottságunk javasolta.
Csapucha Katalin – A Bizottságban is nemmel szavaztam, javasolom, hogy hagyjuk
meg a két egész napi lehetőséget a lakosoknak, mert ha nagyon beszorítjuk őket,
akkor engedetlenek lesznek.
Maduda Ildikó – A heti két egész nap zavarja a lakosokat, ha már ehhez
hozzászoktak, akkor szerintem hozzászoknak a kevesebb alkalomhoz is.
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A Képviselő-testület megvitatás után 4 igen 2 nem szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
94/2011. (X.25.) határozata
A közterület használatáról szóló rendelet módosításáról

Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.)

A rendelet kerti hulladék égetésére vonatkozóan a közterületek használatáról szóló
18/2007.(VIII.28.) számú rendelet 22.§ (8) bekezdését az alábbiak szerint kéri
módosítani:
„az engedélyezett időszak: hétfőn egész nap, csütörtökön délelőtt, kivéve a
nemzeti ünnepnapokat”

2.)

Felkéri a jegyzőt a rendelet módosítás elkészítésére.

Határidő:1. pont: azonnal
2. pont: 2011.december 15.
Felelős: 1.pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2. pont: Baumstark Tiborné jegyző
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
95/2011. (X.25.) határozata
A közterület használatáról szóló rendelet módosításáról

Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.)

2.)

A közterületek használatáról szóló 18/2007.(VIII.28.) számú rendeletében
parkolóként tünteti fel:
a.) Hősök terei parkolót
b.) Temető melletti parkolót
Közterületen parkolási lehetőségként tünteti fel

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
3.)

Jubileum téri buszparkoló,
Játszótér melletti parkoló,
Óvoda melletti parkoló,
Vasút sori parkoló,
Orvosi rendelő parkolója
Híd és sportöltöző melletti parkoló
Béke utca, Vendéglő melletti tér
Felkéri a jegyzőt a rendelet módosítás elkészítésére.

Határidő:1-2. pont: azonnal
3. pont: 2011.december 15.
Felelős: 1-2.pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
3. pont: Baumstark Tiborné jegyző
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4. A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, a
napirendet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
A tavalyi évben a testület egy évre lemondott a 2010 évi tiszteletdíjról. Kezdődik a 2012 évi
költségvetési koncepció, illetve 2012 évi költségvetés tervezése, majd megalkotása. A korrekt
tervezéshez szükség van a tiszteletdíjról szóló rendelet megalkotására. Az előterjesztésben
megküldött rendelettervezet a visszavonás előtti rendelet. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javasolta, hogy a tiszteletdíj ne csökkenjen abban az esetben, ha a képviselő az
ülésen nem vesz részt. A javaslatot azzal indokolták, hogy hiányzás csak nagyon indokolt
esetben és igazoltan fordul csak elő, ezért nem szükséges szankciók beiktatása a rendeletbe.
Nagy Mária – Ebből a rendelettervezetből nem derülnek ki konkrét dolgok. Pl. nincs benne
az, hogyha valaki két bizottság tagja, akkor a bizottsági tagként járó tiszteletdíj egyszer, vagy
kétszer jár neki. Ezt mindenképpen a rendeletben fel kell tüntetni.
Maduda Ildikó – Mivel a korábbi időszakban sem volt kétszeres a bizottsági tagsági díj, ezért
ezt most sem javasolom.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (X.26) önkormányzati rendeletét
a települési képviselők tiszteletdíjáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi

Kosztkáné Rokolya Bernadett – A tiszteletdíjas rendelet nem vonatkozik az alpolgármesterre,
az ő tiszteletdíját a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján határozatban kell
megállapítani. Javasolom, hogy az alpolgármester illetményét 95ezer Ft/hó összegben
állapítsuk meg.
Dimitrov László személyes érintettséget jelent be, és kéri kizárását a döntéshozatalból.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát:
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2011.(X.25.) számú határozata
Dimitrov László személyes érintettségéről
Piliscsév község Képviselő-testülete
Dimitrov László személyes érintettségét elfogadja és az „Alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása” című napirendi pontban a döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:
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Piliscsév község Önkormányzatának
97/2011.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjáról
Piliscsév Község Képviselő-testülete
2012. január 1-tól az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 95.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Baumstark Tiborné jegyző
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Baumstark Tiborné – A törvényi előírásoknak megfelelően a jegyzőnek minden
évben kötelessége beszámolni a Polgármesteri Hivatal munkájáról. Mivel a
Képviselő-testület nem határozza meg a beszámoló szempontjait, ezért mindig úgy
állítom össze a beszámolómat, hogy az általános munkán túl, mindig egy aktuális
feladatról, idei évben a közfoglalkoztatásról számolok be részletesen. A jövőre nézve
örömmel venném, ha a képviselők elmondanák, hogy miről szeretnének hallani.
Nagy Mária – Piliscsévnek jó hivatala van, - ezt mindannyian tudjuk – mindenki a
maximumon teljesíti a munkát. Az ügyiratok száma is bizonyítja, hogy mennyi
feladat hárul az ügyintézőkre. Bár minden településnek ilyen hivatala lenne!
Maduda Ildikó – Ismerve az előzi évi beszámolókat, a tematika szerintem úgy jó,
ahogy Jegyző Asszony összefoglalja. Ha valóban javaslatot kér a testülettől, akkor
vegyük be a következő évi bizottsági munkatervbe.
Ebben az évben valóban nagy feladat volt a közfoglalkoztatás, innen egy kicsit a
számokat hiányolom.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az idei évben eddig 23 főt foglalkoztattunk. A
foglalkoztatás rendszere megváltozott. Jelenleg 6 főt a későbbiekben a hó
eltakarításra 3 főt tudunk majd foglalkoztatni. A munkabért ezek az emberek
hetente kapják. Sok hasznos munkát tudtunk elvégeztetni velük az idei évben, ám
nagyon nehéz összeegyeztetni, figyelemmel kísérni, hogy ki milyen munkára képes.
Az intézményvezetők partnerek ebben.
Várom a javaslatokat, hogy a jövő évben milyen munkát tudunk biztosítani nekik.
Nagy Mária – Kerestem a körjegyzőséggel kapcsolatos határozatokat a
honlapunkon. Láttam, hogy a jegyzőkönyvek, rendeletek fenn vannak. Ha egyszer
lesz pénzünk készíttethetnénk egy modernebb honlapot, de vannak ennél sokkal
rosszabbak is.
Csapucha Katalin- A községi honlap egy régi típusú honlap, nem annyira kezelhető,
mutatós, mint az újabb típusúak. Egy hátránya van, nem tudunk belenyúlni,
anyagokat feltölteni, vagy levenni.
Maduda Ildikó – Az iskolai honlap úgy működik, hogy mi magunk fel tudjuk tölteni
az anyagokat.
Csepreghiné Nyitrai Katalin - Javasolom, hogy írjunk ki pályázatot honlap
készítésre fiatalok részére. A pályázati kiírást a Szociális- Egészségügyi és
Közművelődési Bizottság elkészíti, és következő testületi ülésre behozzuk.
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A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
98/2011. (X.25.) határozata
A Polgármesteri Hivatal beszámolójáról

Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.
Elfogadja a Jegyző beszámolóját a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
munkájáról
2.
Megbízza a Szociális- Egészségügyi és Közművelődési Bizottságot, hogy a
következő Képviselő-testületi ülésre készítsen elő pályázati kiírást a községi honlap
megírására.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Határidő:
1. pont azonnal
2. pont: 2011. november 30.
6.

Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi I. féléves
tevékenységéről

Kosztkáné Rokolya Bernadett – A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról törvény alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két
alkalommal beszámolnak a képviselő-testületeknek a társulási tanácsban végzett
tevékenységükről. A beszámolót dr. Tittmann János a Kistérségi Társulás elnöke
elkészítette, azt a testületi tagok írásban megkapták. A Kistérségi Társulásban 15
település vesz részt, munkaterv és költségvetés alapján végzik tevékenységüket. Az
üléseken a 15 tagtelepülés polgármesterei vesznek részt. A Társulás 9 féle térségi
feladatot lát el, ezek: közoktatási, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, belső
ellenőrzési, területfejlesztési, gyermekvédelmi, mozgókönyvtári és adósságkezelési
feladatok.
Nagy Mária – Az első félév sikeresnek mondható, sok mindent tárgyalt a Kistérségi
Társulás. Javasolom a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi
határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
99/2011. (X.25.) határozata
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójáról
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Elfogadja a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi I. féléves tevékenységéről
szóló beszámolót a melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
azonnal
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Kovácsné Hertlik Éva logopédus megérkezik.
7. Egyebek
a.) Beszámoló a logopédiai ellátásról
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kérem Kovácsné Hertlik Évát, hogy egészítse ki beszámolóját.
Kovácsné Hertlik Éva – Köszönöm a lehetőséget. A logopédiai ellátás nagyon
lényeges ahhoz, hogy gyermekeink az óvodából beszédhiba nélkül menjenek
iskolába. 2011. február 1-én vettem át a munkát Nehéz Madarász Évától. Szülői
értekezlettel kezdtem tevékenységemet, mert a logopédia csak úgy működik, ha
folyamatos a szülői segítség és támogatás. A kapcsolattartás eszköze a
gyakorlófüzeten keresztül történő kommunikáció és a fogadóóra.
Az oktatási intézmények ellátásához elegendő a 6 óra.
Baumstark Tiborné – Tárgyi eszközökre kaptunk pályázati támogatást 2 évvel
ezelőtt. Akkor több logopédiai fejlesztőeszközt is vásároltunk. Jelenleg megfelelő-e
az eszközállomány?
Kovácsné Hertlik Éva – Igen, az iskolában is és az óvodában is megvan az
alapfelszerelés.
Nagy Mária – Jó hallani az eredményekről szóló beszámolót. Jó szakember
eredménye az, hogy megszűntek a beszédhibák. Köszönjük a munkát.

A Képviselő-testület megvitatás után
határozatát:

6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
100/2011. (X.25.) határozata
A logopédiai ellátásról szóló beszámolóról
Piliscsév Község Képviselő-testülete
Elfogadja a logopédus beszámolóját a 2010-2011. tanévben végzett logopédiai
ellátásról.
Felelős:
Határidő:

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
azonnal
b.) Pályázat síkosság mentesítésre

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Síkosság mentesítési feladatok ellátására kiírt
pályázati felhívásunkra egy pályázat érkezett Salik Gyula piliscsévi vállalkozótól.
Az általa ajánlott ár 6.500,- Ft+ÁFA/óra. Nem kért felárat ünnepre, délutánra. Az
ajánlatot korrektnek tartom, ezért javasolom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk
el és kössük meg vele a vállalkozói szerződést.
A szerződésbe a megrendelő képviselőjéhez még alpolgármester úr adatait is
javasolom beírni
Dimitrov László – Az általunk meghirdetett pályázat csak az önkormányzati utakra
vonatkozik, a Közútkezelő kezelésében lévő főutakra nem.
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Nagy Mária – Az árajánlat korrekt. Befér a hókotró a kis utcákba is?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen befér, mert egy kis traktorral dolgozik. Vállalta
a szóró só deponálását is a telephelyén. Természetesen az intézményekhez
szükséges sómennyiséget itt tartjuk a hivatal udvarán. Szóró sóra már kértem
árajánlatot.
Nagy Mária – A bejelentéstől számítva mennyi időn belül kell megkezdenie a
síkosság mentesítést.?
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A bejelentéstől számított 1 órán belül kell
megkezdenie a síkosság mentesítést.
Dimitrov László – A teljesítés ellenőrizhetősége érdekében javasolom, hogy a munka
megkezdése előtt és elvégzésekor munkalapot írjon alá a hivatalban.

A Képviselő-testület megvitatás után
határozatát:

6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
101/2011. (X.25.) határozata
Síkosságmentesítési pályázatról
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1.)
2.)

Elfogadja Salik Gyula 2519 Piliscsév Béke u. 131. szám alatti vállalkozó
árajánlatát az önkormányzat kezelésében lévő utak hókotrásával és
síkosság mentesítésével.
Megbízza a polgármestert, hogy 20112012. évben a vállalkozói szerződést
kösse meg.

Határidő:

1.pont azonnal
2. pont: 2011.november 30.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
c.) Óvodai és bölcsődei szülők kérelme
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Mivel a kérelmet a 3 napirendi pontunkban a
Közterület rendelet felülvizsgálata napirendünkben megtárgyaltuk, és döntöttünk
róla, ezért a napirend okafogyottá vált.
d.) Kesztölci, Rákóczi és Petőfi utcai lakosok kérelme
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a
Kesztölci utcai lakosok kérelmét csak a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta. A Kesztölci utcára vannak terveink járdára is, a 2012-es költségvetés
tervezésekor visszatérünk rá. Amennyiben pályázati lehetőség nyílik, a kérésüket
figyelembe vesszük. Addig is kérjük türelmüket.
A Rákóczi utcai lakosok járdaépítési kérelme ügyében a Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottság javasolta, hogy kezdjük el a munkálatokat még az idei
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évben. A járda építésére többféle megoldás lehetséges. Magyar Ákos betonozást
javasolt, ennek ára kb 200 folyóméter területen, az alapanyag 650 ezer Ft-ba
kerülne. 4 cm-es műszakilag megfelelő viacolorral történő burkolás 750 ezer Ft, ba.
6 cm-es viacolor 850 ezer Ft-ba kerül. Magyar Ákos a szintezést ellenszolgáltatás
nélkül vállalja. Ha a Rákóczi utcát megjavítjuk, akkor az Árpád utcára nagyobb
víztömeg zúdul. Ennek érdekében az átereszt is mélyíteni kellene és a vizet elvezetni
az árokba.
Dimitrov László – Az Árpád utca a falu legmélyebb pontja, az áteresz kicsi, az árok
részben készült el. Egy nagyobb esőzés esetén a járda megvédi a Rákóczi utcai
házakat, de problémát okoz az Árpád utcában.
Nagy Mária – Az Árpád utcában van árok, rakják rendbe a lakosok!
Dimitrov László – Mindkét oldalon meg kellene építeni az árkot, hogy a lezúduló
víztömeg ne okozzon problémát.
Maduda Ildikó – Együtt kellene kezelni a két problémát. Én javasolom, hogy a
következő évi költségvetésben tervezzük meg.
Dimitrov László – Én azt javasolom, hogyha a lakosok vállalják a kivitelezést, akkor
biztosítsuk az anyagot hozzá. A vízelvezetést pedig oldjuk meg.
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
102/2011. (X.25.) határozata
A Rákóczi utcai lakosok járdaépítésről
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1. Biztosítja a járdaépítéshez szükséges viacolor költségét 850.000,- Ft
összegben.
2. Az anyagi fedezet a 2011 évi költségvetésben az általános tartalék terhére
rendelkezésre áll.
3. Magyar Ákost felkéri a műszaki feladatok elvégzésére
4. A járdát az ingatlantulajdonosok saját kivitelezésben készítik el, az
ingatlanhoz tartozó kapubeállót saját költségen építik meg.
Határidő: 2011.december 31.
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Petőfi utca 15-19. szám alatti szakasza nagyon
rossz állapotban van, egyre járhatatlanabb. A lakosok kérelemmel fordultak a
hivatalhoz, hogy ezt az útszakaszt aszfaltozzuk le. Kértünk árajánlatot, mart
aszfalttal való burkolással 574.800,- Ft+ Áfa lenne a költség, kő árakkal az
anyagköltség 1.500 ezer Ft lenne. Sajnos önerőből utakat nem tudunk aszfaltozni,
meg kell várnunk, amíg pályázati lehetőség adódik. A probléma megoldására
javasolom, hogy az utat murvával szórjuk le.
Dimitrov László – Az aszfaltozási munkát mindenképpen jövőre kellene
halasztanunk, mert más úttal kombinálva lehet, hogy kedvezőbb árat tudunk
kialkudni.
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A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
103/2011. (X.25.) határozata
A Petőfi utcai lakosok kérelméről
Piliscsév Község Képviselő-testülete
1. A Petőfi utca 15-19. szám alatti útszakaszt murvaborítással teszi járható.
2. A szükséges fedezetet a 2011. évi költségvetés útkarbantartás szakfeladatán
tervezett összegből biztosítja
Határidő: 2011.december 31Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

e.) Közigazgatás átalakítása
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Dr. Tittmann János Dorog polgármestere és Dorogi
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke megkereste a Társuláshoz tartozó
polgármestereket, mert a közigazgatás átalakítása során járások kerülnek
kialakításra. Dr. Titmann János polgármesterrel történt megbeszélésünk alapján a járások

kialakítása ügyében kezdeményezett népszavazás helyett forduljunk a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal vezetője felé, hogy Dorog Várost járási központtá nevezze ki.
Nagy Mária – Itt tulajdonképpen kifejezetten a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásról és a
hozzá tartozó falvakról van szó, hiszen a szolgáltatások kiépítésében a mi pénzünk is benne
van. Ezért lenne jó az, ha ebből a 15 településből alakítanák ki a járást. Fontos lenne, hiszen
sok közös szolgáltatásunk van.
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Mind a 15 település ezt támogatja, és nem a többi város
„leminősítése”, csak Dorog város előnyeinek elismerése a célunk. Hiszen nemcsak a
Kistérségi Társulás megléte, hanem a közlekedés előnyei, hanem a jól működő Okmányiroda,
és Intézmények háza is indokolják ezt.
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
104/2011. (X.25.) határozata
A közigazgatás átalakításáról

1. Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló, 1949. évi XX. Törvény 44/A § (1) bekezdés g) és a helyi
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önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdése b) pontja által
biztosított jogával, a járások lehatárolása tekintetében kezdeményezéssel él a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Vezetőjénél.
Piliscsév község lakosainak érdekeire tekintettel kezdeményezi, hogy az 1996. június
04-én, 15 településből megalakult Dorog Kistérségi Területfejlesztési Társulás,
jelenleg Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, legyen egy önálló járás, Dorogi Járás
néven, Dorog város székhellyel.
A döntést az alábbiak indokolják:
- Dorog városban működő állami és önkormányzati intézmények (Okmányiroda,
Építésügy, ÁNTSZ, járóbeteg ellátás, orvosi ügyelet, mentőállomás, családsegítő
szolgálat, stb.) telephelyeinek elhelyezkedése, megközelíthetőség,
- Az utazási idő és távolság a legoptimálisabb, hiszen a járási székhelyként szóba
jöhető környező városok minimum kétszer olyan távol vannak, mint Dorog
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti kezdeményezést a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez juttassa el.
Határidő: 1-2. pont: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
f.) Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A körjegyzőség megalakításával módosítanunk kell a
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratában a fenntartó nevét.
A módosítás az Alapító Okirat 7. és 19. pontját érinti.
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
105/2011. (X.25.) határozata
A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról
Piliscsév Község Képviselő-testülete az alábbi tartalommal elfogadja a Kálmánfi Béla
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát:
„ALAPÍTÓ
1) Az intézmény neve:

OKIRAT

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

2) Az intézmény székhelye: 2519. Piliscsév, Hősök tere 10.
3) Alapító szerv neve:

Községi Tanács Piliscsév

4) Alapító jogutódja, az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2519. Piliscsév, Hősök tere 9.
5) Felügyeleti szerv neve, székhelye:
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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2519. Piliscsév, Hősök tere 9.
6) Az intézmény fenntartója:
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2519. Piliscsév, Hősök tere 9.
7) Fölérendelt intézmény:
Piliscsév Község Önkormányzata
(önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)
2519 Piliscsév, Hősök tere 9.
8) Az alapítás időpontja:

1988.12.15.

9) Az intézmény működési területe:

Piliscsév Község közigazgatási területe

10) Törzsszáma:

649386

11) Az intézmény besorolása a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató
Fajtája: közművelődési és közgyűjteményi tevékenységet végző közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
12) Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

13) Az intézmény kapacitása:

200 férőhelyes kulturális intézmény

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

900400 Művészeti létesítmények működtetése

15) Az intézmény alaptevékenységei:
Nyilvános könyvtári szolgáltatás a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a alapján.
A könyvtár alapfeladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól
és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt
vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
Kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi,
szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító értékhordozó
tevékenység, valamint az ezek megvalósítása.
Helytörténeti, településtörténeti, szlovák hagyományőrző rendezvények és programok
szervezése.
Közösségi tér biztosítása a községben tevékenykedő civil szervezeteknek, művészeti
együtteseknek, valamint egyéb, művelődési szerveződéseknek.
2009-ben hatályos szakfeladat számok
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
2010-ben hatályos szakfeladat számok
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
16) Kisegítő és kiegészítő tevékenységek:
Az intézmény nem folytat kiegészítő tevékenységet.
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Kisegítő tevékenység:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Az épület helyiségeinek alkalmankénti bérbeadása.
Kisegítő tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 20 %.
17) Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
18) Az intézmény vagyona:
Piliscsév Község Önkormányzata tulajdonában, és az intézmény használatában lévő piliscsévi 4
hrsz-ú „kultúrház” megnevezésű összesen 910 m2 alapterületű ingatlanok a rajta lévő épületekkel
és berendezésekkel.
A közművelődési munkához rendelkezésére állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök.
19) Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogkörök
A Művelődési Ház és Könyvtár az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv.
Az intézmény Pénzügyi-gazdasági tevékenységét megállapodás alapján Piliscsév Község
Önkormányzata 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.
20) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény, valamint a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 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.
21) Az intézmény dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonya:
Az intézmény dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban állnak, illetve munkavállalók.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, valamint a
Munka Törvénykönyve (1992.évi XXII. tv.) hatálya alá tartoznak.
22) Az intézmény képviseletére jogosult:

intézményvezető

Záradék:
A Kálmánfi Béla Művelődési Ház alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Piliscsév Község Önkormányzata a 105/2011.(X.25) zámú
határozatával fogadta el.
Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. december 1.
Ezzel egyidejűleg a 72/2009.(VI.30.) számú határozattal megállapított alapító okirat hatályát veszti.
Piliscsév, 2011.október 25.
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester

g.) Létszámcsökkentési pályázat
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – A leányvári jegyző felmentéséhez kapcsolódó
létszámcsökkentési pályázat elbírálásához szükséges a Képviselő-testületnek
döntenie arról, hogy a leányvári jegyzőt nem alkalmazzuk.
A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
106/2011. (X.25.) határozata
a létszámcsökkentési pályázathoz

Piliscsév község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél
a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál Leányvár község jegyzőjének – munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő: azonnal
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Bejelentések, interpellációk
Csapucha Katalin – Egy pályázati lehetőséget, a TÁMOP 3. 2.3-at szeretném
ismertetni: a pályázat célja - az Új Széchenyi Terv – a Tudomány – Innováció –
Növekedés kitörési pontjához kapcsolódva -, a kreatív ipar termékeinek befogadását és
előállítását elősegítő kompetenciák fejlesztése a gyermek- és ifjúsági korosztály
körében, az egész életen át tartó tanulás új tanulási formáit támogató nem
formális és informális tanulási alkalmak megteremtése. 7 támogatható témából
lehet választani ezek közül minimum 2 téma, maximum 4 téma kötelező, és maximum
4 terület kell választani a következők közül:
1. építészet (felmérés, dokumentálás, kiállítás)
2. kézművesség (hagyományos kézműves technikák és anyagok, népi mesterségek
3. képzőművészet (esztétikai ismeretek, különböző képzőművészeti
technikák)
4. fotográfia,
5. filmezés,
6. előadóművészet (Kovács Gáborral egyeztetve esetleg színjátszás kurzus)
7. elektronikus sajtó
de előírás még bemutató, börze, találkozó, kiállítás szervezése is.
A pályázati támogatás 100 %-os, bérre és anyagköltségre, 10 %-át pedig fejlesztésre,
pl. terem, műhely kialakítására lehet felhasználni. A pályázatot november 14-től
január 13-ig lehet beadni. A művelődési ház megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.
Maduda Ildikó – Benyújtható a pályázat önállóan, vagy csak konzorciumban?

17

Csapucha Katalin – Önállóan nyújtható be, a pénzügyi finanszírozás utólag
történik, de 25 % előleget adnak, amiből az anyagköltséget fedezni lehet, a béreket
pedig a pályázati támogatás megérkezése után fizetnénk ki.
Kosztkáné Rokolya
támogassuk.

Bernadett

–

Jó

lehetőségnek

tartom,

javasolom,

hogy

A Képviselő-testület megvitatás után 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta
alábbi határozatát:

Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
107/2011. (X.25.) határozata
A TÁMOP 3.2.3 pályázatról
Piliscsév Község Önkormányzata
1. Támogatja a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár pályázatának
benyújtását a TÁMOP 3.2.3 pályázatra.
2. Megbízza Csapucha Katalin igazgatót a pályázat kidolgozásával.
Határidő:
Felelős:

1.pont: azonnal
2. pont: 2012.február 28.
1. pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
2. pont: Csapucha Katalin művelődési ház igazgató

Kosztkáné Rokolya Bernadett – Tájékoztatom a Képviselőket, hogy a Sportbüfé
bérlője a Mikulás Bau Kft. felszámolja a vállalkozását. Felkértem a Sportelnököt,
hogy a szerződést vizsgálja meg. Ezzel kapcsolatban még további feladataink is
lesznek, amelyekről a Képviselőket folyamatosan tájékoztatom.

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

Kmf.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző
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