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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2012. május 2-án megtartott képviselő-testületi üléséről.  
 
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Az ülés napirendje: 

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról 
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett  
 

2. 2011. évi költségvetési előirányzat módosítása 
Előadó:  Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
3. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2011. évi 

zárszámadási rendelet megalkotása 
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
4. A 4/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
Előadó: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
5. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről 

Előadó: Baumstark Tiborné körjegyző 
 

6. Léthé Temetkezési Vállalat beszámolója 
Előadó:Lakházi Zsolt ügyvezető 
 

7. Egyebek 
a.) Hudecz Judit ingatlanvásárlási kérelme 
b.) Helyi újság terjesztése 

 
Jelen vannak:   

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László képviselő 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné körjegyző 
Meghívott vendégek:  
Lakházi Zsolt Léthé Temetkezési Kft. 
Bacsa Györgyné belső ellenőr 
Szabó Sándorné gazdálkodási előadó 
Szivekné Vojczek Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
Jegyzőkönyvvezető: Bendur Istvánné 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a meghívott 
vendégeket, Ügyvéd urat, a Képviselő-testület tagjait, Körjegyző asszonyt. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, majd ismerteti az 
ülés napirendjét. Napirendi módosításként javasolja, hogy a Léthé Temetkezési Kft 
beszámolóját első napirendként tárgyalják, valamint a meghívóban szereplő 2., 3., 
és 5. napirendet, mivel a három téma összefügg tárgyalják együtt. 
 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
33/2012.(V.2.) határozata 

a testületi ülés napirendjéről 
 

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

1. Léthé Temetkezési Kft. beszámolója 
2. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról 
3. 2011. évi költségvetési előirányzat módosítása 
4. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2011. évi 

zárszámadási rendelet megalkotása 
5. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről 
6. A 4/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
7. Egyebek 

c.) Hudecz Judit ingatlanvásárlási kérelme 
d.) Helyi újság terjesztése 

 
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. Léthé Temetkezési Kft. beszámolója 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Vállalat 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a képviselők írásban megkapták. Kérem Lakházi Zsolt ügyvezető 
igazgatót, hogy egészítse ki beszámolóját. 
 
Lakházi Zsolt – A megküldött kimutatást csak néhány részletező adattal szeretném 
kiegészíteni Piliscsévre vonatkozóan. Mivel 12 település temetőjét üzemeltetjük, 
ezért a fajlagos költségek is 12 település között oszlanak meg. Például a 24 órás 
ügyelet díja, ami közel 2 millió Ft, a községnek csak 300 ezer Ft költséget jelent. 
Piliscséven az elmúlt évben 19 temetés volt, ebből 12 koporsós és 7 hamvasztásos. 
A bevétel nem fedezi a kiadási költségeket, ennek ellenére nem tervezünk áremelést, 
a különbözetet egyéb vállalkozási tevékenységünk bevételéből fedezzük. Kivételt 
képez a halottszállítás, melyet az üzemanyag áremelkedés miatt 5 %-kal emelnünk 
kellett.  
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Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az idei évben tervezik-e a sírhelymegváltást 
megszervezni a temetőben? 
 
Lakházi Zsolt – Tervezzük, de ezeknek az akcióknak a költsége nem arányos a 
bevétellel, ezért úgy kell megszerveznünk, hogy egyszerre két-három települést 
érintsen. Több települést egyszerre nem tudunk „kezelni”. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Régebben, ha lejárt egy sírhely akkor egy feliratot tettek a 
sírra, hogy a hozzátartozó is értesüljön róla. 
 
Lakházi Zsolt – Ez ma is így van, ez a kampány része, így hatékony. Ezen felül egy 
listát hagyunk  a lejárt sírokról a Hivatalban  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Terveznek-e Piliscséven helyben temetőgondnokot 
alkalmazni a közfoglalkoztatást kihasználva? 
 
Lakházi Zsolt- Kapcsolatban vagyok a Munkaügyi Központtal, ha van olyan helyi 
lakos, aki támogatható, akkor részmunkaidőben foglalkoztatnánk. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Ez ügyben még üljünk le és tárgyaljuk meg. A 
szétszedett sírkövek a temető szélén egész évben ott állnak. Azt az ötletet kaptam, 
egy helyi lakostól, hogy töltsük fel velük a temetőben lévő 25 gyűrűs kutat, amit 
semmire nem használunk, mert ki van száradva. Minden esetre ezt előbb meg kell 
hirdetni a lakosság körében, nehogy kegyeletsértést kövessünk el azzal, hogy olyan 
sírkövet is eltüntetünk, amire még szükség van. 
 
Lakházi Zsolt – A kút feltöltését szerintem még meg kell gondolni, és csak akkor 
szabad feltölteni, ha nem használható, vagy túl nagy ráfordítással tehető 
használhatóvá. Az elszállításhoz munkaerővel tudok segítséget nyújtani, anyagilag 
viszont nem. Ha az Önkormányzat fizeti a szállítási költséget, akkor mi el tudjuk 
hordani.  
 
Nagy Mária – A sírkő elszállítása a család és a sírköves vállalkozók felelőssége, nem 
önkormányzati feladat. Polgármester Asszonytól szeretném kérdezni, hogy megvan-e 
a 2010-ben készült sírhely felmérés eredménye? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen. körülbelül 100 olyan sírhely van, amire újra 
lehet temetni.  
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

34/2012.(V.2.) határozata 
A Léthé Temetkezési Kft beszámolójáról 

 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
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1. Elfogadja Lakházi Zsolt beszámolóját a Léthé Temetkezési Kft 2011. évben 
végzett temetőüzemeltetési munkájáról. 

2. Megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Lakházi Zsolt 
ügyvezetővel a sírhelyek megváltásáról, a temetőgondnok foglalkoztatásáról, 
valamint a sírkövek elszállításáról. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
   2. pont: 2012.szeptember 30. 

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

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
Tárgyaltam a FETÁZ Bt-vel a piliscsévi és a kesztölci gyermekszállítás ügyében, 
hogy a dorogi gyerekekkel együtt szállítsák el a piliscsévi és a kesztölci gyerekeket 
is. A FETÁZ Bt 3500/Ft+ÁFA / nap összegért vállalja. Mivel a szállítást szülői 
segítséggel nem tudjuk megoldani, ezért ezt a lehetőséget kell elfogadnunk.  Az első 
hónapra megkapott magas számla ügyében a Kistérséggel tárgyaltunk, a költségek 
1/3-át vállalják. 
A Rákóczi utca járdaépítése jó ütemben halad. 
Civil összefogással megújult az Eszperantó-forrás, az átadó ünnepség az Eszperantó 
Szövetség részvételével zajlott.  
Megtartottuk a Föld napi szemétgyűjtési akciónkat, a lakosság részéről nagyon 
kevesen vettek részt az akcióban, lehet, hogy jövőre majd hétvégére szervezzük.  
Szülői összefogással elkészült az óvodában a sószoba. Hat fős csoportokban 
negyedórás foglalkozások keretében használhatják az óvodások. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Indul a vasútfelújítás. A parkoló és a kerékpártároló 
kialakítása is szerepel a tervben. Lesz-e járda kialakítva a buszmegállóig? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Június 16-tól indul a vasútépítés. Itt Piliscséven 32 
férőhelyes parkolót alakítanak ki. A terv szerint a szolgálati lakás mögött helyeznék 
el a kerékpártárolót, de kértük, hogy hagyják ott, ahol most van, mert ott 
beláthatóbb a terület. Járdát is terveztek, a szolgálati lakás és az úttest között levő 
orgonasövény helyén. A vasúti épület nem lesz felújítva, de a megállót megemelik. 
Rákérdeztem arra is, hogy a földmunkában piliscsévi vállalkozók részt vehetnek-e. 
Igen választ kaptam. 
 
Nagy Mária – Nem értek egyet a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság döntésével a 
rovásírásos falunév tábla ügyében, mert véleményem szerint a képviselő-testület elé 
kellett volna terjeszteni a kérelmet. A Képviselő-testület hozhatott volna egy 
határozatot, hogy nem támogatja a tábla kihelyezését.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Jobbik Dorogi Alapszervezete kereste meg 
Önkormányzatunkat, rovásírásos helységnévtábla kihelyezése ügyében. Ebben az 
Önkormányzatnak döntési hatásköre nincs, mert az engedélyt a Közútkezelő adja. 
 
Baumstark Tiborné – Megkerestük a Kormányhivatalt is ez ügyben és azt a választ 
adták, hogy a képviselő-testületnek nincs jogszabályban kapott felhatalmazása a 
kérelem tárgyában. A Közútkezelő is azt a tájékoztatást adta, hogy amennyiben 
megfelel a KRESZ előírásainak, akkor nem tiltható meg a tábla kihelyezése. A dorogi 
Építéshatóság szerint pedig nem engedélyköteles. 
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Nagy Mária – Ebben az esetben bármilyen táblát kitehetünk? 
 
Baumstark Tiborné – Igen, amíg a forgalmat nem akadályozza, és a KRESZ 
előírásoknak megfelel. Egyébként a jelenlegi helységnév táblát pl. nem takarhatja el. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A bizottság azért döntött így, mert a testületnek nincs 
döntési jogköre. 
 
Maduda Ildikó – Kérem, hogy Polgármester asszony folytasson tárgyalásokat a tábla 
elhelyezésével kapcsolatban. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Mindenféleképpen folytatom a tárgyalásokat, hogy a 
jelenlegi helységnévtáblát ne kerüljön takarásba. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

35/2012.(V.2.) határozata 
 

A két ülés közötti eseményekről és lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
 

Elfogadja a polgármester beszámolóját a két ülés közötti eseményekről és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. 2011. évi költségvetési előirányzat módosítása 
4. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2011. évi 

zárszámadási rendelet megalkotása 
5. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztéseket a képviselők írásban 
megkapták. Köszöntöm Bacsa Györgyné belső ellenőrt, felkérem a Pénzügyi 
Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselőket a Bizottság 
által is megtárgyalt napirendről. Megköszönöm a gazdálkodási előadók munkáját, 
mert a költségvetési jogszabályváltozások miatt kb 200 óra túlórával nagyon sokat 
dolgoztak. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 
pontról pontra átnézte mindhárom napirendet. Megköszönte a pénzügyi dolgozók 
munkáját. Az idei költségvetés megalkotásakor már láttuk, hogy a tavalyi évet 
nagyon jól zártuk. Köszönhető ez az intézmények takarékos működésének, a vis 
maior pályázatok elszámolásának. A tavalyi évet közel 40 millió Ft megtakarítással 



 7

zártuk. A belső ellenőr munkája nagy segítséget jelent. Jelentésében beszámol arról, 
hogy a beszámolóban és a költségvetésben az adatok megalapozottak és pontosak. 
Megerősítést jelent, hogy a faluban minden rendben van.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Felkérem Bacsa Györgynét, hogy az önkormányzat 
gazdálkodásról mondjon néhány szót, és kérjük, hogy mondja el véleményét, hogy a 
kockázatelemzésben miért kaptunk közepes minősítést. 
 
Bacsa Györgyné – Ellenőrzéseim során megállapítottam, hogy az Önkormányzat 
gazdálkodását megfelelően alátámasztják bizonylatokkal, megfelelő szabályzatokkal. 
Minden évben vizsgálom a költségvetés tervezését, végrehajtását. A költségvetésben 
senki nem tud kiválóan dolgozni. Hibaszázalék mindig van, ilyen például a 
jogszabályok követése, ami nem naprakész. 2011. december 31-én mindem 
pénzügyi jogszabály megváltozott. Még az Államkincstár sem tudott átállni minden 
jogszabályváltozásra. Kockázatosak a létrehozott társulások, a Közoktatási Társulás 
és a Körjegyzőség is. Ez magasabb hibaszázalékot jelenthet, nagyon oda kell figyelni 
az ellenőrzés során, másként kell ellenőrizni. Minden intézménynek külön 
költségvetése van, minden intézmény adatrögzítését meg kell tenni. A gazdálkodási 
csoport szakmailag jól felkészült, együttműködő. A költségvetési beszámoló pedig 
valós, megfelelően alátámasztott, és nyugodtan tudom elfogadásra javasolni a 
Képviselő-testületnek. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Örültünk volna egy táblázatnak, hogy mit kell még tennünk 
ahhoz, hogy ne közepes minősítést kapjunk. 
 
Bacsa Györgyné - A kockázatelemzés nem az önkormányzat munkáját minősíti, 
hanem azokat a külső és belső tényezőket vizsgálja. Arra ad választ, hogy a 
feladatellátás milyen kockázatot takar. Nem a dolgozók munkáját értékeli. Egy ilyen 
világban, ahol a jogszabályi háttér ennyire változó nagyon jó minősítés a közepes.  
 
Nagy Mária – Úgy tudom a 2010-es vis maior elszámolások megvannak.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Igen, mind a nyolc pályázattal elszámoltunk. A 
pénzmaradványunk 41 M Ft lett, ami ennek is köszönhető. Köszönhető még az 
intézmények takarékos gazdálkodásának, és a közmunkások hasznosításának.  
 
Hudeczné Fuzik Anna – Az adóbevételeink is jelentősen megnövekedtek, az adóügyi 
előadónak is köszönjük a behajtás terén végzett munkáját.  
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag megalkotta  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete,  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló,  
1/2011. (II.01.) rendeletének módosításáról 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag megalkotta:  
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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012. ( V.3.) önkormányzati rendelete  
a 2011. évi zárszámadásról, valamint a 2011. évi pénzmaradvány 

jóváhagyásáról 
 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi 
 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

36/2012.(V.2.) határozata 
A belső ellenőr 2011. évi ellenőrzési tevékenységéről 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
 
1. Elfogadja a belső ellenőr 2011. ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót 
2. Megbízza a körjegyzőt, hogy a következő testületi ülésre dolgozzon ki ütemtervet   
felelősök és határidők megjelölésével a szabályzatok aktualizálására. 
 
 

Felelős: 1. pont: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
  2. pont: Baumstark Tiborné körjegyző 
Határidő: 1. pont:azonnal 

  2. pont: 2012. május 29. 
 
 

6. A 4/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról 

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az 
új díjtörvény értelmében a közszolgáltatóknak lehetőségük van az egységes 
hulladékszállítási díj kialakítására, amennyiben a díj mértéke 650,- Ft-nál nem 
magasabb. A Saubermacher Kft. az új törvény alapján megtette javaslatát a 
díjemelés mértékére, mely 120 literes kukára vonatkozóan plusz 720 Ft 
többletkiadást jelent negyedévenként. 
Ha ezt a díjtételt a képviselő-testület elfogadja, akkor a szolgáltató nem terheli a 
lakosokra visszamenőleg a díjtöbbletet. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést 
megvitatta és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag megalkotta:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2012. ( V.3.) önkormányzati rendelete  
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A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 4/2012.(II.11.) rendelet módosításáról 

 
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi 

 
 

7. Egyebek 
a. Hudecz Judit ingatlanvásárlási kérelme 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
Hudecz Judit Piliscsév Basa utca 9. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmet 
nyújtott be a piliscsév 1579 hrsz-ú, „kievett beépítetlen terület” művelési ágú, 772 
m2 nagyságú belterületi ingatlanból kb. 30 m2 megvásárlására.  
Hudecz Judit tulajdonát képezi ezen ingatlan mögött elhelyezkedő 1580 hrsz-ú, 
valamint 1599 hrsz-ú ingatlan, melyeket építési telekként szeretne hasznosítani, 
azonban közútról való megközelítési lehetőséggel jelenleg nem rendelkeznek. 
Az 1579 hrsz-ú ingatlan önmagában beépítésre alkalmatlan. 
A kérelmet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta és 2000,- Ft/m2 
áron eladásra javasolta, úgy, hogy a kimérés és a szerződés költségét a vevő vállalja. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag megalkotta:  
 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

37/2012.(V.2.) határozata 
Hudecz Judit ingatlanvásárlási kérelme 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
 
1. Piliscsév Község Önkormányzatának tulajdonát képező piliscsévi 1579 hrsz-ú, 
„kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 772 m2 nagyságú belterületi ingatlanból 
40 m2 területet elad Hudecz Judit Piliscsév, Basa u.8. szám alatti lakos részére 
2.000,- Ft/m2 áron. 
 
2. Megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével. 
 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: 2012. augusztus 31. 

 
 

b. Észak-dunántúli Vízmű ZRT rekonstrukciós terve 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A csatornahálózatra és a tisztítóműre vonatkozó 
2012.évi rekonstrukciós tervet és annak költségeit a Vízmű megküldte 
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Önkormányzatunknak. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság a napirendet 
megtárgyalta és nem javasolta a teljes pénzeszköz visszautalását. Azt javasolta, 
hogy csak a ténylegesen felmerülő költségeket fizessük ki. 
 
Dimitrov László – Nagyobb felújításoknál kérjünk a Vízműtől árajánlatot és 
költségtervet és a testület eldönti, hogy el akarja-e végeztetni a munkát, vagy nem. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag megalkotta:  
 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

38/2012.(V.2.) határozata 
VÍZMŰ ZRT rekonstrukciós terve 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy a VÍZMŰ rekonstrukciós tervét ne írja alá. A 
különböző javításokat, működés kapcsán szükséges felújításokat egyedi szerződés 
alapján végeztesse el. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: 2012.06.30. 
 

c. Helyi újság szerkesztése 
 
Csapucha Katalin – A helyi lapunk kiadása egyre nagyobb költséget jelent. A 
terjesztést nem tudjuk úgy megoldani, hogy mindenki kapjon aki kér belőle és ne 
kapjon az, aki nem igényli. Természetesen továbbra is mindenki ingyen kapja a 
lapot, amennyiben kéri. Ennek felmérésére szerkesztettem egy igénylőlapot, amit 
minden háztartásba el kellene juttatni.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az utolsó szám nyomtatási költsége 140 ezer Ft volt. 
Csökkenne ez az összeg, ha kért példányszámot nyomtatnánk csak ki. 
Természetesen a boltokban elhelyeznénk néhány plusz példányszámot, hogyha 
valaki még szeretne. 
 
Nagy Mária – Egyetértek vele, de ki fogja névre szólóan megcímezni és kihordani? 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Az igénylőlapok beérkezése után egy adatbázist 
hoznánk létre, és a közmunkásokkal tervezzük kihordatni. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester szavazásra terjeszti elő a napirendet. 
Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 igen szavazattal,  
egyhangúlag megalkotta:  
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
39/2012.(V.2.) határozata 

A helyi újság terjesztéséről 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1. Elfogadja a helyi újság igénylőlap tartalmát a határozta mellékletében 
szereplő formában. 
2. Egyetért, hogy a továbbiakban csak az igénylőknek juttassunk a helyi újság 
példányaiból. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 
lezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett Baumstark Tiborné 
 polgármester körjegyző 


