
Önkormányzati választások  

Piliscsév 2019 
A HVB a jelöltek sorrendjének sorsolását elvégezte, majd a sorsolás eredményéről a következő 

határozatot hozta (30/2019.(IX.09.) HVB határozat a jelöltek szavazólapon szereplő feltüntetésének 

sorrendjéről): 

Polgármester-jelöltek szavazólapon történő 

feltüntetésének sorrendje 

1. Kosztkáné Rokolya Bernadet 

2. Hudecz Izabella 
 

Nemzetiségi képviselő-jelöltek szavazólapon 

történő feltüntetésének sorrendje 

1.  Juhászné Somogyi Éva Anikó 

2.  Tóth Ferenc Zoltánné 

3.  Hubacsekné Komjáthi Vera 

4.  Nagy Mária 

5.  Kosztka Gáspárné 

6.  Bartolen Istvánné 

7. Vogyeraczki Mária 

Képviselő jelöltek szavazólapon történő 

feltüntetésének sorrendje 

1. Hudecz Pál 

2. Dimitrov László 

3.  Vogyeraczki Mária 

4.  Silling Győző 

5.  Hudecz Izabella 

6.  Juhászné Somogyi Éva Anikó 

7.  Dubiczki Erika 

8.  Tóth Ferenc Zoltánné 

9.  Dudás Andrea 

10.  Csapucha Katalin 

11.  Földes György 

12.  Hudecz Vilmosné 

13.  Hudeczné Fuzik Anna 

14.  Knáb Emese 

15.  Kosztolányi József 

16.  Kosztkáné Rokolya Bernadett 

17.  Urbanics Flóriánné 

 

POLGÁRMESTER JELÖLTEK PILISCSÉVEN 

1. KOSZTKÁNÉ ROKOLYA BERNADETT  
Független polgármester- és képviselőjelöltként indulok a választáson. 

2010 óta polgármesterként dolgozom, előzőleg szociális vezetőként és 

a közigazgatásban szolgáltam Piliscsév lakosságát. Több, mint 20 éve a 

közösség aktív tagjaként tevékenykedem, családom támogatásával. 

Polgármesteri munkámat mindig odaadással, lelkesedéssel, és 

szeretettel végeztem.  

A megválasztásom óta településünk látványosan fejlődött. Tudom, 

hogy vannak és lesznek is megoldásra váró feladatok. Az építő kritikát 

elfogadva, a következő 5 évben ugyanazzal az erővel, kitartással 

folytatnám munkámat településünk érdekében. 

Tiszteljenek meg bizalmukkal és FOLYTASSUK EGYÜTT TOVÁBB! 

 
 

2.  HUDECZ IZABELLA 
1987. óta a közigazgatásban dolgozom. Felsőfokú végzettségem 

igazgatásszervező. A közigazgatási ügyek teljes területével 

foglalkozom.  

Egy vagyok a mi kis falunkból, az életem nagy részében a településért, 

annak lakóiért dolgoztam, szolgáltam ki őket, intéztem ügyeiket, és 

mint anyakönyvvezető rendeztem meg családi eseményeiket. Az 

eddig megszerzett élet- és szakmai tapasztalatomat szeretném 

Piliscsév érdekében tovább használni. Elhívatott vagyok az előttem 

álló feladatok szakszerű és humánus megoldására, stabil 

önkormányzati vezetésre.   



Képviselő jelöltek bemutatkozása,  

a szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjében 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. HUDECZ PÁL 

 

Hudecz Pál vagyok, születésem óta Piliscsévi lakos. Itt kezdtem el 

tanulmányaimat a Piliscsévi Általános Iskolában, majd Esztergomban 

a Géza Fejedelem Ipari Iskolában végeztem, mint bútorasztalos. 5 évet 

dolgoztam a szakmában.  Jelenleg Piliscsabán az Euroknife Bt.-nél 

dolgozom, mint hőkezelő csoportvezető, és főállásom mellett 

méhészkedéssel is foglalkozom. 

A választáson való indulásommal példát szeretnék mutatni, hogy Mi – 

fiatalok – is tehetünk jövőnkért, a faluért. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. DIMITROV LÁSZLÓ 

 

 

Dimitrov László vagyok. Független képviselőjelöltként indulok az 

idei választásokon. Alpolgármesterként hosszú évek óta dolgozom a 

település fejlődésért. A település lakói és intézményeink bármikor 

számíthatnak rám. Kérem tiszteljenek meg ismét szavazatukkal! 

 

3. VOGYERACZKI MÁRIA  (Nem küldött bemutatkozó anyagot) 

4. SILLING GYŐZŐ 

Silling Győző független képviselőjelölt vagyok. Gyerekkorom óta 

élek Piliscséven. Kilenc éve vagyok külső tag az Önkormányzat 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságában. 2015-től a Piliscsévi 

Pincefalu Egyesület elnökeként társadalmi munkában végzem 

feladataimat. Képviselőként építőipari végzettségemnek 

köszönhetően nagyban tudnám támogatni Községünk műszaki 

fejlesztéseit. Szeretném, ha minden piliscsévi lakos otthonának érezné 

településünket, ahol jó élni, ahol összetartó közösségben lehet tenni 

környezetünkért, gyönyörű Községünkért. Kérem, és köszönöm 

megtisztelő bizalmukat, szavazatukat! 

5. HUDECZ IZABELLA Polgármester-jelöltként, fentebb bemutatkozott. 

6. JUHÁSZNÉ SOMOGYI 

ÉVA ANIKÓ 

 

Juhászné Somogyi Éva Anikó, független képviselőjelölt vagyok. 

Születésemtől fogva Piliscséven élek. 3 éve vezetem a helyi óvodát és 

aktívan részt veszek a község életében. Célom, hogy tradícióinkat 

megismertessem a helyiekkel, amellett, hogy buzdítsam őket arra, 

hogy saját elképzeléseikkel gazdagítsák a falu életét. Hiszem, hogy 

önállóan gondolkodó, aktív képviselőkre van szükség, akik önös 

érdekeiket háttérbe szorítva, a településért dolgoznak. Bízom a 

Piliscséviekben, hogy eszerint voksolnak! 

 

 

7. DUBICZKI ERIKA 

 

Dubiczki Erika vagyok, független képviselőjelöltként szeretnék 

bemutatkozni. Tanulmányaimat a Dorogi Gimnáziumban végeztem, 

két gyermekem van, a helyi iskola tanulói. Aktív önkéntese vagyok a 

Piliscsévi Kisboldogasszony Karitász Csoportnak, így belelátok mind 

a gyermekesek, mind az idősebbek, nyugdíjasok problémáiba. Érzek 

magamban erőt, energiát és elhivatottságot arra, hogy munkámmal 

jobbá tegyem a közösség életét. 

Kérem támogasson szavazatával október 13-án, a lista 7. helyén. 

Tisztelettel: Dubiczki Erika 



8. TÓTH FERENC 

ZOLTÁNNÉ 

 

Tóth Ferenc Zoltánné (Sarkantyús Anikó) vagyok, házas 29 éve, egy 

egyetemista fiam van. A piliscsévi művelődési ház munkatársaként 

dolgozom, közel egy évtizede. Számos rendezvényen és önkéntes 

munka során találkozhattak már velem. Hat éve vagyok a 

Vöröskereszt önkéntes titkára. Hagyományainkat gyermekkorom óta 

őrzöm. 10 éve aktív tagja vagyok a helyi Trnka-Kökény néptánc 

csoportnak. Fellépéseinkkel öregbítjük községünk jó hírét. 

Jártasságomat a gasztronómiában számtalan rendezvényen 

tapasztalhatták. Köszönöm, ha szavazatukkal megtisztelnek.  

Tisztelettel: Tóth Ferenc Zoltánné 

 

9. DUDÁS ANDREA 

 

Dudás Andrea vagyok, önkormányzati képviselőjelölt. 18 éve élek 

ebben a csodálatos faluban. Testnevelőként 21 éve tanítok a helyi 

iskolában. 5 éve külsős tagja vagyok a Szociális bizottságnak, így a 

rendezvényeken nem csak jelen vagyok, hanem a tervező/szervező/ 

kivitelezési munkákban is részt veszek. Megválasztásom esetén 

továbbra is az oktatási és szociális szférában segíteném a helyiek 

mindennapjait. Kérem, október 13-án támogasson szavazatával és 

keressen a lista 9. helyén. Köszönöm. 

 

 

10. CSAPUCHA KATALIN 

 

 

Csapucha Katalin vagyok, a helyi művelődési ház vezetője és a 

jelenlegi képviselőtestület tagja. Születésemtől fogva csévi vagyok, 

egyetemi éveim után ide tértem vissza családommal. Ismerem a 

falut, kutatom hagyományait, történeteit, amit megőrizve tovább 

kívánok adni. Szeretném elérni, hogy élhető, fenntartható, 

egészséges környezetben, összetartó közösségben éljünk 

mindannyian és a gyermekeink is kötődjenek ide.  

A kultúra, művelődés, közösségszervezés területén való 

képzettségemmel és tapasztalataimmal tudom a helyi közösség életét 

segíteni. Kérem, szavazzanak bizalmat nekem! 

 

11. FÖLDES GYÖRGY 

 
 

Földes György 49 éves független képviselő jelölt vagyok. Tanult 

szakmám mechanikai műszerész. Dolgoztam építőiparban, 

kereskedelemben, hulladékgazdálkodásban, zöld terület 

karbantartásban. Tapasztalataimat szeretném a község javára 

fordítani, hogy falunk tovább szépüljön. Kérem a tisztelt választókat, 

hogy amennyiben alkalmasnak találnak a képviselői feladatok 

ellátására, úgy október 13 án tegyék le voksukat a nevem mellé a 11. 

helyen! Megtisztelő bizalmukat Előre is köszönöm szépen Földes 

György. 

12. HUDECZ VILMOSNÉ 

 

 

 

 

Hudecz Vilmosné vagyok, független képviselőjelöltként indulok az 

önkormányzati választáson. Családommal itt lakom, itt élek, itt is 

dolgozom ebben a Pilis által ölelt faluban. A cséviek közül sokan 

ismernek, de az újabb lakosok is találkozhatnak velem, hiszen aktív 

résztvevője vagyok a település életének. Hiszek a családok, jó 

közösségek összetartó erejében, és abban, hogy együtt sok-sok 

minden elérhető. Szeretném, ha minden itt lakó otthonának érezné 

Piliscsévet. Kérem támogassanak szavazatukkal. 



 

13. HUDECZNÉ  

FUZIK ANNA 

 

 

Hudeczné Fuzik Anna vagyok, 35 éve élek Piliscséven. Eredeti 

foglalkozásom pedagógus, azonban gyermekeim megszületése után 

vállalkozásba fogtam, Dorogon, majd Piliscséven nyitottam 

virágboltot. Házas vagyok, 3 felnőtt lányunk van, és 2 unokával is 

büszkélkedhetünk. 13 éve vagyok képviselő. Az utóbbi 2 ciklusban a 

pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke voltam. 

Észrevételeimmel, szavazataimmal a falu lakosságának az érdekeit 

képviselem, a problémáikat közvetítem a testület felé. Kérem, 

tiszteljenek meg további bizalmukkal, szavazzanak rám! 

 

 

 

 

14. KNÁB EMESE 

 

Knáb Emese vagyok. Erdélyben születtem.2003 óta élek Piliscséven 

férjemmel, aki helybéli, és két fiammal, akik a helyi iskolába járnak. 

Nagyon szeretek itt élni. A helyi emberek kedvesek. Azért szeretnék 

képviselő lenni, mert tudom sok mindenben segíthetnék hogy ez a kis 

falu szebb és jobb legyen. És hiszem hogy a ti segítségetekkel együtt, 

sok mindent véghez tudunk vinni.  

Támogatásotokat előre is köszönöm. 

 

15. KOSZTOLÁNYI 

      JÓZSEF 

 

 

Kedves Piliscsévi Választópolgárok,  

Kosztolányi József vagyok, 1951-ben születtem Cséven. A dorogi 

Volánnál autószerelő, teherautó-, autóbuszvezető voltam 

nyugdíjazásomig. Mindemellett vállalkozó voltam. Három gyermeket 

becsülettel felneveltem és kitaníttattam. 1999-től a Piliscsévi Sport 

Egyesületet vezettem. 2014-től FIDESZ aktivista vagyok. 2014-

2019-ig tagja voltam falunk képviselő testületének. Kérem a tisztelt 

választópolgárokat, hogy szavazzanak rám. Kérdéseikkel 

megkereshetnek személyesen és az alábbi elérhetőségeimen.  

Tel.:06-30-4700-384, Email: kosztolanyi.jozsef@gmail.com 

16. KOSZTKÁNÉ ROKOLYA BERNADETT Polgármester-jelöltként, fentebb bemutatkozott. 

17. URBANICS FLÓRIÁNNÉ 

 

 

Urbanics Flóriánné (Gali Éva) vagyok, független képviselőként 

indulok az önkormányzati választásokon. 

Fontosnak tartom, hogy az idős emberek is méltó segítségben, 

támogatásban részesüljenek, ezért választottam hivatásul az 

idősgondozást. 15 éve a helyi Idősek Klubjában dolgozom, valamint 

a helyi Katolikus Karitász aktív tagjaként önkénteskedem. A falu 

életében szívesen tevékenykedem: munkámmal hozzájárulok a 

programok szervezéséhez, lebonyolításához. Energiával, életerővel 

teli, őszinte ember vagyok, aki kiáll magáért és rászoruló 

embertársaiért. 

 


