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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2012. július 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.  
 
Az ülés helye: Önkormányzat tanácsterme (Piliscsév, Hősök tere 9.) 
 
Az ülés napirendje: 
 

1. Tornacsarnok tervezése 
2. Marx Károly utca járda építése 
3. Katasztrófavédelmi sziréna felújítása 
4. Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása 
5. Síkosság mentesítés 
6. Egyebek 

 
Jelen vannak:   

Piliscsév község képviselői 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Dimitrov László alpolgármester 
Csapucha Katalin képviselő 
Csepreghiné Nyitrai Katalin képviselő 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Baumstark Tiborné körjegyző 
Dr Etter Ödön ügyvéd 
Jegyzőkönyvvezető: Skandera Katalin 

 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Körjegyző asszonyt, és Ügyvéd urat. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 5 fővel határozatképes, majd ismerteti az ülés napirendjét.  
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 5 igen szavazattal 
egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
48/2012.(VII.04.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjaival 
az alábbiak szerint:  
1. Tornacsarnok tervezése 
2. Marx Károly utca járda építése 
3. Katasztrófavédelmi sziréna felújítása 
4. Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása 
5. Síkosság mentesítés 
6. Egyebek 

Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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N a p i r e n d     t á r g y a l á s a 
 

1. Tornacsarnok tervezése 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester felkéri Hanzeli Gábor tervezőt, hogy 
ismertesse a Tornacsarnok tervezésének ajánlatát 
Ha esetleg lesz valamilyen pályázati lehetőség akkor jó ha van egy  engedélyezett 
tervünk. 
 
Hanzelik Gábor Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az 
általam megadott tervezési árajánlat az engedélyezési tervezésre vonatkozik. A 
tervezési munka tartalmazza a csarnok építészeti, szerkezeti munkáit, illetve a 
gépészet valamint a villamos munkákat is melyek azonban csak becsült értékként 
szerepelnek. Ilyen nagyságrendű csarnok építési engedélyezéséhez szükséges egy 
talajmechanikai vizsgálat is, amit nem tartalmaz az árajánlat. 
 
Dimitrov László: szerintem a csarnok fűtését és melegvíz ellátását napkollektoros 
megoldással kellene elkészíteni. 
 
Hanzelik Gábor: A galéria területén lehet öltöző, itt kaphatna helyet a gépészet, és 
ehetne napkollektoros melegvíz használat. 
- 
Kosztkáné Rokolya Bernadett: Szerintem a meglévő öltöző épülete maradhatna és 
egy nyaktaggal összeköthető lenne az új csarnokkal. 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

                                           49/2012.(VII.04.) határozata 
 

                                       Tornacsarnok építéséről 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
1. Pályázati kiírás esetén tornacsarnok építésére pályázatot nyújt be, a jelenlegi 
sportöltöző melletti területre. 
2. Megbízza a polgármestert, hogy az engedélyhez szükséges talajmechanikai 
vizsgálatot rendelje meg. 
 
Határidő:1. azonnal, 2. folyamatos 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
 
 

2. Marx Károly utcai járda többletmunkái. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Marx utcai járda építésének befejezéséhez az 
alábbi  többletmunkák  elvégzése szükséges. A Marx utca és az Árpád utca 
találkozásánál a járda összekötése, ez kb 16 m2 burkolat elhelyezése, valamint a 
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patak fölött a híd beton szerkezetének a kiépítése, és a járda melletti árok 
kiszedésének földmunkái amivel emelkedne az összeg. A járda összekötése és a híd 
megépítése a közlekedés miatt szükséges, hiszen ha nem csináljuk meg akkor a 
Marx utcai járdáról a gyalogos kimegy az útra ami balesetveszélyes.  
 
Dimitrov László – Az iskola előtti padka és az árok megszüntetésével kialakulna egy 
olyan terület, ahol a személy gépkocsik meg tudnak állni. Valamint a faház előtti 
terület is burkolva lenne, ami szintén benne van a többletköltségben. 
 
 
Kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 50/2012.(VII.04.) határozata 
 

                              Marx Károly utcai járda többletmunkáiról 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
1. Elfogadja a Marx Károly utca járda építésnek felmerült többletmunkáit 
    melynek fedezete a 2012. évi költségvetés céltartalék terhére, rendelkezésre áll. 

 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 
 

3. Katasztrófavédelmi sziréna javítása. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – A Katasztrófavédelem országos rendelet alapján 
ellenőrinzni fogja a községben lévő szirénát és mivel a mi szirénánk nem működik 
ezért kértem árajánlatot a javítására. A javítás költsége nettó 280.000.Ft. 
 
Kérdés hozzászólás a napirendhez nincs, Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

                                        51/2012.(VII.04.) határozata 
 

                                 Katasztrófavédelmi sziréna javítása 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
1.  Elfogadja a Katasztrófavédelmi sziréna 280.000.-Ft-os javítási költségét,melynek 
fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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4. Petőfi Sándor utca mart aszfaltozása. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett:  – Az esztergomi  Közútkezelő kft. bejárása 
alkalmával kértem árajánlatot a kis Petőfi utca aszfaltozására. Megkaptuk az 
árajánlatot amely szerint a 400 m2 mart aszfaltozási munkáinak költsége 333.600.-
Ft.+ÁFA  Az előzőekben megkért árajánlat alapján ez a legjobb ár. Úgy gondolom 
ezen az áron meg kellene csináltatni a munkát. 
  
Hudeczné Fuzik Anna – Szerintem is csináltatassuk meg, hiszen évek óta probléma 
a Petőfi utca azon szakasza. Mivel csak zuzott kővel van burkolva a mélyedések  
minden télen csak szaporodnak..  
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

52/2012.(VII.4.) határozata 
 

Petőfi utca mart aszfaltozása 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 
1. Elfogadja a Magyar Közút Zrt. által megadott 333.600.-Ft.+ÁFA  árajánlatot,    
melynek fedezete a 2012. évi költségvetésre rendelkezésre áll. 
2.A szerződés megkötésével megbízza a Polgármestert. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
 
 

5 Ravatalozó épület felújítása. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett –  A LÉTHÉ Temetkezési Kft. adott árajánlatot az 
épület lábazat és homlokzat felújítására. Szeretném a Képviselő testület véleményét 
kérni.  
Hudeczné Fuzik Anna – Szerintem az elkövetkező pár évben nem lesz fedezete egy új 
ravatalozó épületnek ezért javasolom a meglévő épület felújítását és egy előtető 
megépítését.  
 
Dimitrov László: Szerintem is a meglévő épületet kellene felújítani és egy előtető 
nagyon kellene a bejárati lépcső fölé. 
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Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

53/2012.(VII.4.) határozata 
                                       
                                 Ravatalozó épület külső felújítása 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
 
1. Az  Önkormányzat saját erőből oldja meg az épület külső felújítását és kérjen a 
munkákról árajánlatot. 
Határidő: 2012.augusztus 31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
 
 
 6.Síkosságmentesítés. 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett –Sikosság mentesítésre a felhívást a honlapon közzé 
tesszük.  
 
 
Több kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

54/2012.(VII.04.) határozata 
 

Sikosság mentesítésről 
 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 
 

1.) Elfogadja a felhívást, és a hirdetés kerüljön fel a honlapra  
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
7. ÁFÉSZ ház homlokzat javítása. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett:- Most, hogy vannak  közmunkások az anyagot 
megvásároljuk és felújíthatjuk az ÁFÉSZ ház homlokzatát. A kisbolt és a volt hentes  
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homlokzatát a bérlő felújította és  most elég fele-más az épület. Az anyag értéke 
50.000.- Ft. 
 
Kérdés hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
szavazásra terjeszti elő a napirendet. Piliscsév Község Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal, egyhangúan meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

57/2012.(VII.04.) határozata 
 

                                 Az ÁFÉSZ ház homlokzat felújítása, 
 
                                  Piliscsév Község Képviselő testülete 
 
1. Az önkormányzat saját erőből végezze el a homlokzat felújítást, melynek fedezete  
a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

   
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
8.Egyebek. Együttműködési megállapodások. 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

55/2012.(VII.04.) határozata 
 

                                  Szlovák Önkormányzattal létrejött   
                                  Együttműködési megállapodását 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
1. Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő határozatot.  
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás  áláírására. 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

56/2012.(VII.04.) határozata 
 

                                 Bolgár Önkormányzattal létrejött 
                                 Együttműködési megállapodását 

 
                              Piliscsév Község Képviselő-testülete 
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1.Elfogadja az. előterjesztés mellékletében szereplő határozatot. 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás áláírására. 
 
Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
Baumstark Tiborné: Szeretném bejelenteni, hogy a Polgármester asszony  2012. 
július 23-tól 27-ig.szabadságon lesz,  ez idő alatt alpolgármester úr látja el a 
teendőket. 
 
 

     Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

58/2012.(VII.04.) határozata 
 
                               Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
Engedélyezi Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester asszony szabadságát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dimitrov László alpolgármester 
 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 
lezárja.  
 
 

K.m.f. 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett Baumstark Tiborné 
 polgármester körjegyző 


