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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013.08.26-én 8.00 órakor kezdődő rendkívüli 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 
Dimitrov László alpolgármester 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő 
Maduda Ildikó képviselő 
Nagy Mária képviselő 
Baumstark Tiborné jegyző 
Jegyzőkönyvvezető: Skandera Katalin  

 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, Piliscsév község polgármestere köszönti a Képviselő-
testület tagjait, Jegyző Asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes 
létszámban jelen van, 7 fővel határozatképes. Ismerteti az ülés napirendjét. 
Javasolja, hogy a napirendeket a meghívó szerint tárgyalják.   
Majd szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
A Piliscsév Község Képviselő-testülete megvitatás után 7 jelenlévő képviselő 7 igen 
szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 86/2013.(VIII.26.) határozata 
a testületi ülés napirendjéről 

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

1. Útépítéssel kapcsolatos árajánlatok megbeszélése 
2. Ravatalozó felújítása 

 
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. Útépítéssel kapcsolatos árajánlatok megbeszélése. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester – A Szilvás utca út és járdaépítésre  
bekért árajánlatokat minden Képviselő testületi tag megkapta. Az utca építési 
engedélye folyamatban van, a helyszíni bejárás illetve a szakhatóságok 
hozzájárulása megtörtént. A vállalkozókkal történt egyeztetéskor kaptam egy 
javaslatot, hogy  ne aszfalttal, hanem térkővel építsük meg ami kevesebb költségű.  
A most bekért árajánlatok már térkő építésére vonatkoznak. 
A Szilvás utcát a Nagy Imrével összekötő útszakasz a Pilisi Parkerdő tulajdona, ezért 
ennek a felújítása nincs benne az árajánlatokban, csupán egy sárrázó megépítése, 
ami az önkormányzat feladata.  A Szilvás utca építésére 4 vállalkozó adta be 
árajánlatát, azt kell eldöntenünk, hogy melyiket bízzuk meg a kivitelezéssel. 
 
Nagy Mária képviselő - Számomra nem egyértelmű az árajánlat táblázata,   Kutala 

József vállalkozó árajánlatában a földmunka is benne van? A kivitelezés költsége 
összesen 9 millió Ft?  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester: Igen a táblázat utolsó oszlopában a 
bruttó vállalási összeg szerepel minden vállalkozónál. 
 
Maduda Ildikó képviselő -  Igen szerintem is jó ötlet az útépítés térkőből. Én 
javasolom a Szilvás utca útépítésének munkáival Kutala József vállalkozót bízzuk 
meg, mivel az ő árajánlata a legolcsóbb. 
A Nefelejcs utca építését pedig most ne csináltassuk  meg. 
 
Nagy Mária képviselő - A Nefelejcs utca építését szerintem se kezdjük el az idei 
évben, hanem inkább csináltassuk meg oly módon ahogy az Óvoda köz  elkészült. 
Kerüljön rá az apró zúzottkő. 
 
Több kérdés hozzászólás a napirendhez nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya Bernadett 
polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a következő határozatot fogadja el:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szilvás utca útépítésére beérkezett árajánlatok 
közül Kutala József vállalkozó árajánlatát fogadja el.  Megbízza a polgármestert a 
szerződés megkötésére. 
 
A Képviselő-testület 7 jelenlévő képviselője 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta  
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 87/2013.(VIII.26.) határozata 

A Szilvás utca út és járda építéséről 
 
 
1.) A Szilvás utca út és járdaépítésének kivitelezésével, a bekért árajánlatok 
 alapján megbízza Kutala József vállalkozót.  
2.)  Megbízza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével. 

 
Határidő: 1. Azonnal 
               2. 2013. szeptember 30. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
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2. Ravatalozó felújítása 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 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 megkerestem a vállalkozókat és megkértem a 
megváltozott műszaki tartalom szerinti árajánlatot.   
A ravatalozó felújításának költsége a fentiek szerint összesen 2.2 millió forint.   

 

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.  

 
 
Hudeczné Fuzik Anna képviselő – A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és a felújítást a céltartalék terhére javasolta. A megváltozott összeg 
azonban szerintem elég magas ezért javaslom, hogy a következő bizottsági ülésen 
nézzük meg a költségvetés szerint van-e a munkákra elég fedezet. 
 
 
A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következő 
szöveggel: Piliscsév Község Képviselő testülete kéri, hogy a költségvetés jelenlegi 
állásáról készüljön egy kimutatás a következő Pénzügyi Bizottsági ülésére.  
Piliscsév Község Képviselő-testületének 7 jelenlévő képviselője 4 igen szavazattal és 1 
tartózkodással meghozta alábbi határozatát: 

 

 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 88/2013.(VIII.26.) határozata 
A Ravatalozó felújításáról 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete  
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1. Egyetért a Temető ravatalozó felújításával, 
2.Kéri, hogy a költségvetés jelenlegi állásáról készüljön egy kimutatás a következő   
Pénzügyi bizottsági ülésére. 
 
Határidő: 1. Azonnal. 
               2. 2013.szeptember 11. 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
megköszöni a képviselők részvételét, és az ülést 10,00 órakor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 

 
 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett     Baumstark Tiborné 
 polgármester        jegyző 


