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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2012. január 13-án  
megtartott rendkívüli 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 körjegyző  
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett köszönti a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
a testületi tagok teljes létszámban megjelentek, a testület 7 fővel határozatképes. 
 
Az ülés napirendje: 
1. KDOP 4.2.1/B-11 önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése pályázat 
benyújtása 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 

 
Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
1/2011. (I.13.) határozata 

a testületi ülés napirendjéről 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete egyetért a testületi ülés napirendi pontjával. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

 
1. KDOP 4.2.1/B-11 önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése 

pályázat benyújtása 
 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Önkormányzati utak fejlesztésére pályázatot írtak 
ki, melyet 2012. január 30-áig kell benyújtani. A pályázat keretében egy pályázó 
több fizikailag nem összefüggő szakaszra is igényelhet támogatást. 
Önkormányzatunk a Kesztölci utca belterületi szakaszával és a Dózsa György utca 
végén kialakított telkeket összekötő utak kiépítésére pályázhatna. A pályázaton 
elnyerhető támogatás 300 M Ft, ennek 10 %-át önrészként kell biztosítanunk. 
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Pénzügyi helyzetünkről elmondható, hogy önkormányzati számláinkon jelenleg 40 -
41 M Ft van, ami várhatóan pénzmaradvány lesz az idei költségvetésünkben. Ez a 
pénzmaradvány a vis maior pályázatok elszámolásából, bérmegtakarításból, a 
társulási plusz normatívákból, adóhátralékok beszedéséből keletkezett, valamint 
abból, hogy a karbantartásoknál csak anyagköltségre költöttünk, munkadíjra nem. 
A végleges költségvetés még nem készült el, de a mostani döntésünk függvénye, 
hogy a pénzmaradványt milyen költségnemekre tervezzük az idei költségvetésben. 
Célszerű lenne 30 M Ft-ot fejlesztésre, 10 M Ft-ot általános céltartalékra tervezni. 
Pályázat esetén a költségvetésben rendelkezésre kell állnia az önerőnek, utólagos 
módosítás már nem lehetséges. 
 
Hudeczné Fuzik Anna – Fordítva viszont lehet, ha nem költjük el, akkor 
visszasorolhatjuk más költségnemre.  
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Fejlesztésből a költségvetés módosításakor vissza 
tudunk tenni. A pénzmaradványon felül még folyószámlahitelünk is van, de ahhoz 
lehetőség szerint nem nyúlunk. 
A pályázaton mi a „B.VI. tervezési osztályba sorolt utak fejlesztése B.V. osztályúra” 
projectre pályáznánk. A Kesztölci utca BYI. Besorolású, de rendelkezik 
munkahelyekkel és buszmegállóval, ami plusz pontot jelent a pályázat 
értékelésénél. Ez a két útszakasz egy későbbi időpontban összeköthető lenne, és így 
kialakulna egy elkerülő út, amivel több lakossági probléma is megoldódna.  
 
Nagy Mária – Az összekötő útszakasznál kisajátításra lenne szükség, és ez nagyon 
hosszadalmas eljárás lenne. 
 
Kosztkáné Rokolya Bernadett – Utánanéztünk ennek is, két tulajdonos van, akitől 
ki kellene sajátítani az úthoz szükséges területet, ez kb. fél évet venne igénybe. 
Amennyiben a pályázatot benyújtjuk három határozat meghozatal szükséges. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2/2011. (I.13.) határozata 
KDOP-4.2.1/B-11 pályázat benyújtásáról 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete 

1. Benyújtja pályázatát  a  KDOP 4.2.1/B-11 önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak fejlesztése című  pályázati kiírás „B.VI. tervezési osztályba 
sorolt utak fejlesztése B.V. osztályúra” pályázati projectre a Kesztölci utca és 
a Dózsa György utca végén kialakított telkeket összekötő utak kiépítésére a 
tervek alapján. 

2. A szükséges önerőt 25.170.230 Ft összegben az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 

3. A tervek pályázat szerinti módosításával megbízza a polgármestert, és ennek 
költségét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
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Piliscsév Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
3/2011. (I.13.) határozata 

 A 015 hrsz-ú útszakasz belterületbe vonása 
 

Piliscsév község Képviselő-testülete 
 

1. Belterületbe vonja a 0115 hrszú útszakasz Kesztölci utcától a Vendel szoborig 
tartó  350 m hosszúságú útszakaszt. 

2. A költségek összegét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja 
 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

4/2011. (I.13.) határozata 
 A Rendezési Terv módosításáról 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete 

 
1. Egyetért a Rendezési Terv módosításával. 
2. Megbízza a polgármestert a Rendezési terv módosításához szükséges tervek 

elkészítésével. 
3. A Rendezési Terv módosításának költségét az Önkormányzat 2012.évi 

költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 7 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2011. (I.13.) határozata 
 A 2012. évi közbeszerzési tervről 

 
Piliscsév község Képviselő-testülete 

 
A melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2012.évi Közbeszerzési tervét. 

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

 
 

 Kmf.  
 
 
 
 

 Kosztkáné Rokolya Bernadett    Baumstark Tiborné 
polgármester       körjegyző 


