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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 1-i ülésére
Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ülés között eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről az alábbiakban
számolok be:
December
-

19-én megrendezésre került a Falukarácsony.
20-tól 31-ig a hivatal igazgatási szünetet tartott.

Január
-

A 3-ai nyitás után 7 fő hivatali dolgozó újból elkapta a Covid-ot. Aki tudott, otthonról
dolgozott, a hivatali feladatokban elmaradás nem keletkezett.
18-án egyeztettem a leányvári polgármesterrel a 2022. évi költségvetésről.
20-án Piliscsév adott otthont a Polgármesterek a Falukért Egyesület ülésének
21-től Szöllősi-Bendur Judit megkezdte az általános iskola igazgatói, illetve igazgatóhelyettesi munkáját a kinevezése szerint.
27-én a Dunamente térség elnökségi ülésén vettem részt Esztergomban.

Kiírásra kerültek a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatok, melyek
előkészítése folyamatban van. A tervezőkkel a tárgyalást megkezdtem.
Az alábbi pályázatokra nyújtunk be támogatási igényt (amennyiben a tervezők a szükséges
dokumentumokat határidőre el tudják készíteni): járdaépítés, ároképítés, szolgálati lakás
kialakítása, közösségi tér kialakítása, kültéri fitness park
Minden egyes pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
- műszaki leírás és helyszínrajz,
- tervezői nyilatkozat (nem engedélyköteles, nem releváns a műemléki védelem)
- árajánlat (anyagköltség)
- árajánlat (munkadíj)
- TakarNet rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lap
- fotódokumentáció a projekt megvalósítását megelőző állapotról
- nyilatkozatok (4 db)
- Aláírási címpéldány
- hitelesített igazolás a bankszámláról
Lezárult az Általános Iskola energetikai pályázat közbeszerzési eljárása. A szerződéskötésre
10 nap fellebbezési idő lejárta után kerülhet sor a nyertes pályázóval.
A hivatali gépjárművekre az éves biztosítások megkötésre kerültek, a műszaki vizsgák
folyamatban vannak.

Csapucha Katalin képviselőt felkérték, hogy az általános iskolában heti 4 órában szlovák
népismereti órákat tartson.
A Covid járvány nem csak a hivatali dolgózókat érinti, hanem valamennyi települési
intézményt. A takarítói létszám-hiányt önkormányzati segítséggel oldjuk meg.
Ügyvéd úrral folyamatosan egyeztetünk az ingatlan-szerződések miatt.
Kérem tájékoztatóm megvitatás utáni elfogadását!

Piliscsév, 2022. január 27.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

