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Előterjesztés
Piliscsév Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2022. május 31-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:
Április
-

1-jén a Művelődési Házban került megrendezésre a MORÉNA
3-án volt együttes eljárásban az országgyűlési választás és az országos népszavazás
11-én volt a munkaterület átadása az általános iskola energetikai pályázat nyertes
kivitelezőjének (Octopus Invest Kft.)
20-án Egészségnap került megszervezésre az általános iskolás tanulók számára (Piliscsév,
Kesztölc és Leányvár település védőnők szervezésében)
21-én elektronikai hulladékgyűjtés volt
23-én a Művelődési Ház szervezésében szemétszedés volt a településen
25-én Viselet Napján vettem részt a Művelődési Ház és az iskola szervezésében
28-án Kistérségi Társulási ülésen vettem részt Dorogon, a Hivatal dolgozói üzemorvosi
vizsgálaton vettek részt
28-29-én hallás és bőrgyógyászati szűrés volt a településen az egészséghét keretében
az általános iskola 7-8 .osztályos tanulói a honismereti óra keretén belül ismerkedtek a
hivatal működésével

Május
-

2-án Urszulyné Karnai Tímea Gyes mellett visszatért 6 órás munkarendben
3-án megbeszélést tartottam Gál Józseffel, a Pincefalu egyesület új elnökével
5-én megtörtént az Ady E. utcai csatorna műszaki-átadás átvétele, melyen jelen volt az
ÉDV Zrt. részéről Láncosné Sarolta
7-én szombaton a Kesztölci Szlovák hagyományőrző lakodalomra voltam hivatalos
16-án reggel 10 órától Németh Géza vezető tervezővel, valamint képviselőinkkel vettünk
részt a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztető tárgyaláson, az Útmester –

Hano Kft.-vel aláírásra került a Kesztölci utca kivitelezési szerződése, a munkaterület átadásra
került, a lakosok kiértesítése a forgalmi rendváltozásról, illetve a felújítással kapcsolatos
tudnivalókról megtörtént. A kivitelezést folyamatosan a helyszínen ellenőrizzük.

-

-

17-én a tanácsteremben az ÉDV Zrt. képviselőivel, Leányvár és Kesztölc települések
polgármestereivel, Kesztölc jegyző asszonyával, Balázs Márta jegyzővel, valamint
Urszulyné Karnai Tímea műszaki ügyintézővel a leányvári szennyvíztisztítótelep
felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos egyeztető tárgyaláson vettünk részt
18-án reggel Hanzelik Gábor tervezővel egyeztettem a bölcsőde bővítéssel, valamint az
iskola energetikai fejlesztésével kapcsolatban. A Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési
Egyesület elnökségi ülésén kellett volna részt vennem, de egyéb elfoglaltságom miatt az
ülésen való részvételre és a képviseletem ellátására meghatalmaztam Fári Csabát, Leányvár

-

-

-

-

-

Község Polgármesterét, délután az OCTOPUS Invest Kft. ügyvezetőjével és szakértőjével
tárgyaltam, a cég többletforrás igényt nyújtott be az önkormányzat felé
23-án reggel az iskolában kooperációs értekezleten vettem részt a TOP-3.2.1 számú
energetika korszerűsítési pályázat kivitelezőjével, ezen a napon véglegesítettük az ebr 42
rendszerben a 2022. évi májusi felmérési adatokat, délután Villárné Pappál Réka szülő
keresett meg gyermeke integrált nevelésével kapcsolatban
24-én ülésezett a Pénzügyi Bizottság, délután véradás volt a Kálmánfi Béla Művelődési
Házban. Késő délután Magyar Ákos tervezővel felmértük a Kesztölci utca támogatói okirat
módosításával kapcsolatos tényleges műszaki tartalmat.
25-én Dr. Tittmann Rékával, Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Osztályvezetőjével
egyeztettem az identitás pályázat keretében történő erdélyi út részleteit, a megyei
területfejlesztési Kft.-vel egyeztettem telefonon a pályázataink dokumentálásával
kapcsolatban, este jegyző asszonnyal Tatán voltunk az MLSZ által megszervezett
„Labdarúgás közösségformáló szerepe a településeken” című konferencián
26-án reggel Dorogon TDM ülésen vettem részt, 10 órától pedig Szárligetre mentem a
„Polgármesterek a Falukért” Egyesület ülésére, délután a KEM Rendőr-Főkapitányság
Dorogi Rendőrkapitányságának meghívására konzultációs fórumon vettem részt
30-án 10 órára az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Szenátusi ülésére kaptam meghívást. Az ülés témája a pályázatokkal, az
EGTC tevékenységével kapcsolatos beszámolók lesz. 11 órára az ÉDV Zrt. éves rendes
közgyűlésére kaptam meghívást, a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz
igénybevételével kerül megtartásra

Folyamatos egyeztetéseket tartunk az általános iskola energetikai pályázat kivitelezőjével (1.1
melléklet). E hónaptól minden reggel ½ 8-tól 8 óráig munkamegbeszélést tartunk a hivatal
dolgozóival. A hivatal személyi állománya június 1-től változik, Frech Tímea Ágnes végleges
áthelyezéssel kérte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését.

Kérem tájékoztatóm megvitatás utáni elfogadását!

Piliscsév, 2022. május 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

