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Előterjesztés 

Piliscsév Község Önkormányzat  
 Képviselő-testületének 2022. október 25-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: 
 
Az intézményi és önkormányzati dolgozók nyári szabadsága időarányosan kiadásra került. 
 
 
Szeptember 
 
- 26-án Szociális bizottsági ülésen vettem részt 
- 27-én állampolgársági eskütétel volt 
- 29-én reggel 8 órakor megtörtént a Piliscsév, Rózsa utca 632. hrsz-ú ingatlan tekintetében 

(10 telek) munkaterületének átadása. Később  Kistérségi Társulási ülésen vettem részt, 
Helyszíni szemlét tartottunk Packeta csomagautomata kihelyezése miatt, aláírásra került a 
terület bérleti szerződése 

- 30-án a Szociális Alapellátó szolgálat idősek napi rendezvényén vettem részt 
 
 
Október 
 
- 1-jén tartottuk a Szüreti rendezvényt és bált 
- 4-én 12-óráig volt a határideje az ebr42 rendszerben a normatíva felmérés benyújtásának, 

melyet határidőre benyújtottunk 
- 6-án tartotta a Szlovák Önkormányzat a Közmeghallgatását 
- 11-én a Polgármesterek a Falukért Egyesület ülésén vettem részt Tarjánban 
- 12-én az iskola energetikai pályázat kapcsán műszaki bejárást tartottunk 
- 13-án a Nemzeti Közművelési Intézetből a szakkörökhöz szükséges eszközöket szállítottuk 

el Tatabányáról, 20 összecsukható széket kaptunk használatra.  
Megtörtént a Kesztölci utca 2162. hrsz-ú ingatlan munkaterület átadása (E-on) 

- 17-én reggel Munkaértekezletet tartott a Képviselő-testület a Rendezési terv 
felülvizsgálatával kapcsolatban 

- 17-én egész napos imázsfilm forgatásra került sor Piliscséven. A filmfelvétel célja: 
Piliscsév bemutatása. 
17-én délelőtt Esztergomban Hernádi Ádám polgármesternél voltam megbeszélésen 

- 18-án Dr. Dukai Miklós Önkormányzati Államtitkár tájékoztató megbeszélésén vettem 
részt. Jegyző asszony Tatabányán jegyzői értekezleten vett részt. 

- 19-én apparátusi értekezletet tartottunk a hivatalban 
- 20-án Piliscséven tartja Közmeghallgatását a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák 

Önkormányzat 
 



 
 

Az október 23-i megemlékezést október 21-én 11 órától tartjuk, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. 
 
Október 21-én 17 órától a Piliscsévi Pincefalu Egyesület szervezésében borkóstoló lesz a 
Művelődési Házban. 
 
A bölcsőde bővítés pályázatban a közbeszerzési eljárás valószínűleg november másodikától 
lesz elérhető. A szerződést módosítani kell aszerint, hogy a november 30-a után aláírt 
közbeszerzési szerződéseknél az alvállalkozó százalékos teljesítését is közzé kell tenni. (Az 
anyag az ellenőrzési hatóságnál van.) 
 
Piliscséven 176 fő a 75 év feletti lakosok száma. Jogszabály-változás szerint az idősek napi 
támogatást is csak kérelemre adhatja az önkormányzat. A hivatalsegéd a kérelmeket házhoz 
viszi.  
 
A szociális célú tüzelőanyag támogatásra a kérelmeket befogadjuk, ám a tűzifa szállításáról 
még nincs információnk. A Pilisi Parkerdő Zrt-vel a szerződést aláírtam.  
 
 
Kérem tájékoztatóm megvitatás utáni elfogadását. 
 
 
 
 
 
Piliscsév, 2022. október 20. 
 
 
 
 
 
 
         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
               polgármester 


