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Piliscsév Község Önkormányzat  
 Képviselő-testületének 2023. január 31-i ülésére 

 
Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A két ülés, valamint a képviselő-testület által kötelezően elrendelt téli igazgatási szünet között 
eltelt időszak, önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről az alábbiakban számolok be: 
 
December 
 
- 16-án a Vöröskereszt véradást szervezett. 

Az óvoda évzáró karácsonyi rendezvényén voltam. 
- 22-én Leányváron Fári Csaba polgármesterrel és Balázs Márta jegyzővel a meghirdetett 

állás betöltésére benyújtott pályázatokat egyeztettük. 
A Piliscsévi Pincefalu Egyesület karácsonyi rendezvényén vettem részt. 

- 23-tól január 6-ig igazgatási szünet volt. 
 

 
Január  
 
- 12-én ülésezett a Piliscsévért Közalapítvány. 
- 14-én az Általános Iskola szülői munkaközössége által szervezett bálon vettem részt. 
- 16-án délután a képviselőket egyeztető tárgyalásra hívtam össze a hivatalba, a 

felülvizsgálat alatt lévő rendezési terv beépítési előírásaival kapcsolatban. Délután 
értesültem arról, hogy az OCTOPUS Invest Kft. felszámolási eljárás alá került, ezért 
egyeztettem a Megyei Területfejlesztési Kft-vel a további teendőimről. 

- 17-én Kókai Balázs 2519 Piliscsév, Szilvás utca 14. szám alatti lakos – gyermeke a 
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsődébe történő felevétele - panaszos ügyében jártam el. 

- 18-án Ravaszné Papp Rita IK telephely vezetővel egyeztettem költségvetésről, gondozotti 
létszámról.  

- 19-én közérdekű adatszolgáltatást nyújtottunk az iskola energetikai pályázat kapcsán 
- 20-án a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával egyeztettem az idei évi 

tervekről. 
- 23-án Leányvár Község Önkormányzat polgármesterével, Fári Csabával, Balázs Márta 

jegyzővel, Valek Zsuzsanna jegyző helyettessel, valamint az önkormányzati hivatal 
pénzügyes kollégáival munkamegbeszélést tartottunk. A megbeszélés témája a hivatal 
önkormányzatonkénti finanszírozása, létszámának elosztása, az üres álláshely betöltése, a 
munka szervezése, valamint a 2023. évi köztisztviselői bérek emelése volt.  

- 24-én a bölcsődebővítési projekt nyertesével terveztük a közbeszerzést követően aláírni a 
vállalkozói szerződést, illetve a munkaterület átadást. A fedezet biztosítási kötvény 
módosítása miatt a szerződéskötés elmaradt. Az elektronikus építési napló készenlétbe 
helyezésre került. 
Megtörtént a honvédelmi referens online felkészítése. 



 
 

- 25-én délelőtt a 2023. évi önkormányzati és intézményi költségvetést egyeztettem 
Hudeczné Fuzik Anna képviselővel, Dimitrov László alpolgármesterrel, illetve 
intézményvezetőinkkel.  
A településterv véleményeztetési anyaggal kapcsolatban megbeszélésen vettem részt a 
településünk tervezőivel, Németh Géza vezető tervezővel és Gyárfás Henriett települési 
főépítésszel. Ismételten Rozbora Tímea gazdálkodási ügyintézővel, valamint 
intézményvezetőinkkel egyeztettem az elemi költségvetéseket.  
Délután házasságkötés alkalmából szertartás levezetésére kértek fel piliscsévi fiatalok. Az 
esküvő részleteit egyeztettem velük. 

- 26-án Balázs atyával és vendégeivel „Latinovits Zoltán kulturális est” előkészítő 
megbeszélésén vettem részt. 
Maduda Dénesné, a Piliscsévért Közalapítvány kuratóriumi elnöke volt nálam a február 4-
én megrendezésre kerülő hagyományőrző disznótoros kóstoló kapcsán. 

 
Aláírásra kerültek az Urbanics u. 2. szám alatti ingatlan Helyiség bérleti szerződései. 
 
 
Kérem tájékoztatóm megvitatás utáni elfogadását. 
 
 
 
Piliscsév, 2023. január 26. 
 
 
 
 
 
         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
               polgármester 


