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Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A két ülés között eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről az 
alábbiakban számolok be: 
 
Szeptember 
 
- 23-án az Egom Tv kisfilmet készített Piliscsévről (Kálvária domb, Pincefalu, Studenka 

forrás) 
- 25-én Szüreti felvonulást, és szüreti bált szervezett az Önkormányzat. 
- 28-án Sárisápon aláírásra került a Támogatói okirat az Önkormányzati rendezvények 

támogatására (1 M Ft-os támogatás: szüreti és téli ünnepkörök támogatására). 
- 29-30-án megrendezésre kerül a Magyar Népmesék Napja az iskolások és óvodások 

bevonásával. 
 
Október 
- 01-én Az Idősek Klubja által rendezett Idősek Napi Ünnepségen vettem részt. 
- 04-én Az új honlap felépítésével kapcsolatban egyeztető tárgyalást folytattunk. 
- 06-én A Szlovák Kutató Intézet megtartotta a könyvbemutatóját a csévi kutatási 

eredményekről a művelődési házban. 
- 07-én TDM ülésen vettem részt. 
- Külterületi útpályázattal kapcsolatban tárgyaltunk a pályázatíróval, a tárgyaláson részt 

vett a Pénzügyi Bizottság elnöke is. 
- 08-án A Vis major eseményekkel kapcsolatban megtörtént munkaterület átadással 

tárgyaltunk. 
- 15-én Kiírásra került a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 

álláspályázat. 
- 19-én Ülésezett a Szociális és Közművelődési Bizottság. 
- 20-án Ülést tartott a Pénzügyi Bizottság. 
- 22-én Az iskolások 1956. október 23-a tiszteletére rendezett ünnepségén vettünk részt  
- 25-én Délelőtt a Dorogi Többcélú Kistérségi Tanács online ülésén, majd ezt követően a 

kistérség Pénzügyi Bizottságának on-line ülésén is részt vettem. 
- 28-án az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzöltóparancsnok-helyettesével 

Bakó Rolanddal a Gyóni Géza utca árokpartján lévő 4 dr. nyárfa állapotát tekintettük 
meg. Ulviczki Rita bejelentése alapján a katasztrófavédelem szakemberei jegyzőkönyvet 
vettek fel a fákról. A helyszínen az a tény került megállapításra, hogy a fák nem 
életveszélyesek.  

 
November  
 

- 2-án Dr. Mészáros István ügyvéddel írjuk alá az ÉDV Zrt.-vel kötendő szolgalmi jog 
alapítására vonatkozó szerződést 

- 2-án Délután Fári Csaba polgármesterrel és Fári-Nagy Zsuzsanna pénzügyi 
ügyintézővel egyeztetek a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek 
béremeléséről 

- 4-én A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze Faragóné 
Godó Máriával reggel 9-órára on-line egyeztető tárgyalást tart a P+R parkoló ügyében. 



 
 

Az Esztergomi Járási Hivatal délután helyszíni személt tart Urbanics József 
bejelentésére, melyen jegyző asszony részt vesz. 

- 5-én Tatabányán a megyei önkormányzat által szervezett TOP PLUSZ Információs 
Napon veszünk részt jegyző asszonnyal 

- 8-án Jegyző asszony megbízásából Valek Zsuzsanna jegyző helyettes vesz részt 
Tatabányán közbiztonsági referensi képzésen 

 
Az Általános Iskola TOP energetikai pályázat közbeszerzési eljárása megindításra került. 
A 111 millió Ft támogatás megérkezett az Államkincstári pályázati számlánkra. 
Az orvosi eszközök megérkeztek, leltárba vétel után, ünnepség keretén belül átadásra 
kerülnek az eszközök. 
Megjelent a pályázat a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatosan. Piliscsév 1.5 millió Ft 
pályázati összegre tudja benyújtani pályázatát az adóerő képesség szerint. 
Befejeződött a temető belső útburkolatának felújítása.  
Az ÉDV Zrt.-vel való egyeztetés után a temető melletti csatornacső és vízfőnyomócső 
elhelyezésre került. A rákötést és a nyomás próbát a vízmű végzi. Az önkormányzat 
kérelmezte a rendszer élesre kötésének költségének csökkentését, a vállalkozó által megvett 
fővízóramérő összegével.  
Az idősek napi 5 ezer Ft támogatás kiosztása megtörtént. Magam és a település képviselői 
személyesen adták át a támogatást az idős lakóinknak.  
Dácia Lodgy szerelőnél volt, elfolyt a hűtővíz. A Dácia Dustert műszaki vizsgára vittük 27-
én. 
Megtörtént a veszélyes fák gallyazása az Ady, Gyóni és a Béke utcában. 
 
Két igazgatási előadó kérte közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. November 15-től a munkakörüket helyettesítéssel látjuk el. A megüresedett 
státusra jegyzőasszony feladta a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi portál felé. 
 
Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását! 
 
Piliscsév, 2021. október 27. 
 
    Tisztelettel: 
 
         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
              polgármester 


