
1/2022.(IX.27.) előterjesztés 
  1. napirendi pont 

 
Előterjesztés 

Piliscsév Község Önkormányzat  
 Képviselő-testületének 2022. szeptember 27-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. 
 
Június  
 
- 11-én volt a Sport Egyesület közgyűlése. Magyar Falu pályázat keretén belül beszerzésre 

került egy fűnyíró traktor és cserepadok. 
- 18-án az óvodások által szervezett jótékonysági bálon vettem részt 

18-án tartották az általános iskolások ballagását 
- 19-én volt az Úr napi körmenet 
- 21-én a Polgármesterek a Falukért Egyesület szervezésében tanulmányúton vettem részt 
- 24-én tartották az óvodai ballagást 
- 28-án ellenőrzést tartott a foglalkoztatási osztály 
- 29-én Semmelweis Nap alkalmából köszöntöttük az egészségügyi dolgozókat 
 
Július 
 
- 1-én, köztisztviselők napján munkaszüneti nap volt 
- 5-én volt az Ady Endre utcai átemelő műszaki átadása 
- 8-án a Point Marketing Kft. sajtótájékoztatóján vettem részt 

Legény Feri bácsi emlékére emlékpadot helyezett el a Pincefalu Egyesület 
- 12-én megköszöntük Feldhoffer Antal atya 15 éves munkáját 
- 13-án állampolgársági eskütétel volt 
- 18-án megbeszélést tartottam Balázsa atyával a közös rendezvényekről, megmutattam neki 

a települést 
- 25-én tartottunk egy rendkívüli testületi ülést 
- 31-én, Feldhoffer Antal atya utolsó piliscsévi miséjén nyilvánosan is megköszöntem a 

munkáját a Piliscséviek nevében  
 
Augusztus 
 
- 1-én Simonyi- Molnár Balázs atya megkezdte egyházi szolgálatát Piliscséven  
- 20-án kenyérszentelés volt a templomban 
- 19-20-21-én magánrendezvényt tartottak a Pincefaluban, Babicsek Bernát emlékére 
- 22-én Erős Gábor országgyűlési képviselővel tartottam egyeztetést  
 
 
 



 
 

Szeptember 
 
- 2-án tartottuk a Bányász-napi megemlékezést 
- 6-án 40 fő piliscsévi lakos részvételével Lakitelken voltunk, az NMI szervezésében 
- 8-án intézményvezetői értekezletet tartottam 
- 10-én a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület jubileumi ünnepségén vettem részt 
- 11-én volt a Piliscsévi Búcsú 
- 13-án a Széchényi pályázatokkal kapcsolatos ellenőrzés volt a hivatalban 
- 20-án ülésezett a Piliscsévért Közalapítvány 
- 24-én a „Mozdul a Megye” sport- és kulturális rendezvényen Piliscsévről 40 fővel veszünk 

részt 
- 27-én ülésezik a szociális bizottság 
 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztálya helyszíni ellenőrzést tart 2022. szeptember 20-ai kezdési nappal a Dorog és Térsége 
Szociális Alapellátó Szolgálat székhelyen és telephelyein. 
 
A belső ellenőr megkezdte az ütemterv szerinti ÁFA visszaigénylések ellenőrzését. 
 
A TOP-3.2.1.16 iskola energetikai pályázatnál az első kifizetési kérelemmel kapcsolatos 
dokumentációk benyújtásra kerültek (kiviteli tervek, projektmenedzsment, projekt előkészítés, 
műszaki ellenőr, nyilvánosság, közbeszereztetés dokumentumai, valamint  a szerződés szerinti  
előleg, első és második részszámla mellékletei) . 
A projekttel kapcsolatos szerződés módosítást az egyebek napirendben tárgyaljuk. 
 
A TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődebővítés pályázatunknál az első számú kifizetési kérelemmel 
kapcsolatos dokumentációk benyújtásra kerültek a pályázatban előírt mérföldkő szerint. A 
közbeszereztetéssel kapcsolatos dokumentációk előkészítése is folyamatban van. 
 
A Kesztölci utca pályázatnak az elszámoláshoz szükséges dokumentációk elkészítése szintén 
folyamatban van. 
 
A Rendezési terv felülvizsgálatának készítése folyamatban van.  
 
Megjelent a 353/2022. (IX.19) Kormány rendelet az egyes intézmények veszélyhelyzeti 
működéséről: 
Az intézményekben a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg a léghőmérséklet, kivéve  

- az egészségügyi intézmények, 
- a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 

Olyan köznevelési intézményben, ahol 14. életévüket be nem töltött gyermekek nevelése, 
oktatása folyik, a léghőmérsékletnek legalább 20 Celsius fokot el kell érnie. 
 
 
Önkormányzatunk csatlakozási kérelmét elfogadták az EESZT rendszerhez (hozzáférés 
biztosítása az iskolaegészségügy és védőnői adatszolgáltatások teljesítésére). 
Folyamatban van KRÉTA IER modulhoz való csatlakozásához, várjuk a szerződés aláírását 
(adatszolgáltatási kötelezettség miatt). 
A Kommunális adó felülvizsgálata folyamatban van (felszólítások kiküldése). 
 



 
 

2022. szeptember 29-től bezárásra kerül a Dorogi Munkaügyi Központ, ezentúl csak 
Esztergomban lesz irodájuk.  
   
Önkormányzatunk a Piliscsévi Általános Iskolás gyermekek szülei részére megküldtük a 
kérelmet a beiskolázási támogatáshoz (105 kérelem). 
Meghirdettük a középiskolába járó tanulók részére az utazási hozzájárulás igénylésének 
feltételeit. 
 
A Szociális célú tűzifa pályázat elbírálásáról még nem érkezett döntés. A Belügyminisztérium 
felhívására megkezdte az Önkormányzat a lakosság barnakőszén fűtésével kapcsolatos 
felmérését. 
Eddig az Önkormányzathoz 35 hatósági bizonyítvány iránti kérelem érkezett a hatósági 
gázártámogatás miatt (helyszíni ellenőrzés és jegyzőkönyv készítése után kerül kiadásra 8 
napon belül a jegyző által a hatósági bizonyítvány). 
 
A Közfoglalkoztatás szeptember 1-től újraindult, önkormányzatunk a 4 fő helyett 3 főt tud 
foglalkoztatni a feltételek szerint.  
 
 
Kérem tájékoztatóm megvitatás utáni elfogadását! 
 
 
 
 
Piliscsév, 2022. szeptember 22. 
 
 
 
 
 
         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
               polgármester 
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