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Előterjesztés 

Piliscsév Község Önkormányzat  
 Képviselő-testületének 2022. november 29-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: 
 
 
Október 
 
- 27-én Kistérségi ülésen vettem részt Dorogon, majd 

Esztergomban a Városházán tartott értekezletet a Magyar Falus pályázatokkal 
kapcsolatban Gyopáros Alpár ogy. képviselő 

- 28-án a képviselőkkel Győrben voltunk egyeztető tárgyaláson a Településfejlesztési terv 
felülvizsgálatával kapcsolatban 
délután az iskolások Halloween partiján vettem részt 

 
November 
 
- 3-án a Vincent Auditor Kft. részéről független szakértő vezetésével belső ellenőrzési nap 

volt a hivatalban (témája: Áfa bevallás) 
- 7-én tárgyalást folytattunk az iskola energetikai pályázatáról az Octopus Kft. új 

vezetőségével 
délután ülésezett a Szociális bizottság 

- 8-án az óvodában ellenőrzést tartott a Nébih (a tálalókonyha minősítése ügyében) 
- 10-én a belvízvédelemmel kapcsolatban ellenőrzést tartott a Kormányhivatal 
- 11-én Márton napi felvonuláson vettem részt, és megbeszélést tartottam Balázs atyával 
- 16-án reggel a Nemzeti Agrárkamara ülést tartott a hivatal épületében 

járási közbiztonsági egyeztető fórumon vettem részt a Dorogi Rendőrkapitányságon 
- 17-én Dörner György előadásán vettem részt a Művelődési házban 
- 18-án délután Esztergomban a KEM Közgyűlés díjátadóján voltam 
- 19-én Bánvölgyi István születésnapi köszöntésén vettem részt 
- 22-én az esztergomi Grand Hotel-ben Dr. Kovács Zoltán államtitkár előadását hallgattam 

meg 
- 23-án 8 érvényes ajánlat érkezett a bölcsőde-bővítési pályázat közbeszereztetésére 
- 24-én délelőtt aláírásra kerültek az M100-as nyomvonalát érintő kisajátítási szerződések 
- 28-án reggel 8 órától Pénzügyi bizottság ülésén veszek részt 
 
 
A Művelődési házban készülünk az adventi hétvégékre. 
 
Az intézményvezetőkkel folyamatosan egyeztetek a költségvetésekkel/szakfeladatokkal 
kapcsolatban, valamint az idei évi beszerzésekről, kiadásokról. 
 



 
 

 
2022. november 9-én került kihirdetésre a 449/2022. számú kormányrendelet, mely a 
veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szól. Ez a 
kormányrendelet lehetőséget ad a települési önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy a 
település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket 
rendeletben szabályozzon. Amennyiben a testület élni kíván ezen rendeletalkotási lehetőséggel, 
úgy az önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet 
közbiztonsági, vagyon-és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel 
kell megalkotni.  
 
 
Kérem tájékoztatóm megvitatás utáni elfogadását. 
 
 
 
Piliscsév, 2022. november 24. 
 
 
 
 
 
         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
               polgármester 


