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Előterjesztés a Képviselő-testület
2016. április 26-án tartandó ülésének 1. napirendi pontjához
Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Tisztelt Képviselő Testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:
- A háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási
szerződést aláírásra került.

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be:
Március


30-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóság közbiztonsági referenseknek felkészítést tartott
Tatbányán
- 31-én Kistérségi Társulási ülésünk volt Dorogon, ahol a Szociális Alapellátó Szolgálat
alapító okiratát, és szakmai programját módosítottuk.
Április
 01-én megkezdte munkáját az új igazgatási előadó
 A TOP pályázathoz a régi Hivatal épületében a műszaki szakember az épület állapotát
megvizsgálta, ez alapján készült el a felújításhoz szükséges tervezői költségvetés
 Steindl Balázs alelnök úrral egyeztető tárgyalást folytattam a további TOP pályázatokkal
kapcsolatban
 02-án részt vettem a Szülői Munkaközösség bálján, ahol sajnos az iskola igazgatóján
kívül egy pedagógus sem jelent meg
 04-én Véradás volt a településen
 05-én a Jegyző asszony és az Óvodavezető a bölcsőde működési engedélye ügyében a
Kormányhivatal Gyámhivatalában volt
 06-án a TOP pályázattal kapcsolatos szakmai anyagok beküldésre kerültek, a megyével
napi kapcsolatban vagyunk a csatolandó dokumentációkkal kapcsolatban
 09-én részt vettem az óvodások tavaszváró ünnepségén,
a Polgárőr Egylet tagjai oktatásban vettek részt
 10-én részt vettem a Vertigo Szlovák színház előadásán
 11-én ülésezett a SZEK bizottság
 12-én Nagy Mária képviselővel egyeztetésen voltunk Szentendrén a Nemzetiségi
találkozón résztvevő szereplők ajándékával kapcsolatban
 14-én Nagy Mária képviselővel egyeztetésen voltunk Esztergomban a Nemzetiségi
találkozón résztvevő szereplők étkeztetésével kapcsolatban
 15-én ülésezett a Szlovák Önkormányzat
 18-tól 23-ig Egészséghét programunk zajlott a településen
 19-én a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésezett
 21-én a Top pályázattal kapcsolatban egyeztető tárgyalást folytattunk a tervezővel és a
pályázatíróval.
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A Pénzügyi Bizottsági ülésén tárgyalt pincefaluban elhelyezett kerti építmény ügyében
jegyzőasszony elindította az eljárást. A településen a közfoglalkoztatottak megkezdték a
parkosítást és a virágosítást. Önkormányzatunk, részükre munkavédelmi eszközöket és
munkaruhát biztosít.
Az adós kolléganő megkezdte a 90 napnál régebbi adóhátralékok behajtását.
A Vis Major munkálatok befejeződtek az elszámolása folyamatban van az Államkincstár
felé..

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását.
Piliscsév, 2016. április 21.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester
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