Előterjesztés száma:

1/2014.(IV.29.)

Előterjesztés a Képviselő-testület
2014. április 29-én tartandó ülésének 1. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő Testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:
21/2014.(III.25.)
Az óvodavezetői pályázat kiírásáról – a pályázat kiírása határidőben
megtörtént
22/2014.(III.25.)
Urbanics László ingatlan vásárlási ügye – A szerződéskötés megtörtént,
a vevő a vételárat megfizette
A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be:
2014.március
 24-én Hudecz Izabella Dorogon gyermekvédelmi tanácskozáson vett részt
a választási bizottsági tagok eskütétele volt
 26-án Dorogi Többcélú Kistérségi Társulási ülésén vettem részt
valamint Gödöllőn MÖSZ ülésen voltam
 27-én Tatabányán voltam aláírni az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatási szerződését.
 29-én A Művelődési Házban az Óvodások tavaszváró műsorán vettem részt
 30-án a Templom Dala című rendezvényen vettünk részt a piliscsévi
Kisboldogasszony római katolikus templomban
 31-én tárgyalást kezdeményeztünk a megnyert pályázat kapcsán Jegyző Asszonnyal a
közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében
2014.április
 1-én elektronikai hulladékgyűjtés volt az Óvodában
 2-án helyszíni szemlét tartottunk, a Kara és árnyéktechnika Kft vezetőjével az ÁNTSZ
előírása miatt az Egészségházban. (szúnyogháló készítése)
 3-án Dorogon a Kormányablak ünnepélyes megnyitóján vettem részt
Ujbányi Tiborné intézményvezetővel megbeszélést tartottunk a Szociális Alapellátó
Szolgálat működésével kapcsolatban.
 4-én „az Egészségünkre – egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”
című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1059 számú pályázat keretén belül, egészséges
táplálkozás című előadás volt a Művelődési Házban.
 5-én tartottuk a hagyományos „Moréna” rendezvényünket.
 6-án rendben lezajlott az Országgyűlési Választás. A részvétel községünkben 59,44
%-os volt, 1171 választópolgár adta le szavazatát az alábbiak szerint:
Egyéni jelöltekre leadott szavazatok száma: Dr. Völner Pál (FIDESZ) 607; Nunkovics
Tibor (JOBBIK) 252; Dr. Vadai Ágnes ( MSZP) 224; Prommer Mátyás (LMP) 55;
egyéb jelöltekre leadott szavazatok: 29, érvénytelen szavazatok száma: 4;
Pártlistákra leadott szavazatok száma: FIDESZ-KDNP: 607; JOBBIK:248; MSZPEGYÜTT-DK-PM-MLP: 216;LMP: 58; egyéb pártok: 36; érvénytelen szavazatok
száma: 6

 7-11-ig az Önkormányzatnál 2 éves komplex ellenőrzést tartott a Kormányhivatal
szakigazgatási szerve. Az ellenőrzés két évet érintett és anyakönyvi, kereskedelemi,
iktatási népességnyilvántartási, és adóügyi feladatkörökben történt.
 10-én apparátusi értekezletet tartottunk (leltárak készítése, választással kapcsolatos
feladatok megbeszélése)
 14-én ülésezett a SZEK bizottság
 15-én a Közösségi tér pályázatunkkal kapcsolatosan folytattam tárgyalást a
pályázatíróval.
 16-18-ig a TÁMOP 5.4.10-12/1 számú „Vezetőképzés” megnevezésű az Új Széchenyi
Terv keretén belül megvalósuló képzésen vettem részt.
 Jegyző Asszony Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében
továbbképzésen vett részt
 22-én a Munkaügyi központban az új közfoglalkoztatással kapcsolatos értekezleten
vettem részt
ülésezett a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság
 23-án a 28/2014(IV.1.) BM rendelet szerint pályázatot nyújtottunk be a
kamerarendszer bővítésére. ( 100% támogatás)
 24-én 5 köztisztviselő szakmai napon vett részt Tatabányán ( anyakönyvi és pénzügyi
szakterületen)
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt.
Április 28-tól a belső ellenőrünk leltárellenőrzést végez. A Kormányhivatal az idei évben
folyamatosan ellenőrzi az adóellenőrzéseket és az adó végrehajtásokat.
Az új könyvelőprogram, valamint a számviteli jogszabályok változása olyan feladat elé
állította a gazdálkodókat, ami minden erőfeszítés ellenére sem oldható meg. Elképzelhető,
hogy az adatszolgáltatást nem sikerül határidőben teljesíteni, emiatt bírságot kell fizetni. A
Magyar Államkincstár tájékoztatója szerint ez országos probléma, nem rajtunk múlik.
Kérem, beszámolómat megvitatás után elfogadni szíveskedjenek!
Piliscsév, 2014. április 25.
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

