Előterjesztés száma:

1/2014.(III. 25.)

Előterjesztés a Képviselő-testület
2014. március -25-én tartandó ülésének 1. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő Testület!
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:
135/2013.(XI.26.) – Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat pénzügyi fedezetének biztosítása a
2014. évi költségvetésben - megtörtént, az első részlet elutalása.
A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be:
2014. február
 03-án Tatabányán Területfejlesztési Tanács ülésén vettem részt;
Nyugdíjas Klub farsangi délutánján vettem részt;
 05-én Németh Gáza tervezővel munkaértekezletet tartottunk a rendezési terv
munkaanyagáról;
 06-án Dorogi Többcélú Kistérségi Társulási ülésen vettem részt;
 A Piliscsévi Sport Egyesület Közgyűlésén vettem részt;
 Jegyző Asszony Tatabányán jegyzői értekezleten vett részt az Országgyűlési
választásokkal kapcsolatban;
 07-én Pincefalu Egyesület közgyűlésén vettem részt;
 08-án Piliscsabán a Pilisi Szlovákok bálján vettem részt;
 10-én ülésezetett a Szociális Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság;
 11-én Tárgyalást folytattunk a Vízmű vezetőivel;
 12-én véglegesítettük az Óvoda homlokzati hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére
beadott pályázatunkat;
a TÁMOP pályázat keretén belül elindult a szülők stressz kezelő előadássorozata;
a Könyvtárban Valentin –napi felolvasó esten vettem részt;
 13-án Ezékiel Zsuzsanna Tatabányán munkaügyi értekezleten vett részt;
Jegyzőasszony és két fő köztisztviselő Esztergomban a Kormányhivatal által
szervezett KET képzésen vett részt;
 14-én Az iskolai farsangi bálon vettem részt;
Pilisszentkereszten Szent Cirill és Szent Metód tiszteletére tartott szentmisén vettünk
részt;
 15-én Az óvodai farsangi bálon vettem részt;
 22-én a Pincefalu Egyesület bálján vettem részt;
 27-én Jegyző Asszony a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulási ülésén vett részt;
2014.március
 03-án ülésezett a Szociális Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság;
Két fő állampolgársági esküt tett;
Nyugdíjas Klub nőnapi ünnepségén vettem részt;
 06-án a A Lövész Sport Egyesület közgyűlésén vettem részt;
Jegyző Asszony Tatabányán jegyzői értekezleten vett részt;
 08-án Nőnapi ünnepségen vettünk részt a Művelődési Házban;
 11-én 6 db babautalványt vittem az újszülöttek részére;

 13-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal Illetékhivatala ellenőrzést tartott;
Munkaértekezletet tartottunk a „Csévi-napok”-kal kapcsolatban;
 14-én Március 15-i ünnepséget tartottunk;
 Választással kapcsolatos nyomtatványokat vettünk át Esztergomban;
 18-án ülésezett a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság;
Egyeztető tárgyalást tartottunk a Munkaügyi Központ munkatársaival
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban.

a

Március 7-én benyújtottuk az Áfész ház felújítására a vonatkozó BM rendelet szerinti
pályázatunkat.
Közigazgatásban is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megfelelő szakemberek képzésére,
előmenetelére, ezért:
Február 19-től Budapesten a TÁMOP 5.4.10-12/1 számú „Vezetőképzés”
megnevezésű az Új Széchenyi Terv keretén belül megvalósuló képzésen veszek részt 11
hónapon keresztül (havonta 3 nap)
Február 21-tól Jegyző Asszony Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
szervezésében ingyenes továbbképzésen vesz részt költségvetési szakértői szakon
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a Piliscsévért Közalapítvány megnyerte a
sátor és közösségi tér kialakítására benyújtott pályázatát, március 17-én megbeszélést
tartottam Englohner Edinával a pályázattal kapcsolatban
Kérem, beszámolómat megvitatás után elfogadni szíveskedjenek!
Piliscsév, 2014. március 18.
Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

