1/2022.(III.29.) előterjesztés
1. napirendi pont

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. március 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:
Február
-

-

-

-

9-én Intézményvezetői értekezletet tartottam
10-én Dorogon Kistérségi Társulási ülésen vettem részt,
az általános iskola 7-8 osztályos tanulói a honismereti óra keretén belül ismerkedtek a
hivatal működésével
11-én az óvodai farsangi rendezvényen vettem részt
14-én Bajnán a Magyar Falu Pályázatokkal kapcsolatos értekezleten vettem részt, ahol
Gyopáros Alpár kormánybiztos úr tájékoztatott a Magyar Falu Program pályázatairól,
lehetőségeiről
17-én megbeszélést tarottam a gyermeknappal kapcsolatban
23-án a Vízmű Zrt. helyszíni szemlét tartott a Vadvirág utca és az Ady E. utca folytatásában
a víz és csatorna bekötési kérelmek miatt (magánszemélyek kérelme alapján),
a Helyi Választási iroda tagjai részére technikai próbát tartottak,
helyszíni bejárást tartott az általános iskola energetikai pályázat nyertes ajánlattevője
(Octopus Invest Kft.)
25-én Dorogon a Megyei Szlovák Önkormányzat által szervezett rendezvényen vettem
részt
28-án ülésezett a Szociális- Egészségügyi és Közművelődési Bizottság

Március
-

-

2-án helyszíni bejáráson vettem részt jegyző asszonnyal az 50 hektáros akácfa ültetvény
miatt (a kérelmet külön napirendben tárgyaljuk)
2-án részt vettem a Pénzügyi Bizottság elnökével a Szabadság utcai gesztenyefa
vizsgálatánál
4-én véradás volt a Művelődési Házban
7-én részt vettem a Pincefalu Egyesület ülésén, valamint egyeztetést folytattunk Németh
Géza tervezővel a rendezési tervvel kapcsolatban
8-án az általános iskola 5. osztályos tanulói nőnapi műsorral köszöntötték a hivatal
dolgozóit
9-én Esztergomban Szijjártó Péter külügyminiszer úr lakossági fórumot tartott
10-én a Helyi Választási iroda tagjai részére országos informatikai próbát tartottak
11-én az általános iskola és a Művelődési Ház közös projektnap keretén belül március 15i ünnepséget tartott. A rendezvényen szabadság miatt nem tudtam részt venni, de már a
főpróba is nagyon jól sikerült. Gratulálok a szervezéshez!
21-én Tatabányán a TOP_Plusz-1.1.3-21 pályázat előkészítő tárgyalásán vettem részt
a Szlovák Baráti kör összejövetelén voltam

-

23-án a TDM ülésén vettem részt
24-én ülésezik a Pénzügyi bizottság
a Helyi Választási iroda tagjai részére országos informatikai próbát tartottak

A Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatoknak még nincs eredményhirdetése.
A „zöldudvar” március 21-től október 24-ig hétfőnként 06:00-tól 10:00 óráig és 16:00-tól 18:00
óráig tart nyitva.
A közterületre ültethető gyümölcsfák kiosztására március 25-én és 26-án kerül sor.
Az általános iskola energetikai pályázat kivitelezőjével március 28-án kerül sor a szerződés
aláírására.
Jelenleg egy Ukrán menekült család tartózkodik Piliscséven, jelentési kötelezettségeinknek
folyamatosan eleget teszünk.
2022. április 3-tól több vonat menetrendje módosul a térségben. Piliscséven az alábbi vonatok
is megállnak: 2084, 2026, 2046, 2066, 2086, 2028, 2048, 2068, 2037, 2057, 2077, G72.
A Béke utcai buszmegálló (Béke u. 116. szám alatti ingatlannal szemben lévő) teteje felújításra
került.
A tavaszi fűnyírásokhoz a fűnyírók karbantartása megtörtént.
A NIF Zrt. megküldte az M100-as útépítéssel kapcsolatos, önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat kisajátítását érintő helyrajzi számokat. A dokumentum az 1. napirendi pont
melléklete.
A Helyi Választási Iroda folyamatosan ellátja a választás előkészítésével, lebonyolításával
kapcsolatos szervezési, valamint az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos
feladatokat.
A Szavazatszámláló bizottsági tagok oktatásának és eskütételének, valamint a
Szavazatszámláló bizottságok alakuló ülésének időpontja: március 28. 18:15.

Kérem tájékoztatóm megvitatás utáni elfogadását!

Piliscsév, 2022. március 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

