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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. február 13-i ülésének
1. napirendi pontjához
Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be:
-

A Képviselő-testület 126/2017.(XI.07.) határozata alapján az Akácos utca bejegyzése
megtörtént.
A Képviselő-testület 147/2017.(XII.12.) határozata alapján Kollár Szilviával a Faház
bérleti szerződés aláírásra került.

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be:
December
-

14-én ellenőrizték a közfoglalkoztatottak személyi anyagát és a nyilvántartásokat,
mindent rendben találtak,
15-én Esztergomban vettem részt a téli felkészítéssel kapcsolatos közutas értekezleten,
17-én advent 3. vasárnapján a Tájházban ünnepeltük a Falukarácsonyt,
18-án Vis maior ellenőrzésünk volt, hiányosságot nem állapítottak meg,
19-én az idősek Klubjában karácsonyi ünnepségen vettem részt
20-tól az ASP rendszer leállt, gazdálkodásban a programokban év végéig nem lehetett
már dolgozni,
18-tól a hivatalban minden nap ügyfélfogadást tartottunk naponta 12 óráig, 12 órától
ügyeleti szolgálat volt,
27-től 29-ig pedig zárva tartottunk.

Január
-

-

4-én országos választási próba volt,
6-án nyugdíjas bálban vettem részt,
12-én 6 fő köztisztviselő vett részt Esztergomban az új eljárási törvénnyel kapcsolatos
értekezleten,
15-én a Kisbíró tördelésével kapcsolatban megbeszélést tartottunk,
23-án ülésezett a SZEKB, megalakult az értéktár bizottság,
átvettük Esztergomban a választási plakátokat,
Vállalkozói Fórumot tartottunk,
24-én TDM elnökségi ülésen vettem részt, ahol a különböző projekteket és azok
településre vonatkozó költségeit beszéltük át (pl. Image fotó, videó 10 e/kép,
településapplikáció 150 e/település, Találkozzunk nálunk 20 e/alkalom, szerencsekerék
50 e/év, stb.),

-

-

25-én az M1-s útépítéssel kapcsolatos megbeszélésre kerestek fel a tervezők (2 lehetséges
nyomvonal)
26-án tűzvédelmi ellenőrzést tartott a katasztrófavédelem, ahol a tűz-, villámvédelmi
szabványossági előírásokat, tűzoltókészülékeket ellenőrizték,
Esztergomban részt vettem Dr. Völner Pál által szervezett polgármestereknek tartott
tájékoztatón,
27-én falusi disznóvágás rendezvényünk volt, a Piliscsévért Közalapítvány szervezésében
30-án megérkezett a második autó (Dacia Lodgy) is, melyet a Top pályázat keretén belül
nyertünk.

Február
-

-

2-án Környén a „Polgármesterek a Falukért Egyesület ülésén vettünk részt Hanzelik
Gábor polgármester úrral,
3-án Sárisápon jó hangulatú Szlovák Bálon vettem részt, ahol nagyon büszke voltam
településünkre a legnagyobb számban népviseletbe öltözött résztvevők miatt,
6-án SZEKB ülés volt, és Tatbányán közbiztonsági referens értekezleten vettem részt az
önkormányzat kötelező vízügyi feladataival kapcsolatban,
Két képviselőnk, Csapucha Katalin és Hudeczné Fuzik Anna részt vett a megalakuló
helyi karitas szervezet ülésén,
7-én tárgyalást folytatunk a Dózsa György utcai telkekkel kapcsolatos teendőkről
(telekmegosztás, útbejegyzés),
ülésezett a PTB,
8-án Dorog és Térsége Kistérségi Társulási ülésen vettem részt, ahol elfogadtuk a 2018.
évi költségvetést,
helyszíni ellenőrzést tartott a NISZ Zrt. az ASP rendszer informatikai bővítését illetően.

Folyamatban van a megemelt összegű kommunális adóról szóló értesítések megküldése,
valamint a gépjárműadó változással összefüggő határozatok megküldése.
Felülvizsgálat alatt van a szemétszállítási szerződéssel rendelkezők kigyűjtése, a munkabér
letiltásokból a korábbiakhoz képest nagyobb bevétel érkezett.
Az elektronikus ügyintézést jelenleg csak azon ügyfeleknek áll módjában használni, akik
rendelkeznek ügyfélkapuval; jellemzően adóbevallás, anyakönyvi ügy indítása, működési
engedély kérelmek, választással kapcsolatos kérelmek. Az e ügyintézésről február hónapban
készítünk tájékoztatót, és honlapon fogjuk megjelentetni.
Az óvodavezető 2018. január 27-én sikeresen teljesítette a Közoktatási vezető és pedagógus
szakvizsga képzést.
Tudomásunkra jutott, hogy a Duna Takarék helyi kirendeltségét megszüntetik a településen.
Az élelmiszerbanktól kapott élelmiszereket folyamatosan juttatjuk el az érintetteknek.
Piliscsév, 2018. február 7.
Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester
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