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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2017. december 12-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 100/2017.(IX.12) határozata alapján a síkosságmentesítési szerződés 

a vállalkozóval megkötésre került. 

 

 

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be: 

 

November 

- 7-én kihelyezésre került az első üvegkonténer, majd egy hét múlva vásároltunk egy 

újabbat, mely így már az önkormányzat tulajdona. Az ürítése mind a két konténernek 

térítésmentes, 

- országos választási próbát tartottunk, 

- 08-án a műszaki előadóval Esztergomban részt vettünk a Közútkezelő által szervezett 

téli felkészítésről szóló értekezleten, 

- 09-én ülésezett a Piliscsévért Közalapítvány, ahol döntöttek arról, hogy január 27-én 

falusi disznóvágást rendez az alapítvány, 

- 10-én az óvodások Márton-napi felvonulása volt, valamint a Vöröskereszt 

Alapszervezete teadélutánt tartott, ahol dr. Goda Benedek házi orvos tájékoztatott az           

e-receptekről, 

- 11-én a Pincefalu egyesület Márton – napi rendezvényén vettem részt, 

- 14-én a buszöböl munkaterület átadása történt meg, 

-  az Optimum céggel tárgyaltunk, ahol az összes biztosításunkat felülvizsgálták, a 

velük kötendő szerződés felülvizsgálata folyamatban van, 

- 15-én Veszprémben voltunk az ASP elszámolással kapcsolatban a gazdálkodó 

előadóval, 

- 21-én 5 családnál voltam babalátogatóban, 

- 25-én az iskolai szülői munkaközösség támogatói Retro Discot szerveztek, 

- 27-én Dorogon Rendőrségi Fórumon vettem részt, az alpolgármester pedig képviselte 

a Piliscsévi polgárőröket, 

- 28-án Dorogon az Élelmiszer Bank által megnyert pályázat kereteiről tárgyaltam a 

Dorogi Tesco áruház vezetőjével, 

- 29-én Jegyzőasszony Tatbányán jegyzői értekezleten vett részt, 

- 30-án a Jegyzőasszony képviselte Győrben Piliscsév és Leányvár települést a 

Dunatakarék Bank rendezvényén. 

 

 

 



 

 

 

December 

- 01-én tartotta a Szlovák Önkormányzat a közmeghallgatást, 

- 2-án a Barborka hagyományainkat elevenítettük fel a sárisápi és a csévi szlovák 

nyugdíjas klub tagjaival, 

- 03-án tartottuk advent első gyertyagyújtását, 

- 05-én ülésezett a SZEK bizottság, 

- 08-án Oroszlányban a KEM Értéktár Napon és Megyei nemzetiségi találkozón vettünk 

részt, 

- Megkezdődött a buszöböl kialakításának munkálata, 

- A művelődési Ház végleges tervei elkészültek, melyet a Közmeghallgatás keretén 

belül bemutatunk. A tervező benyújtja az építéshatóság felé. 

- 265 hrsz-u út csatorna rekonstrukciója megtörtént a számlát benyújtottuk elszámolásra 

a Vízmű felé, 

- December 18-tól ünnepi nyitva tartás szerint ügyeletet tartunk a Hivatalban. 

 

Az alábbi önkormányzatot és hivatalt érintő ellenőrzésekre került sor: 

- 2017. 02.14. KEM KH Esztergomi Járási Hivatal: 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának ellenőrzése - hiányosság nem 

volt, mindent rendben találtak 

- Gyermekétkeztetés - hiányosság nem volt, mindent rendben találtak 

- Orvosi rendelő felújításának záró ellenőrzése - hiányosság nem volt, mindent rendben 

találtak 

- Közszolgálati ellenőrzés - hiányosság nem volt, mindent rendben találtak 

 

 

Piliscsév, 2017. december 06. 

 

 

 

 

         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

              polgármester  


