1/2018.(V.29.) sz. előterjesztés
1. napirendi pont

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. május 29-i ülésének
1. napirendi pontjához
Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be:
- 34/2018.(IV.24.) határozat a helyi iparűzési adó mértékének módosításáról
Telefonon beszéltünk a céggel, folyamatban van a terület megvásárlása.
- 42/2018.(IV.24.) határozat a Piliscsév, Iskola u. 1-3. sz. alatti ingatlan (Faház)
bérbeadásáról
A szerződés készítése folyamatban van.
- 43/2018.(IV.24.) határozat a Reznik Csaba által felajánlott piliscsévi ingatlanrész
területek elfogadásáról
A szerződés készítése folyamatban van.
- 44/2018.(IV.24.) határozat a 641 hrsz-ú ingatlan útként történő bejegyzéséről
A földhivatali eljárás folyamatban van.

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be:
Április
- 27-én apparátusi ülést tartottunk a Leányvári kollégákkal, melyen esküt tett három kolléga,
továbbá megkapta megbízását a két anyakönyvvezető
Május
4-én lakossági fórumot tartott a NIF Zrt. az M1-es elkerülő út terveivel kapcsolatban
5-én a Pincefalu Egyesület által szervezett főzőversenyen vettünk részt
6-án a Piliscsévi Nyugdíjas klub szervezésében Mária-szobrot avattunk
14-én jegyző asszony Tatabányán volt a választási pénzügyi elszámolással kapcsolatban
Ülésezett a Szociális bizottság
- 15-én benyújtásra került az ingyenes internet-elérhetőség a településen 5 közterületre
- 18-án Nagy Mária képviselő Asszony képviselte településünket a Szlovák Nemzetiségi
Óvodai Szakmai Napon
- 23-án Polgárvédelmi felkészítést tartott a Katasztrófavédelem
Ülésezett a Pénzügyi bizottság
Jegyző Asszony Győrben részt vett egy kötelező továbbképzésen a belső kontrollrendszer
kialakítása témában,
Hanzelik Gábor képviselte településünket az R-11-es tervtanácsi tárgyaláson Budapesten,
-

Egy köztisztviselőnk alapvizsga előkészítőre jár.
Több település (Bajna, Epöl, Piliscsaba, Pilismarót) gazdálkodói kértek szakmai tanácsot az
ASP működésével kapcsolatban.
Folyamatosan osztjuk az élelmiszer csomagokat a rászorulóknak.
Tárgyalásokat folytattam a TOP-os pályázat lehetséges kivitelezőivel.
A MÁV menetrend-változással kapcsolatban megkerestük Dr. Völner Pál országgyűlési
képviselőt. Válasz még nem érkezett.
A Belügyminisztérium tudomásul vette a Művelődési Ház pályázattal kapcsolatos
tájékoztatásunkat (építési engedély változás).
Május 27-én, vasárnap egész napos gyermeknapi programmal várjuk az érdeklődőket.
Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását.

Piliscsév, 2018. május 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester
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