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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2018. október 2-i ülésének  

1. napirendi pontjához 

 

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be:  
 

- 58/2018.(V.29.) határozat Lázár Szilárd piliscsévi, 234 hrsz-ú ingatlanvásárlási 

kérelméről 

Az adásvételi szerződés aláírásra került. 
 

- 66/2018.(VII.02.) határozat a Sportöltöző felújításával kapcsolatban 

A Sportöltöző felújítási munkálatai folyamatban vannak. 
 

- 68/2018.(VII.02.) határozat az Óvodai villamos vezetékek felújításával kapcsolatos 

ütemterv elfogadásáról 

A felújítás teljes egészében megvalósult. 
 

- 71/2018.(VII.02.) határozat a 0156 hrsz-ú és a 0158 hrsz-ú út kiméretéséről 

Az útkimérés folyamatban van. 
 

- 72/2018.(VII.02.) határozat az 5065 hrsz-ú ingatlanról a helyi védettség levételéről 

Jegyző asszony elkészítette a rendelet-módosítást, mely az ülés 15. napirendi pontja. 
 

- 78/2018.(VIII.08.) határozat a piliscsévi 280/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

A Duna Takarék Bank Zrt-vel az adásvétel létrejött, a szerződés aláírásra került. 
 

- 79/2018.(VIII.08.) határozata a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásról szóló pályázatról 

A pályázat benyújtásra került, még nem kaptunk értesítést az elbírálásról. 

 

 

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be: 
 

Július 
 

- 3-án Köztisztviselők Napját tartottunk néhány képviselővel és intézményvezetővel. 

- 6-7-én a PIPI Fesztiválon vettem részt. 

- 9-én a választási eljárásról szóló törvénynek megfelelően megsemmisítésre kerültek a 

választási iratok. 

- 19-én két fő köztisztviselőnk Tatabányán oktatáson vett részt a KIRA (munkaügy) 

rendszerrel kapcsolatban. 

- 23-án Bajóton a TOP helyi identitás pályázattal kapcsolatos sajtóértekezleten vettem részt. 

- 24-én Englóner Edinával megbeszélést tartottunk a Tájház tereprendezésével 

kapcsolatban. 

- 27-én Hendrik Krisztina, a Foglalkoztatási paktum koordinátora munkaerő igény 

felmérést tartott Piliscséven.  

- 30-án megbeszélést tartottunk a kivitelezőkkel a felújítási munkálatok kapcsán. 

Megkezdődött az Óvoda, a Sportöltöző és a Tájház melletti épületek felújítása. 
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Augusztus 
 

- 2-án SZEK Bizottsági ülés volt. 

- 21-én nyolc újszülött babát köszöntöttem. 

- 22-én a Pénzügyi Bizottság tagjaival helyszíni szemlét tartottunk a felújításoknál. 

- 23-án Győrben jegyző asszonnyal aláírtuk a Takarékszövetkezet épületének adásvételi 

szerződését. 

- 27-én állampolgári esküt tett Kovács László. 

- 29-én a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ügyvezetőjével, Illés Zoltán elnök úrral tárgyaltunk a 

Tájház résztulajdonának megvásárlásáról.  

- 31-én Bányász Napot tartottunk, ahol kiosztásra kerültek a Dicséretes Csévi Porta, Pince 

és Konyhakert Díjak. 

 

Szeptember 
 

- 8-án volt a Csévi Búcsú. 

- 20-án ülésezett a SZÖK. 

20-án Dorog TDM elnökségi ülésen vettem részt. 

- 22-23-án Nemzetközi Cross Contry Moutain bike versenyt tartottak a településen. 

- 24-én Pénzügyi Bizottsági ülést tartottunk. 

- 25-én a Takarékszövetkezet Bankbiztonsági szakemberével helyszíni szemlét tartottunk 

az ATM-mel kapcsolatban. 

 
 

Júliusban a diákok segítettek a könyvtári könyvek összepakolásában, és az óvodai felújítás 

utáni takarításban. 
 

A hivatal nem tartott igazgatási szünetet, a nyáron folyamatosan fogadtuk az ügyfeleket. 
 

Folyamatosan hozzuk az élelmiszersegélyeket a TESCO-tól. 
 

Nincs jelenleg iskolai pszichológus. 
 

920 e Ft összegben utaltunk ki települési támogatást, mely tartalmazza a beiskolázási 

támogatásokat és a babautalványok összegét is.  
 

11 fő közmunkást foglalkoztatunk. 
 

A Telecom 2 hétre kitelepül, így segítve az ügyfelek ügyintézését. 
 

A Művelődési Ház Közbeszereztetési eljárása folyamatban van. 

 

A TOP pályázathoz (régi hivatal felújítása) folyamatban van az ajánlattételi felhívás a 

műszaki ellenőr és a rehabilitációs szakmérnöki/szakértői feladatok ellátására. 

 

 

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását. 

 

 

Piliscsév, 2018. szeptember 26. 

 

 

         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

              polgármester  


