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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2018. november 20-i ülésének  

1. napirendi pontjához 

 

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be:  
 

 

- 96/2018.(X.02.) határozat Csille József és Csilléné Ijjas Petra első lakáshoz jutási 

támogatási kérelméről  

A támogatási szerződés aláírásra, az összeg kiutalásra került. 
 

- 102/2018.(X.02.) határozat Kisföldi Rózsa Ibolya – 030/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 

– ingatlanügyéről 

A területcsere okafogyottá vált, mert az ingatlan kimérésekor kiderült, hogy nem érinti a 

magántulajdonú területet. 
 

 

 

 

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be: 
 

Október 
 

- 5-én a súri diákok látogattak el Piliscsévre 

- 8-án kötelező rágcsálóírtást tartottak az Intézményeinkben, valamint helyszíni szemlét 

tartottunk az Internet bővítése miatt a Homoki dűlőben 

- 09-én a Helyi Védelmi Bizottság gyakorlatai voltak, és intézményvezetői értekezletet 

tartottam, 

- 12-én Hanzelik Gábor képviselt minket a K.001.09 esztergom-M1 autópálya közút 

fejlesztésének tervismertetésén, 

- 13-án részt vettünk a SZÖK által szervezett Gasztro Napokon, 

- 15-án volt a Művelődési Ház Közbeszereztetésének határideje 

- Szociális Bizottsági ülés volt 

- 17-én Párkányban az Ister-Granum szenátusi ülésén vettem részt, délután pedig  

Vogyeraczki Mária képviselővel Pilisszentkereszten, a „Csehszlovák-magyar 

lakosságcsere szlovák szemmel” című kiállításon voltunk, 

- 25-én KEM Közgyűlésen vettem részt, valamint Kistérségi Társulási ülésen voltam, ahol 

a belső ellenőrzési munkaterv és a 2018. évi költségvetés módosítása volt napirenden,  

a Dacia Dustert 1 éves szervizre vittük, 

- 26-án felkeresett Kisföldi Rózsa Ibolya, és kiderült, hogy a területcsere okafogyottá vált, 

mert nem érinti a magántulajdonú területet, 

- 30-án aláírtuk a kivitelezőkkel a Vállalkozói szerződést (Művház) 
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November 

 

- 6-án helyszíni szemlét tarott Bánffy Miklós és a Vízügyi Igazgatóság szakembere a 

település csapadékvízelvezetése tárgyában, valamint az érdekeltségi hozzájárulásról 

tárgyaltunk, a felvett jegyzőkönyvet továbbítottuk a Vízügyi hatóságnak. 

Jegyző asszony és 3 köztisztviselő Sárisápon, a MÖSZ által szervezett előadáson volt, 

ahol többek között az ASP bevezetésével, gyakorlatban történő működésével 

kapcsolatban voltak előadások, 

- 7-én kifizettük az ösztöndíjakat, 

- 9-én az Óvoda által szervezett Márton napi lámpás felvonuláson voltam 

- 10-én Pincefalu Egyesület Márton napi rendezvényén vettünk részt Vogyeraczki 

Máriával és a Jegyző asszonnyal, 

- 10-én az Iskolai Szülői munkaközösség által szervezett bálon vettem részt, 

- 12-én Tóth Klára felkeresett a külterületi utas pályázattal kapcsolatban és a megvalósítás 

indításának lehetőségeiről tárgyaltunk. 

- 15-én Hudeczné Fuzik Anna képviselő Asszony vett részt a Virágzó Kesztölc és  a Pilisi 

Kézikönyv kesztölci bemutatóján, 

- 12-től 16-ig Brüsszelben vagyok tanulmányi úton, 

 

November 12-én elkezdődtek a Művelődési ház bontási munkálatai, a Könyvtár helyiségeiben 

elkezdődött a könyvtári könyvek visszapakolása. 

A Sportöltöző épületének felújítása a terasz burkolásával befejeződött. 

December első hetében megkezdődik a Béke utcai járdaszakasz felújítása (Béke u. 118-tól a 

Béke utca 172-ig). 

 

A TOP (szociális alapellátó) pályázatnál folyamatban van a Közbeszerzési eljárás, a határidő 

november 22. 11 óra. 

 

Hudecz Gábor karbantartónak közös megegyezéssel 2018. november 30-val megszűnik a 

munkaviszonya, tavaszig nem hirdetjük meg az álláshelyet, addig a közfoglalkoztatottakkal 

oldjuk meg a feladatokat, 

 

 

 

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását. 

 

 

Piliscsév, 2018. november 12. 

 

 

 

 

         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

              polgármester  


