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Előterjesztés  
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Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

 
 

- 05. 30-án a Védőnő szervezésében az általános iskolás gyerekek egész napos Tejkamion 

programon vettek részt, 

- 06. 02-án óvodai ballagás volt és köszöntöttük az óvodapedagógusokat 

- 07-től 10-ig Piliscsév képviseltette magát az esztergomi Könyvhéten, 

a fejlesztésekkel kapcsolatban egyeztettem a vállalkozókkal, festővel, ablakossal, 

kőművessel, áccsal, víz és fűtésszerelővel, villanyszerelővel, ipari mosogatógép 

szerelővel 

- 08-án köszöntöttem az iskolai pedagógusokat 

Jegyző asszonnyal Kesztölcön a Pilis Bike erdei kerékpáros útvonalhálózat bővítésének 

ünnepélyes átadásán vettünk részt 

- 11-én Magyarország Miniszterelnöke meghívására, Jegyző asszonnyal részt vettünk Peter 

Pellegrini Szlovák Köztársaság miniszterelnökének tiszteletére adandó díszebéden a 

Parlamentben 

- 15-én Hanzelik Gábor polgármesterrel részt vettünk az R-11-es tervtanácsi tárgyaláson 

Budapesten 

- 17-én Térségi főzőversenyen vettünk részt Máriahalmon 

- 18-án a Dorogi Szociális Intézményvezetői pályázatok bíráló bizottsági ülésén vettem 

részt 

délután pedig Tatabányán a megyei Rendezési terv egyeztető tárgyalásán voltam 

- 21-én megtörtént a Tűzoltó készülékek ellenőrzése, valamint a Szennyvíztelepnél a vasúti 

villamos hálózat kiépítésével kapcsolatos munkaterület átadása  

- 25-én Dózsa György utcai telkekkel kapcsolatos megbeszélést tartottunk a 

tulajdonosokkal, egyeztettünk Ügyvéd Úrral és a törvényességi osztállyal is ez ügyben 

- 26-án Tatabányán az Államkincstár által szervezett a TOP pályázattal kapcsolatos 

információs napon vettünk részt a pénzügyes kolléganővel, jegyző asszony pedig 

parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos megbeszélésen vett részt 

- 28-án Dorogi Többcélú Kistérségi Társulási ülésén vettem részt, majd utána a TOP-5.3.1 

helyi identitás pályázat egyezetésén voltam 

 

 

 

A Sport Egyesület a 2018/2019. évi TAO pályázatot nyújtott be 2.550.070,- Ft összegre, 

melyből az önerő 488.090,- Ft, erről a 2019. évi költségvetésnél kell majd döntenünk. 
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Pályázatot a következőkre lehetett benyújtani: 

- honlap fejlesztésre 

- felnőtt felszerelésre 

- labdafogó hálóra (ez új, de a kapu mögötti háló már nagyon szakadt) 

- labdákra 

- edzőmezre (ez új, sima egyszerű póló felirattal) 

- pályabérletre 

- edzőtáborozásra 

- személyszállításra 

 

 

HEP képzésre jár egy köztisztviselőnk.  

 

Június 4-én anyakönyvvezetői szakvizsgát tettem. 

 

07.01-től új közfoglalkoztatási és közművelődési program is indul csökkentet létszámmal, 

valamint megkezdődik a nyári diákmunka. 

 

 

Kérem tájékoztatásom  elfogadását. 

 

 

 

 

Piliscsév, 2018. június 28. 

 

 

 

 

 

        Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

             polgármester  


