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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. május 30-i ülésének
1. napirendi pontjához
Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

Tisztelt Képviselő Testület!
A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be:
-

39/2017.(IV.25.) határozat a Piliscsév, Szőlő sor 20. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítéséről
Az ingatlan felmérése megtörtént, az értékbecslő küldeni fogja az értékbecslést.

-

40/2017.(IV.25.) határozat az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
ellátása” támogatásra benyújtott pályázatról
A pályázat benyújtásra került.

-

50/2017.(V.02.) határozat a Béke u. 8. sz. alatti, 15 hrsz-ú piliscsévi ingatlan
megvásárlásáról
A szerződés május 30-án kerül aláírásra.

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be:
Április
- 26-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében egy konzultáción vettem részt az
egészségügyi hulladékok elszállításával kapcsolatban
du. a SZÖK kerekasztal-beszélgetésén voltunk jegyző asszonnyal
- 27-én jegyző asszony Kistérségi ülésen volt
A Belügyminisztériumtól helyszíni szemlét tartottak Vis maior ügyben
29-én az önkormányzat képviseletében főzőversenyen vettem részt a Pincefaluban
Május
- 2-án ülésezett a SZÖK
Rendkívüli testületi ülést tartottunk
- 3-án Dr. Juhász Jánossal egyeztetést tartottunk a PV pályázattal kapcsolatban (piactér
kialakítása)
- 4-én Tatabányán voltam a Helyi Védelmi Bizottság ülésén, az önkétes szervezetek
megalakításával kapcsolatban
- 8-án helyszíni bejárást tartottunk a PilisBike kerékpáros útvonal mentén
Hanzelik Gábor tervező helyszíni felmérést tartott a Művelődési Házban
- 9-én munkaértekezletet tartottam a Csévi Napok előkészítésével kapcsolatban
- 10-én TOP információs napon vettem részt Tatabányán
du. ülésezett a SZEKB
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- 11-én Leányváron voltam, a Vízművel tárgyaltunk értékcsökkenés ügyében
- 12-én TDM ülésen vettem részt Dorogon, majd
Sárisápra mentem Szlovák nemzetiségi óvodapedagógiai napra
- 13-án megnéztük az óvodások vidám színházi előadását
- 16-án jött bemutatkozni az új családsegítő
Németh Gézával egyeztettünk az Arculati Kézikönyv készítésével kapcsolatban
este lakossági fórumon vettem részt Esztergomban
- 17-én délelőtt az iskolában, nyílt órán vettem részt
du. ülésezett a SZEKB
- 18-án helyszíni szemlét tartottunk jegyző asszonnyal a Hard Dog Race verseny helyszínén
du. a TDM programiroda megnyitóján voltam Dorogon
- 23-án Tatabányán aláírtam a TOP-os pályázat támogatási szerződését
- 24-én a Levéltár alkalmazottai irattári ellenőrzést tartottak, és mindent rendben találtak
jegyző asszony szakmai workshop-on vett részt a MÖSZ szervezésében Héregen, ahol az
ASP bevezetésével kapcsolatos tájékoztatót is meghallgatott
- 25-én a KEM Védelmi Bizottság riasztási-értesítés feladatait hajtottuk végre
du. Kistérségi ülésen vettem részt
- a Művelődési Házban gyereknap alakalmából meseelőadást szervezetünk

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását.
Piliscsév, 2017. május 25.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester

