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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. szeptember 12-i ülésének
1. napirendi pontjához
Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról

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

-

-

-

-

-

-

70/2017.(VI.26.) határozat az Egészségház előtti parkoló felújításáról
A parkoló térkövezése elkészült.
73/2017.(VI.26.) határozat a Béke u. 138. sz. előtti 4 db nyárfa kivágásáról
A fák kivágásra kerültek.
74/2017.(VI.26.) határozat az Óvoda területén lévő 5 db fűzfa és 2 db juharfa
kivágásáról
A fák kivágásra kerültek.
75/2017.(VI.26.) határozat a Körforgalom melletti autóbusz-megálló létesítés
engedélyezési tervéről
Az építési engedélyezési terv benyújtásra került.
79/2017.(VI.26.) határozat Dr. Zilai Dorottya fogorvos kérelméről
A fogorvossal a bérleti szerződés aláírásra került.
83/2017.(VI.26.) határozat a Csabai utca útfelújításáról
A Csabai utca térkővel való burkolása megtörtént.
85/2017.(VI.26.) határozat a 2017. évi Rendkívüli szociális támogatás pályázat
benyújtásáról
A pályázat benyújtásra került.
87/2017.(VII.04.) határozat a TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00007 sz. pályázathoz építész
tervező kiválasztásáról
A szerződés aláírásra került a Hanzelik és Társai Építész Stúdió Kft-vel.
88/2017.(VII.04.) határozat a 49/2016.(IV.26.) határozat módosításáról
Baksa Gergővel az adásvételi szerződést aláírtuk, majd benyújtásra került a
Földhivatalhoz.
89/2017.(VII.04.) határozat az 50/2016.(IV.26.) határozat módosításáról
Dimitrov Gáborral az adásvételi szerződést aláírtuk, majd benyújtásra került a
Földhivatalhoz.
91/2017.(VII.4.) határozat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló pályázatról
A pályázat benyújtásra került.
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A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be:
Június
-

A Béke utcában és az Óvoda udvarában megtörtént a veszélyes fák kivágása
Köszöntöttük az Óvodai és Iskolai pedagógusokat
Lakossági fórumot tartottunk a Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban
Egyeztetést tartottunk a Sport Egyesület működésével, és a Csévi Napokkal kapcsolatban
Köztisztviselők napját tartottunk
Csévi Napok keretén belül megünnepeltük a Sport Egyesület 70. évfordulóját
Dorogi Kistérségi Társulási ülésen vettem részt, a napirend szerinti beszámolókról
tárgyaltunk
Semmelweis Nap alkalmából köszöntöttük az egészségügyi dolgozókat
Ülésezett SZEK Bizottság
Hard Dog Race rendezvényt tartottak településünkön
Egy köztisztviselőnk nyugdíjba vonult
Üzemorvosunk vizsgálatot tartott a hivatalban és intézményeinknél

Július
-

-

1-én
az
Országos
Szlovák
Önkormányzat
idén
Budapest
XVII.
kerületében, Rákoskeresztúron rendezte meg a hazai szlovák közösség legnagyobb
ünnepét, a Magyarországi Szlovákok Napját, ahol részt vettünk
A TOP pályázattal kapcsolatban egyeztetést folytattunk
Az Egyházi Kórus vezetőjétől, Diószegi karnagy úrtól elköszöntünk, sajnos nem tudja
tovább vállalni feladatát
Egyeztetést folytatunk a Vízmű vezetőségével az ÉCS-vel kapcsolatban
Tatabányán egyeztetést tartottunk a Főépítész asszonnyal a Rendezési Tervünkkel
kapcsolatban
TDM értekezleten vettem részt
Ülésezett a SZEK Bizottság
Hivatalunk a „jól teljesítő önkormányzati” cím elnyerésével indulhatott egy pályázaton,
sajnos 3 ponttal maradtunk le a támogatásról
Két napos PIPI fesztivált tartott a Pincefalu Egyesület

Augusztus
-

Az Ipari Parkkal kapcsolatban tárgyalást folytattunk új vállalkozókkal
A Pilisszántói Nyugdíjas Klub kellemes napot töltött el Piliscséven
Dorogon egyeztetést folytattam a Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat miatt
Két polgári esküvői szertartást tartottam
Augusztus 20-i ünnepi szentmisén vettünk részt
TDM elnökségi ülésén vettem részt
Hudeczné Fuzik Anna képviselt a Fidesz Családi Napon
Ülésezett a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
Németh Gézával és a Főépítész Asszonnyal többször folytattunk tárgyalást a rendezési
tervvel és a TAK-kal kapcsolatban
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Szeptember
-

Bányásznapot tartottunk
Tatabányán, a Kormányhivatal által szervezett Közművelődési kiállításon vettem részt
Meglátogattam az újszülött babákat
Megbízás alapján elvégezték az irattári anyagok selejtezését
Tatbányán a Főépítész Asszonnyal egyeztettük a rendezési tervelfogadásának rendjéről

Pályázatok
-

A közművelődési pályázaton 116 e Ft-ot nyertünk
A Vis major pályázaton 21 millió Ft-ot nyertünk
Beadásra került a szociális tűzifa pályázat
Folyamatban van a TOP pályázat közbeszerzés kiírása, valamint a gépjárműbeszerzés
A helyi identitás és kohézió erősítése pályázat (nemzetiségi és a bányász hagyományok)
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása is folyamatban van
A Piliscsévért Közalapítvány 100% -os intenzitású pályázatot nyújtott be EFOP 1.8.5-17
menő menzák az iskolákban elnevezésű pályázati felhívásra, (eszközökre és egészséges
életmód programokra)

A nyár folyamán
-

A dolgozók szabadsága időarányosan kiadásra került, úgy, hogy nem tartottunk
igazgatási szünetet
Elhelyezésre került az üveg konténer
Emlőszűrés volt a településen
Megtörtént a féléves adós értesítők kiküldése, hátralékos adózók felszólítása
Megkezdtük a Verikál Zrt-vel a szemétszállítási szerződések cím és igénylő egyeztetését
Megtörtént az intézmények leltárainak egyeztetése, és E-KATA rendszerbe rögzítése
Közfoglalkoztatottak segítségével eb összeírás és a nyilvántartásba vétel történt a
településen
2 fő köztisztviselő megkezdte az anyakönyves oktatást, várhatóan december végére
szakvizsgázhatnak (addig helyettes anyakönyvvezető látja el a feladatokat)

Fejlesztések
-

Elkészült a védőnői szoba kialakítása, a mosdó helyiségek felújítása, radiátor csere,
burkolat javítása, valamint a rendelő tisztasági meszelése
A mellékútjaink kátyúzása megtörtént
Elkészült a Csabai utca felújítása
Folyamatban van a rendelő előtti parkoló felújítása, valamint a Petőfi utca
vízelvezetésének megoldása,
Az óvodában megtörtént az ablakcsere. Az intézményvezető jelezte, hogy a nyár
folyamán a 4. csoportszobában az álmennyezet egy része leszakadt. Az árajánlatok
bekérése folyamatban van, az első 3 M Ft összeggel megérkezett. Várjuk a komplett,
villanyszereléssel kiegészített árajánlatokat is.
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-

Az orvosi lakásban megtörtént a kéményfelújítás és a WC felújítás, a tetőjavítás pedig
folyamatban van
A sportpályán elhelyezésre került a Twingo asztal
A veszélyes fák kivágásra kerültek
Folytatódott a Béke utcai árok felújítása
A Sportöltözőben a nyílászárók cseréje a TAO-s pályázat keretében megtörtént

Idén nyáron 10 fő vett részt a közfoglalkoztatásban, az ő munkaviszonyuk 2017. 08. 31-vel
megszűnt. A 10 fő közül 8 fő újra vissza lett véve közfoglalkoztatásba, továbbá 5 fő új
személy lett közfoglalkoztatottként felvéve 2017. 09. 01-től. Így tehát a jelenlegi
közfoglalkoztatotti létszám 13 fő.
A nyár folyamán, július és augusztus hónapban 8-8 fő, összesen 16 fő diákmunkást
foglalkoztatottunk.
Beiskolázási segélyt osztottunk 32 fő részére.
A Művelődési házban egyhetes nyári napközis tábort szervezett és tartott a Művelődési ház
igazgatója.
A Pénzügyi Bizottság döntése alapján a Sport egyesület gázszámlájára 300.000,- Ft átutalásra
került, a fennmaradó részre az egyesület elnöke részletfizetési kérelmet nyújtott be.
Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását.

Piliscsév, 2017. szeptember 7.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester
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