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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2017. november 7-i ülésének  

1. napirendi pontjához 

 

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be:  

 

- 97/2017.(IX.12.) határozat a Piliscsévi Pincefaluban található, külterületi, 0161 hrsz-ú 

közterület elnevezéséről 

A Kadarka sor elnevezés a Központi Címregiszterbe hivatalosan is megtörtént. Az oda 

bejelentkező két fő az 5407 hrsz-ra az 1. házszámot kapta.  

- 114/2017.(X.02.) határozat Tácsik József ingatlanvásárlási kérelméről 

Egyeztettem a kérelmezővel, tájékoztattam őt a testület döntéséről, gondolkodási időt 

kért, azóta nem jelentkezett. 

- 115/2017.(X.02.) határozat Viktor Brinkmann ingatlanügyéről 
Az adásvételi szerződés készítése folyamatban van. 

 

 

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be: 

 

Szeptember 

 

- 16-án megrendezésre került a Szüreti felvonulás 

- 19-én Elektronikai hulladék gyűjtés volt az Óvodában  

- 21-én az építéshatóság helyszíni szemlét tartott a Topol utcában, építési engedélyezési 

eljárásban 

- 22-én Egyeztető tárgyalást tartottunk Tatabányán a Rendezési terv módosításával 

kapcsolatban  

- 23-án Bánfi Miklóssal egyeztetést tartottunk a Gerecse Pilis Vizi társulás tagdíjának 

ügyében 

- 26-án Intézményvezetői értekezletet volt 

- 27-én ülésezett a SZÖK és a SZEK Bizottság 

- 28-án Tatabányán Klímastratégiai értekezleten vettem részt 

- 29-én közbiztonsági referenseinknek tartottak értekezletet a belvízelvezetéssel 

kapcsolatban 

 

Október 

 

- 1-én Idősek Napja alkalmából köszöntöttük a szép korúakat 

- 2-án megbeszélést tartottunk a téli ünnepkörökkel kapcsolatban 

- 6-án Dorogon önkéntes mentőcsoportok ismétlő gyakorlatára került sor 

- 9-én Dorogon Kistérségi Társulási ülésen vettem részt, ahol beszámolt Feigl Ferenc,  

a Kommunál-Junk Kft. ügyvezetője 
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- 11-én Hanzelik Gáborral közösen egyeztettünk Leányváron a Vízművel az ÉCS 

felhasználásáról, 

- 12-én TDM elnökségi ülésen vettem részt 

- 17-én az orvosi rendelő felújításának záró ellenőrzése volt 

- 19-én volt az új buszöböl kialakításának helyszíni ellenőrzése volt a közútkezelő részéről, 

telepengedélyezéssel kapcsolatos képzésen vett részt két köztisztviselőnk Tatabányán, 

- 20-án tartottuk az ünnepélyes megemlékezést 

- 24-én Közszolgálati ellenőrzést tartottak, melynek során hiányosságot nem tártak fel, 

valamint tűzvédelmi ellenőrzés volt az Óvodában 

délután ülésezett Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

- 25-én Tatabányán jegyzői értekezleten vett részt a Jegyző Asszony 

- 26-án Kistérségi Társulási ülésen vettem részt ( 1991 előtti Tokod község szemét 

lerakóhely jelenlegi méréseinek költségmegosztása volt a téma) 

- 30-án megbeszélést tartottunk a Művelődési ház bővítésével kapcsolatban, ahol 

bemutatásra kerültek a tervek 

- 31-én az Élelmiszerbank munkatársával folytattunk megbeszélést  

Plébános úrral egyeztettem  az adventi hétvégéket 

 

 

ÉCS felhasználása 

 

Tájékoztattam a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy 12 millió Ft tartozása van az 

Önkormányzatnak az Écs felhasználásból. Egyeztető tárgyalást folytattunk a Vízmű 

szakembereivel, ennek rendezésére. Az idei év bérleti díja és az elvégzett karbantartás közötti 

különbözetet már csökkenti a tartozásunkat. A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő 

fejlesztések idei kivitelezésével is csökkenteni tudjuk a tartozásunkat, úgy, hogy ezeket a 

munkákat az Önkormányzat rendeli meg és fizeti ki. Ezt pedig benyújtjuk elszámolásra a 

Vízmű felé.  

Az idei évben szereplő munkák 

- 265 hrsz-u út tükör készítése, mely a vízvezeték és a csatorna megfelelő  nyomvonalra 

történő elhelyezése, melyet közös kivitelezésben végeztünk el a Vízművel. 

- Az Ady E. utcában a csatorna nyomvonal tervezése és kivitelezése, úgy, hogy a fenti Ady 

E. utca átemelő szivattyú kiváltása is megtörténik ezzel.  

 

Közmeghallgatás 

A Pénzügyi Bizottság egyetértett abban, hogy december 12-én, a testületi ülés után legyen a 

Falugyűlés. 

Témáink: a buszöböl kialakítása, TAK, valamint Jegyző Asszony itt tartaná meg hivatali 

beszámolóját az alábbi témákban: a közterület rendelet módosítása, ebtartás, anyakönyvi 

ügyintézés. 

 

Pályázatok 

 

Önkormányzatunk támogatást nyert  

- a téli szociális tűzifára (98 m³) 

- a sportöltöző felújítására (17 millió Ft) 

- közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra (116 e Ft) 
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A TOP pályázat keretén belül folyamatban van a közbeszerzési eljárás megindítása, a műszaki 

ellenőr kiválasztása, valamint a gépjárműbeszerzések is. 

 

Írásban még nem érkezett meg Ferenczi Istvánné fellebbezése a KT határozatra. 

 

A téli Közfoglalkoztatottak téli munkaruha kiosztása folyamatban van. 

Szeptember 5 óta két köztisztviselő jár anyakönyvi továbbképzésre Tatabányára, 

helyettesítésük komoly szervezést igényel, nem beszélve arról, hogy bizonyos munkarészek 

helyettesítésben sem végezhetők el. 

 

Folyamatban van az ASP rendszerhez való csatlakozás az alábbi feladatokkal: iratkezelés, 

hagyaték, vagyonkataszter. Sajnos az E-Szoftverfejlesztő Kft irreálisan magas árajánlatot 

adott az iratkezelő és a vagyonkataszter migrációjára, összesen 1 026 666,- Ft összegben. A 

pályázati pénz teljes mértékben nem fedezi!  

 

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását. 

 

 

 

Piliscsév, 2017. október 31. 

 

 

 

 

         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

              polgármester  


