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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2017. március 6-án tartandó ülésének  

1. napirendi pontjához 

 

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be: 

 

- 14/2017.(I.31.) határozat: Az Önkormányzat és a Szlovák Önkormányzat közötti 

Együttműködési megállapodás aláírásra került. 

- 17/2017.(I.31.) határozat: A külterületi földút pályázattal kapcsolatban az Ajándékozási 

Szerződés aláírásra került. 

- 2/2017.(I.23.) határozat: A köztisztviselők megbízási szerződési aláírásra kerültek. 

 

 

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be: 

 

 

Február 

 

- Február hónaptól a kéményseprők járják a háztartásokat 

- 6-10-ig szabadságon voltam 

- 7-én közbiztonsági referens képzés volt Tatabányán 

- 6-án a Külterületi utak pályázat beadásra került 

- 8-án ülésezett a SzEK Bizottság 

- 16-án a Katasztrófavédemi Igazgatóság ellenőrzést tartott a vízelvezető árkok miatt 

az NMI által kapott irodaszekrényt elszállítottuk Tatbányáról 

- az M0 és a 10-es úttal kapcsolatos tájékoztatón vettem részt Pilisvörösváron 

- 18-án az Óvoda javára rendezett farsangi bálon vettünk részt 

- 21-én munkaértekezletet tartottunk a Rendezési terv módosítása miatt 

- 22-én Leányváron szociális kerekasztal megbeszélésen vettem részt jegyző asszonnyal 

- 25-én részt vettem a Pincés bálon 

- 28-án Tatabányán megbeszélést tartottunk a megyei Főépítésszel 

- 27-én Pénzügyi Bizottsági ülést tartottunk 

 

 

Március 

 

- 1-jén Kistérségi Társulási munkaértekezleten vettem részt az egészségügy átalakítása 

témában, valamint 

a 24 óra szerkesztőjével munkaértekezletet tartottam 
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- 2-án Komárnoban a határon túli kapcsolatok pályázati témakörben értekezleten vettem 

részt 

jegyző asszony Tatabányán az Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos tájékoztatón 

vett részt 

- 3-án közbiztonsági referenseknek szóló képzésen vettünk részt 

 

 

A Tájház melletti épület adásvétele folyamatban van, 3,5 millió forintos vételárban sikerült 

megegyeznünk. 

 

A Tatabányai Törvényszéktől megérkezett a végzés, mely szerint a Piliscsévi Lövész Sport 

Egyesület bejegyzett székhelycíme Iskola u. 1-3., képviselője 5 éves időtartamra Dudás 

Andrea. 

 

 

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását. 

 

 

 

Piliscsév, 2017. március 1. 

 

 

 

 

 

        Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

              polgármester  

 

 


