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1. napirendi pont 

 

Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2018. április 24-i ülésének  

1. napirendi pontjához 

 

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be:  

 

- 124/2017.(XI.07.) határozat a Béke utca 8. szám alatti, 15 hrsz-ú ingatlan lebontásával 

kapcsolatban  

A vállalkozó kiválasztása megtörtént, a bontási és felújítási munkálatok megkezdődtek. 

- 144/2017.(XII.12.) határozat a Piliscsévi 641 és 639 hrsz-ú ingatlan cseréjéről 

A csereszerződés aláírásra került, a földhivatali bejegyzés megtörtént. 

- 14/2018.(II.13.) határozat a Sportöltöző felújítására az ajánlatok bekéréséről 

Nem érkezett be elegendő árajánlat, az ajánlatok újbóli bekérése folyamatban van. 

- 15/2018.(II.13.) határozat a 350295 Vis maior (plébánia előtti terület) támogatás keretén 

belül elvégzendő munkálatokra az ajánlatok bekéréséről 

Az árazott költségvetések beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatot adó V.V. Gép Kft. került 

kiválasztásra. 

- 16/2018.(II.13.) határozat a 350295 Vis maior műszaki ellenőri feladatok elvégzéséről 

A Stabil Mérnökiroda Kft. a Vis maior műszaki ellenőri feladataitól visszalépett, ezért új 

műszaki ellenőrt kellett keresnünk. Morva László egyéni vállalkozó került kiválasztásra. 

- 22/2018.(II.13.) határozat a Piliscsév, 034/8 hrsz-ú ingatlanból (Ady Endre u. vége) 6709 

m² nagyságú terület belterületbe vonásáról 

A belterületbe vonás megtörtént. 

 

 

 

 

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be: 

 
 

Február  

 

- 16-án az iskolások farsangi bálján vettem részt 

- 17-én jó hangulatú ovis farsangi bálban vettem részt 

- 20-án a Kelemen majorságba kaptunk meghívást 

- 23-án a Helyi Vöröskereszt teadélutánján voltam 
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Március 

 

- 3-án jegyző asszony képviselte településünket a sárisápi borversenyen 

- 6-án Az oroszlányi építéshatóság helyszíni ellenőrzést tartott a Művelődési Ház építési 

engedélyezése ügyében, mely azóta jogerőssé vált 

- 7-étől kezdődően minden héten szerdán és csütörtökön Tatabányán anyakönyvvezetői 

tanfolyamon veszek részt, a vizsga május 30-án és június 5-én lesz 

- 9-én köszöntöttük Hirt Jánosné 95 éves szépkorúnkat 

- Moréna/téltemető rendezvényünket tartottuk 

- 12-én megtörtént az ASP IRAT szakrendszer helyszíni támogatása, melynek keretében 

egyeztették a hálózati lefedettséget informatikusunk segítségével 

- 13-án ülésezett a SZEK bizottság 

rendkívüli testületi ülést tartottunk 

8 babautalvány került kiosztásra 

- 14-én ünnepi megemlékezést tartottunk a Művelődési Házban, majd koszorúztunk 

- 19-én az Országházban voltam a Nemzetiségi törvény 150. évfordulója alkalmából tartott 

rendezvényen, 

- 21-én elvégezték a Művelődési Ház statikai felmérését  

- 27-én intézményvezetői értekezletet tartottam 

- 28-án Esztergomban Hudeczné Fuzik Anna képviselővel az igazságügyi minisztérium által 

szervezett előadáson vettünk részt 

- 29-én Esztergomban a belvízvédelemmel kapcsolatos katasztrófavédelmi tájékoztatón 

voltunk 

 

 

Április 

 

- 3-án tartottuk a választási esküvételt  

- 4-én a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó vezetőjével egyeztetést tartottunk az Idősek 

klubjában folyó munkáról 

- 7-én jegyző asszonnyal részt vettünk a Pincefalu Egyesület borverseny eredményeinek 

átadóján 

- 8-án lezajlottak az országgyűlési választások 

- 9-én egyeztető tárgyalást folytattunk a Constreal Kft.-vel az M1-es autópályával 

kapcsolatban, mely ügyben május 4-én du. 17:00 órakor lakossági fórumot tartanak 

- 10-én Nagy Mária képviselő asszonnyal meghallgattuk a TDM termékfejlesztési terveit, 

melyből a térségi/települési applikációt és a „Találkozzunk nálunk” programajánlót 

választottuk, melynek havi díja 25.000,- Ft lesz 

- 11-én Pénzügyi bizottsági ülést tartottunk 

- 12-én ülésezett a SZÖK 

- 16-tól egészséghetet tartunk a településen 

- részt vettem az iskolában az udvari játékok átadásán, melyet a Piliscsévért Közalapítvány 

támogatott 

 

 

 

Biztosítási szakemberrel felülvizsgáltatjuk a biztosításainkat a nagyon magas éves díjak miatt . 

 

Kiírásra került a közbeszerzési pályázat a Régi Hivatalra vonatkozóan. 
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Családsegítőnk gyermeket vár, így szeptembertől ismét új embert kap a település. 

 

Elbúcsúztattuk két kollégánkat nyugdíjba vonulás miatt.  

 

Folyamatban van a Dózsa György utcai építési telkek vízvezetékének bejegyzése. Amint a 

megállapodás és a bejegyzés megtörténik, tájékoztatom a képviselő-testületet. 

 

Folyamatosan kiszállítjuk a TESCO-tól kapott pékárut a rászorultaknak. 

 

Megrendeltük a csekkeket, melyeken – a Duna Takarék Bank Zrt. piliscsévi fiókjának 

megszűnése után – a helyi adófizetési kötelezettség teljesíthető (9.800 db 52.000,- Ft 

értékben). 

 

Az ASP bevezetése óta rendkívüli módon megemelkedett a túlóra a pénzügyi területen. A 

kollégák nem bírják és nem is vállalják a további túlmunkát. Visszaállítottuk a megszüntetett 

pénzügyi munkakört, melyet sikerült is betölteni megfelelő végzettségű alkalmazottal. Ennek 

pénzügyi fedezete Piliscsév részéről egy fő gazdálkodó és egy fő igazgatási munkatárs 6 

órában történő foglalkoztatása. A bér másik felének fedezetét Leányvár község 

önkormányzata biztosítja. 

 

Tavaly pályáztunk külterületi út felújítására, megjött a Támogatói okirat 109 M Ft 

támogatásról. A pályázat 85 %-os intenzitású.  

 

A gyerekérkeztetésben dolgozó kolléga nyugdíjba vonult, munkakörét szeptemberig nem 

töltjük be. Az addig felmerülő munkákat közfoglalkoztatottak bevonásával oldjuk meg. 

 

Az elmúlt hónapokban kiosztott segélyekről a tájékoztató táblázat e beszámoló melléklete 

(Excel-táblázat, 3 munkalap, havonkénti bontásban). 

 

 

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását. 

 

 

 

Piliscsév, 2018. április 17. 

 

 

 

 

        Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

             polgármester  


