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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2018. december 11-i ülésének  

1. napirendi pontjához 

 

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be:  

 

- 98/2018.(X.02.) határozat Szivekné Vojczek Zsuzsanna ingatlanvásárlási kérelméről 

A szerződés aláírásra került. 
 

- 104/2018.(X.02.) határozat Hudecz Gábor, Hudecz Mihály és Hudecz Mihályné 

ingatlanfelajánlásáról 

A szerződés aláírása folyamatban van. 
 

- 105/2018.(X.02.) határozat a 1387 hrsz-ú Petőfi utca és a 1352/58 hrsz-ú Napsugár utca 

kereszteződésének kialakításáról 

Kértük az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzést a Petőfi utcára, ami korábban 

vízmederként volt nyilvántartva. 
 

- 108/2018.(X.02.) határozat a Dózsa György utca végi, 4438, 4440-4447 hrsz-ú terület 

végleges más célú hasznosításáról 

A Földhivatal a végleges más célú hasznosítást engedélyezte. 

- 113/2018.(X.26.) határozat az ingatlan-nyilvántartásban történő helyi védettség 

megszüntetéséről a piliscsévi 1482-1487 hrsz-ú ingatlanokról 

Az iskola utcai ingatlanok helyi védettségének megszüntetése a Földhivatalba 

benyújtásra került.  

 
 

 

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be: 
 

 

November 

 

- 20-án a közlekedéssel kapcsolatban közmeghallgatást tartottunk 

- 23-án Esztergomban az Ister-Granum ülésén vettem részt 

- 26-án a Tájházban a Szlovák Önkormányzat Közmeghallgatásán vettem részt 

 

Az ünnepekre az Önkormányzati dolgozók adventi meseparkot készítettek. 

 

 

December  

 

- 2-án részt vettem a Megyei és a helyi adventi gyertyagyújtáson 

- 3-án Jegyző asszonnyal Ravazd településen ismerkedtünk a Pannontáj- Sokoró Natúrpark 

működésével, ahol a Virágzó Kesztölc Egyesület tagjaival, valamint Piliscsaba 

polgármesterével vettünk részt. 
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- 4-én Esztergomban Fejlesztési Fórumon vettem részt, ahol Schanda Tamás, az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós felelős államtitkár tartott 

tájékoztatót 

- 5-én Jegyző asszony Jegyzői értekezleten volt, valamint a műszakis kolléganő 

Polgárvédelmi felkészítésen vett részt Esztergomban 

- 6-án megkezdődött az Idősügyi digitális tanfolyam a 65 év felettiek részére 

- 7-én Tatabányán részt veszünk a Szlovák Önkormányzati tagokkal a Nemzetiségek Napja 

alkalmából rendezett ünnepségen 

 

 

Megkezdődött a Béke utcai járdaszakasz felújítása, a Béke u. 118-tól a Béke utca 172-ig. 

 

A TOP (szociális alapellátó) pályázatnál érvényes lett a Közbeszerzési eljárás. 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2018. évi előterjesztések száma 116, ebből 19 

volt szóbeli, melyet részletesen az alábbi táblázat tartalmaz: 

 

2018. évi szóbeli előterjesztések 

 

Ülés időpontja rendes / rendkívüli Előterjesztések száma 
Ebből szóbeli 

előterjesztések száma 

02.13. rendes 15 1 

03.13. rendkívüli 3 1 

04.24. rendes 17 4 

05.10. rendkívüli 2 2 

05.29. rendes 13 1 

07.02. rendkívüli 13 3 

08.08. rendkívüli 2 2 

08.30. rendkívüli 5 0 

10.02. rendes 17 1 

10.26. rendkívüli 3 2 

11.20. rendes 18 1 

12.11. rendes 8 1 

Összesen: 116 19 

 

 

 

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását. 

 

 

Piliscsév, 2018. december 6. 

 

 

 

         Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

              polgármester  


