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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2017. április 25-i ülésének  

1. napirendi pontjához 

 

Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

A lejárt határidejű határozatokról az alábbiakban számolok be: 

 

- 140/2016.(XII.13.) határozat a Piliscsévi Lövész Sport Egyesület részére kialakítandó 

lőállásokról 

A helyszínt szakemberrel megnézettük, a régi hivatal pincéjébe való lejutás 

mozgáskorlátozott részére műszakilag nem megoldható. 

- 20/2017.(III.6.) határozat a Piliscsév, 047/7 - 047/20 hrsz-ú ingatlanok kiemelt 

fejlesztési területté való átminősítéséről  

Megrendeltük az átminősítést, a tervező készíti a munkaanyagot 

- 23/2017.(III.6.) határozat a Piliscsév, 034/5 hrsz-ú ingatlanból 6709 m² nagyságú terület 

belterületbe vonásáról 

A belterületbe vonást kérelmeztük a Földhivatalnál, várjuk a bejegyző határozatot. 

- 27/2017.(III.6.) határozat a Piliscsévi Sport Egyesület támogatásáról 

Egyeztettem az Egyesület elnökével, a TAO-s pályázat keretén belül kerül benyújtásra a 

bírói öltöző és a vizesblokkok kialakítása. 

- 28/2017.(III.6.) határozat a Béke utcai sebességkorlátozásról 

Jeleztük a problémát a Rendőrség felé, rendszeresen jönnek ellenőrizni a sebességet. 

- 29/2017.(III.6.) határozat a Szennyvíztisztító 22 kV-os légvezeték leágazás tulajdonjog 

átvételről 

Az általunk felajánlott vételárat elfogadták, várjuk vissza az aláírt szerződést. 

- 30/2017.(III.6.) határozat Tóth Tamás és Tóth-Kollár Eszter ingatlanügyéről, az 

önkormányzati tulajdonú, 265 hrsz-ú közút kialakításáról 

Az út kitűzése megtörtént, további döntés szükséges az út kialakításához 

 

 

 

A két ülés közötti eseményekről az alábbiakban számolok be: 

 

Március 

 

- 2-án Partnerkereső Fórumon vettem részt Komáromban 

- 4-én Nőnapi rendezvényt tartottunk a Művelődési Házban 

     Jegyző asszony képviselte a települést a sárisápi borversenyen 

- 9-én egyeztetést folytattunk Magyar Ákossal a buszváró tervezésével kapcsolatban 

Az Ister-Granum szenátusi ülésén vettem részt 
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- Az MLSZ által szervezett „amatőr labdarúgás fejlesztési lehetőségei” témakörben 

értekezleten vettem részt Tatán 

- 10-én a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem részt, ahol a Dorog és 

Esztergom városában a fekvő-járóbeteg intézményeket érintő átalakítási folyamatokról 

szóló tájékoztatást kaptunk 

- 13-án ülésezett a SZEKB 

- 14-én tartottuk a március 15-i ünnepségünket 

- 14-én véradás volt a településen 

- 23-án Jegyzői értekezlet volt Tatabányán, elsősorban az ASP működésével kapcsolatban 

- 18-án óvodai támogató bálon vettem részt 

- 21-én tárgyaltam Németh Gézával az Arculati kézikönyv, és a rendezési terv módosításáról 

Leányváron mindhárom település egyeztetést a folytatott a Vízművel az ÉCS elszámolásról 

- 22-én Piliscsabán a PilisBike kerékpár turizmussal kapcsolatos megbeszélést tartottunk 

- 23-án a Szlovák nyugdíjas Klub tagjai a gesztenyefáknál tavaszi takarítást végeztek 

- A Piliscsévért Közalapítvány ülésén vettem részt 

- 24-én Héregen a Polgármesterek a Falukért Egyesület ülésén vettem részt 

- 25-én a Pincefalu Egyesület tavaszi nagytakarítást végzett a Pincefaluban 

- 27-én nagysápról a Granárium étteremből ajánlattal keresték meg az Önkormányzatunkat 

- 28-án Tatabányán a Kormányhivatal által szervezett települési arculati kézikönyvvel 

kapcsolatos értekezleten voltam 

- 29-én elektronikus hulladékgyűjtés volt az Óvodában  

- 30-án munkaértekezletet tartottunk a testületi tagokkal 

- 31-én Moréna téltemetés rendezvényünket tartottuk 

 

 

Április 

 

- 3-án az új adós kolléganő megkezdte munkáját 

- a Művelődési Házban katonai toborzó előadást tartottak 

- 4-én Jegyző asszony a Járási Hivatalban foglalkoztatási paktum értekezleten vett részt  

- Esztergomban Dr. Kövecses Varga Etelka könyvbemutatóján vettem részt 

- 5-én a Művelődési Ház felújítása kapcsán Varga Ernő statikus felmérést végzett az 

épületben. 

- ellenőrzést tartott Bacsa Mária belső ellenőr  

- 8-án a piliscsévi borverseny eredményhirdetésén vettünk részt Nagy Mária képviselő 

Asszonnyal és Jegyző asszonnyal 

- 9-én Szlovák előadást tartottak a Művelődési házban 

- 10-én munkaterületátadás volt a Dózsa György utcai telkeknél, az önkormányzati 

tulajdonú úton bekötöttek egy szivattyút, amihez mint útkezelő hozzájárulást adtunk 

- Ülésezett a PB 

- 11-én Intézményvezetői értekezletet tartottam 

Arany János vetélkedő a Művelődési Házban 3 település részvételével 

 

 

A Sportöltözőben beépítésre kerültek a nyílászárók, valamint  a Sportöltöző felújítása című 

pályázathoz az árajánlatok kérése folyamatban van. 

Önkormányzatunk a Top pályázat keretén belül / Szociális Alapellátó Központ átalakítása, 

felújítása/ 60 millió forintot nyert! A Támogatói Okirat aláírására körülbelül 2  héten belül sor 

kerül. 
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Az Óvodában a járda felújítása folyamatban van. 

 

Egyeztetést folytatunk az új Képújság programmal kapcsolatban / Borlai Gábor, Kalásznet és 

a Photo NEWS III  broadcast program forgalmazójával/ 

A bekötő úton tervezett buszváró tervezői és szakhatósági engedélyeztetés folyamatban van. 

 

 

 

Kérem jelentésem megvitatás utáni elfogadását. 

 

 

Piliscsév, 2017. április 12. 

 

 

 

        Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 

              polgármester  


