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Készült:  A Képviselő-testület 2012. szeptember 11-i ülésére 
 
Tárgy: Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester. 
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Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
 
2012. június 28. DAKÖV Kft. taggyűlése Dabason 
2012. július 03. Budavári Katalinnal – CBA gazd. Ig. – megbeszélés 
04. Kistérségi ülés Gyálon 
05. Megbeszélés a fogorvosokkal 
06. Hungária Zrt. megbeszélés 
10. és 31. Dabasi rendőrkapitányságon megbeszélés a migrációs ellenőrzések 

tapasztalataival kapcsolatban 
31. Dabasi Munkaügyi Központban szerződéskötés a közfoglalkoztatottak 

alkalmazására 
2012. augusztus 14. Budai Gyula államtitkárral megbeszélés 
13. és 28. Dabasi rendőrkapitányságon megbeszélés a migrációs ellenőrzések 

tapasztalataival kapcsolatban 
16. Energiaclub képviselője, Csanaky Lilla szakértő járt itt megújuló energia 

előállítással kapcsolatos megbeszélésen 
22-24. Szabadság   
27. Állampolgársági eskü 
30. Hannák György könyvvizsgálóval megbeszélés az ABÉVA Kft. 

tőketörlesztésének finanszírozása kapcsán 
31. Tanévnyitó tantestületi ülés 
2012. szeptember 01. Évnyitó a Széchenyi István Általános Iskolában 
 
Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tevékenységek, szerződéskötések: 
 
– Útépítés közbeszerzésének lefolytatása (hirdetmény feladása, kérdésekre válasz, 

pályázatok bontása, hiánypótlás, ártárgyalások, Képviselő-testület felé előterjesztés 
készítése, rendkívüli testületi ülés összehívása, eredményhirdetés, szerződéskötés, 
munkaterület átadás-átvétel) 

 Útépítés műszaki ellenőrzésére szerződés kötése (Teleszolg 2000. Bt.) 
– Nagygödörben épülő játszótérrel kapcsolatos teendők (ajánlatok beszerzése, 

tárgyalások, Képviselő-testület felé előterjesztés készítése, rendkívüli ülés 
összehívása, szerződéskötés, játszóeszközök helyének egyeztetése, beruházás 
folyamatosa ellenőrzése) – ünnepélyes átadás 2012. szeptember 14. 13:30   

– Iskolai udvarrendezéssel kapcsolatos tevékenységek (munkálatok meghatározása, 
kivitelező kiválasztása – Geotransz 2000 Kft. –, műszaki ellenőr kiválasztása – Rasztik 
Róbert EV.) 

– Birgejárás II.-vel kapcsolatos tevékenységek (a fa és szőlő kiszedésének előkészítése, 
kivitelező kiválasztása (Geotransz 2000 Kft.), szerződéskötés 

– Szennyvíztisztító pályázattal kapcsolatos teendők (minőség-ellenőrzéssel kapcsolatos 
eljárás lefolytatása, kivitelezésre jelentkezőkkel kapcsolatos hirdetmény feladása 
(Colas-Alterra Zrt., Strabag-MNL Kft. és Veolia Zrt. jelentkeztek beruházóként) 

– Magyar KÖZÚT KHT-val egyeztetés a Haraszti úti padkázással kapcsolatban 
– Szolgálati lakás szerződéskötés (Hirmann Judit pedagógus, a volt védőnői lakás) 
– Egyházakkal egyeztető megbeszélés az ún. öreg temető ügyében 
 
Kérem beszámolóm elfogadását! 
 
Alsónémedi, 2012. szeptember 04.     Vincze József 
       polgármester  


