
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám:  241-      /2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. március 26-i ülésére 
 
Tárgy: Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 
 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester. 
 
 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
Véleményezi: 
 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
 

AAllssóónnéémmeeddii   PPoollggáárr mmeesstteerr ii   HHiivvaattaallaa  
22335511  AAllssóónnéémmeeddii ,,  FFıı  úútt   5588..    

TTeell ::  2299//333377--110011,,  ffaaxx::  2299//333377--225500  
aallssoonneemmeeddii@@uuppccmmaaii ll ..hhuu,,  wwwwww..aallssoonneemmeeddii ..hhuu  

  
   

X 

 

X 

 

 

 



Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
2013. február 27. Iskola bejárás TIGÁZ-zal 
 Révfülöpi tábor alapítványi ülése 
28. Iskola hőszigetelési pályázattal kapcsolatos KEOP ellenőrzés 
 Mezőgazdasági fórum 
 
2013. március 01. Nagygödör sportpályaépítés közbeszerzési tárgyalás 
04. Feltizi tankerületi igazgató úrral megbeszélés 
05. Horváth Sándorral és testvérével és Molnár Ferencnével 

megbeszélés 
06. MVH-ban tárgyaltam több mezőgazdasági termelővel 
08. Nőnapi köszöntés 
 Hulladékgazdálkodási témakörökben megbeszélés 
11. KIK megállapodás aláírása 
 Nőnapi műsor és nyugdíjasok köszöntése 
12. Tűzesetnél intézkedés 
13. Rendkívüli testületi ülés 
18. DAKÖV Kft. megállapodás aláírása 
20. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megbeszélések 
 
 
Beruházásokkal, felújításokkal, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek, 
szerződéskötések: 
 
Febr. 26.: Workshop Megújuló energia előállítás marginális területeken (M2RES) – 
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében tudnak segíteni pl. volt szemétbányánál 
depóniagáz hasznosítás és napelem park létesítésére (Z.G. vett részt, további 
egyeztetések várhatóak márciusban) 
 
Február 28-án az iskola hőszigetelési pályázatának helyszíni ellenőrzése zajlott le, az 
ellenőrzés során nem tártak fel olyan hiányosságot, ami intézkedést igényelt volna. 
 
A szelektív hulladékgyűjtést fel kellett függeszteni. 
 
Lehetőség van a szennyvizes beruházásnál a támogatási intenzitás növelésére 80-ról 
95%-ra, ehhez fel kell mérni a közművagyont. Az árajánlatok bekérése folyamatban 
van. A CBA felülvizsgálatra a Közreműködő Szervezetet fogjuk felkérni. 
 
A szennyvizes beruházás kiemelt beruházás lett, ezért a hatósági ügyintézés idejének 
rövidülnie kellene, illetve az önerő akár 0% is lehet, de egyelőre a határidők 
csökkenését nem tapasztaljuk (Környezetvédelmi Felügyelet, elvi vízjogi 
engedélyezés) és az önerővel kapcsolatban nincs egyértelmű döntés. (Ezzel 
feleslegessé válhatna a CBA felülvizsgálat) 
 
A megismételt közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzése kapcsán az Energia Központ 
meglehetősen sok kifogással élt, ami azért furcsa, mert az első körben gyakorlatilag 



ugyanezt a dokumentációt nyújtottuk be, amit akkor elfogadtak. A tényállás tisztázása 
folyamatban van. 
 
A Nagygödörben építendő öntött gumiburkolatos sportpálya közbeszerzési eljárása 
megtörtént, a nyertes Sport Bau Trade Kft.-vel a szerződést …-én aláírtuk. 
A műszaki ellenőrzés elvégzésére 3 árajánlatot kértünk be, a legkedvezőbb árajánlatot 
benyújtó Rasztik Róbert egyéni vállalkozóval a szerződést március 14-én megkötöttük. 
 
Az Idegenforgalmi Alap visszatérítése kapcsán nyert 3.260 eFt-os támogatás 
felhasználása folyamatban van, a térképtartó táblák elkészültek, a térkép és a szöveges 
oldal tartalmának egyeztetése folyik, a vizesblokk megépítésére az árajánlatokat 
bekértük. 
 
Az épületenergetikai pályázat energetikai vizsgálatának elvégzését a Renesco Kft. 
végezte, az erről szóló szerződést azonban fel kellet bontanunk, mivel két külön 
pályázatot adtunk be, amihez két külön szerződést kellett kötnünk. Ez a kifizetett teljes 
összeget nem befolyásolta. 
 
Meghívást kaptunk Demir Kapija önkormányzatától egy április 11-i magyar estre, 
sajnos a meghívásnak nem tudtunk eleget tenni.  
 
KÖZOP pályázat kiírását készítik most elő, ehhez kértek tőlünk adatszolgáltatást a 
tervezett kerékpárutakról. A pályázatról még konkrétumokat nem tudunk, az sem 
biztos, hogy a Közép-magyarországi Régiót érinteni fogja, de beadtuk a meglévő 
kerékpárút felújítását, új kerékpárút építését a régi meghosszabbításaként és azt a 
2008-ban készült kistérségi tervet, mely egy átfogó kerékpárút-hálózat kiépítését 
célozná meg. 
 

Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi, 2013. március 20.   
 
 
 
 
       Vincze József 
       polgármester  
 


