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Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
2013. május 2. Babák László Gyáli Járási Hivatal vezetővel megbeszélés az aktuális 

kérdésekről 
május 3. Egyeztetés a kispályás önkormányzati kupa résztvevőivel. Megbeszélés a tankerületi 

igazgatóval 
május 7. KTI - Gyáli Kistérség megbeszélés a kistérségi közlekedés aktuális kérdéseiről 
május 9. FAÖT ülés - Pest megye és a Fűváros kapcsolata 
május 10. Rákóczi úti járda terv egyeztetés 
május 13. Nádudvari Józseffel egyeztetés a szennyvízberuházás kapcsán 
május 14. Rendkívüli testületi ülés 
május 15. Hungária Zrt.-vel megbeszélés 
május 20. ASE edzőpálya avató 
május 27. Ócsai rendőrörsön megbeszélés a helyi közbiztonsági helyzetről. Egyeztetés a 

Dabasi Munkaügyi Központtal a közfoglalkoztatottak alkalmazása 
kapcsán 

május 29. DAVÖV közgyűlés 
május 31. Nagygödör sportpálya átadás-átvétele 
 
június 3. A Kistúi utca tulajdonosaival egyeztetés a tulajdonviszony rendezéséről 
június 4. Főépítésszel egyeztetés az Egészségházzal kapcsolatban. Településrendezési 

eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos kérdések áttekintése 
június 7. Pedagógusok köszöntése 
június 8. nagygödör Sportpálya ünnepélyes átadás, önkormányzati kupa 
június 10. Szociális étkezéssel kapcsolatos megbeszélés a Kistérséggel. 
június 14. Ballagás 
június 18. KLIK megbeszélés 
június 20-21. Önkormányzati konferencia 
június 25. Absolvo Kft.-vel egyeztetés a szennyvízberuházással kapcsolatban 
 
 
Beruházásokkal, felújításokkal, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek, 
szerződéskötések: 

– Megtörtént a John Deer kistraktor vásárlása 
– Az idegenforgalmi adó kiegészítésére elnyert támogatás szerződésmódosítását kértük, 

mivel az időjárási viszonyok nem tették lehetővé az építési munkálatok határidőre történő 
befejezését. A faluház vizesblokkja, a lugas és az információs táblák május közepére 
elkészültek, a pályázat elszámolása megtörtént. 

– A két ÁROP pályázattal kapcsolatban egyeztettünk a pályázatíróval és a Humusz 
Szövetséggel, akik konzorciumi partnerek lesznek. A pályázatokat júliusban fogjuk 
benyújtani. 

– Megtörtént az iskolai atlétikai pálya 1 éves garanciális bejárása. 
– Az EACEA Testvérvárosi pályázaton 13.000 eurót nyertünk, megkezdtük a szeptemberi 

találkozó szervezését. 
– Az Egészségház látványtervének elkészítésére 6 építészt hívtunk meg, határidőre két 

pályázat érkezett. 
– Hamarosan kiírásra kerül egy KEOP pályázat hulladékgazdálkodási rendszerek 

fejlesztésére. A pályázaton Gyállal közösen tudnánk indulni, egyelőre a lehetőségek 
felmérése zajlik. 

– A szennyvizes pályázathoz kapcsolódó kivitelezési tender előzetes ellenőrzése sokáig 
húzódott, végül június 21-én megkaptuk a KFF tanúsítványt, így el lehet indítani a 
közbeszerzési eljárást. 



– A Rákóczi úti óva tornaszobával való bővítésére a BM pályázatot benyújtottuk, 
elkészültek és feltöltésre kerültek az építési engedélyezési tervek. 

– A 2012. évi BM pályázatból megvalósult a Nagygödör téri sportpálya felújítása, az 
ünnepélyes átadásra és az önkormányzati Vándorkupa lebonyolítására június 8-án került 
sor.  

– A Kóhalmai út felmérésével megbíztuk a Metron Földmérő Kft-t, akik a felmérést el is 
készítették. 

– Szerződések: Rákóczi út járda, iskola parkoló 
 

 
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. június 18. 
 
       Vincze József 
       polgármester 


