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Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
2013. július 04. Hídtransz Kft. fejlesztési igény egyeztetés, 
 Kiss Ernő tanár úr köszöntése (85 éves volt), 
05. Nagygödör játszótér felügyeletének indítása, 
08. Dabason jártam polgárvédelmi megbeszélésen, 
09. Ócsán jártam rendőrségi megbeszélésen, 
 Állampolgársági eskü volt, 
10. Egészségház tervezésével kapcsolatos bejárás, 
11. Gyáli Kistérség ülése, 
 Iskolai parkoló és árok átalakítással kapcsolatos bejárás, 
15. Az Északi-iparterületen induló fejlesztéssel kapcsolatos megbeszélés 

(kisállat temető mögötti rész), 
16. Kamerarendszer bővítéssel kapcsolatos bejárás és megbeszélés 

(Nagygödör), 
17. Víziközmű vagyonfelméréssel kapcsolatos megbeszélés, 
 Fézer Nórával (K&H Bank) megbeszélés, 
18. megbeszélés Kovács Györggyel (Kovács-Dust Mann Kft.), 
23. Matusz Balázzsal (Matuszvad Kft.) megbeszélés, 
25. DAKÖV Kft. megbeszélés, 
2013. augusztus 1-4. Nagyajtai látogatás, 
05. iskolai előtti parkosítás megbeszélés (Belágyi Tamással és Kotán 

Miklóssal), 
 Energetikai pályázattal kapcsolatos megbeszélés, 
06. Útépítésekkel kapcsolatos ajánlatok bontása, 
 RFH (regionális Fejlesztési Holding) megbeszélés, 
07. ABSOLVO Kft-vel megbeszélés a szennyvízberuházás kapcsán, 
 Sárkánytó bejárás az erdésszel, 
09. Artisjus ellenőrzés a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárban, 
12. Migrációval kapcsolatos megbeszélés (Pánczél Károly ogy-i képviselő, 

Kocsis István rendőrkapitány, Somogyi Béla Bugyi polgármestere, 
Bukodi Károly Ócsa polgármestere), 

 Állampolgársági eskü volt, 
13. BÁH-nál jártam megbeszélésen, 
14. Útépítések kapcsán tárgyalás, 
15. Rendkívüli testületi ülés, 
16. ABSOLVO Kft-vel megbeszélés,  
20. Augusztus 20-i ünnepség, 
21. BÁH megbeszélés volt a településen, 
 Horváth-féle házzal kapcsolatos megbeszélés, 
22. BÁH ellenőrzés volt,  
26. Útépítésekkel kapcsolatos szerződéskötés, munkaterület átadás, 
2013. szeptember 02. Tanévnyitó, 
04. Falunapok rendezvénysorozat megbeszélés, 
06. Hulladék közszolgáltatás megbeszélés 
 
Beruházásokkal, felújításokkal, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek, 
szerződéskötések: 
 

- Véglegesítésre került a szennyvízberuházás kiviteli tenderéhez kapcsolódó 
dokumentáció. A részvételi eljárás lezajlott. 



- Benyújtottuk pályázatunkat az ÁROP 1.6.A és az ÁROP 3.A.2 konstrukcióra 
- Lezajlott a közbeszerzési eljárás az útépítésekre, a szerződéseket megkötöttük a 

Swietelsky Magyarország és a Hidrográd Kft-vel 
- Szerződést kötöttünk a BDL Kft-vel a szennyvíz és az ivóvíz víziközmű 

vagyonértékelésre 
- Benyújtásra került az óvoda tornaszobájának építési terve engedélyezésre 
- Beadtuk fejlesztési elképzeléseinket, ezzel kapcsolatban Kiss Viktor alpolgármester 

részt vett a 2014-2020. közötti Vidékfejlesztési Program társadalmasításán 
- Szerződést kötöttünk az M27 Absolvo Consulting Kft-vel a Norvég-EGT pályázat 

megírására 
- Szerződést kötöttünk az útépítések műszaki ellenőrzésére Rasztik Róberttel 
- Az iskola atlétikai pályájának garanciális javítását elkezdte az Everling Kft. 
- A szennyvizes pályázat helyszíni ellenőrzése során hiányosságot nem találtak, 

intézkedés nem vált szükségessé 
- Szerződést kötöttünk a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-vel 

lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére 
- A korábban elutasított KEOP Energetikai pályázatainkat befogadták, jelenleg a 

hiánypótlás zajlik. 
- Felkérést kaptunk a lengyelországi Pelplin településről az Európa a polgárokért 

programjukon való részvételre 2014. július 7-17-ig 25 fő részére. 
- Felkérést kaptunk az olaszországi Colletortotól az Európa a polgárokért programjukon 

való részvételre 2014. őszén. 
 
 
 

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. szeptember 05. 
 
       Vincze József 
       polgármester 
 


