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Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
2013. március 28. KLIK megbeszélés 
2013. április 02. Dr. Szelényi Zoltán állatorvossal megbeszélés az állati hulladékok 

ügyében 
04. Óvodai tornaszoba pályázatának előkészítése 
 Juhász Istvánnal megbeszélés ingatlanrész eladás ügyében 
05. Óvoda helyszíni bejárás a tornaszoba kapcsán 
10. Igazságügyi szakértővel kapcsolatfelvétel az iskola ügyében 
11. Nagygödör tér bejárás 
15. Surányi Ferencné iskolai kerítés ügyében járt nála 
 Iskola előtti parkoló ügyében megbeszélés 
16. Előszerződés megkötése a Horváth családdal 
18-19. Szabadságon voltam 
22. Gödöllőn jártunk erdészeti hatósági megbeszélésen 
 Állampolgársági eskü volt a Hivatalban 
25. Penny buszváró ünnepélyes átadásán vettem részt. 
 
Beruházásokkal, felújításokkal, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek, 
szerződéskötések: 
– Az Idegenforgalmi adó visszatérítéséhez kapcsolódó pályázat megvalósítási határidejének 
meghosszabbítását kértük – április 15. helyett május 15. - az extrém időjárási körülményekre 
hivatkozva. A pályázati támogatásból elkészültek a térképek és azok tartóállványa, folyamatban van a 
Faluház udvarán a vizesblokk és a lugas kialakítása. A kérelmünket elfogadták, a szerződésmódosítás 
még nem érkezett meg. 
– Részt vettünk az NKEK által szervezett LIFE+ program információs napján, azonban úgy 
döntöttünk, hogy nem indulunk ezen a pályázaton, mivel a természetvédelmi célú támogatás csak 
Natura 2000 területeket támogat, a környezetvédelmi célú pedig nagyon alacsony intenzitású. 
– A szennyvízberuházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzése során 
az NKEK több kifogással is élt, gyakorlatilag a teljes 3. és 4. kötetet módosítani kellett, annak 
ellenére, hogy a kiírás tartalmilag nem változott az első eljáráshoz képest. A tényállás tisztázása 
megtörtént, várjuk annak elfogadását. Várjuk továbbá az elvi vízjogi engedély meghosszabbítását is, 
melyre a kérelmet február 12-én nyújtottuk be. 
– Az energetikai korszerűsítésre benyújtott két KEOP pályázatot a Befogadási kritériumoknak 
való meg nem felelés miatt elutasították, az elutasítás ellen kifogással éltünk. 
– Április 12-én szerződést kötöttünk az Aula Építésziroda Kft-vel a Rákóczi úti óvoda 
tornaszobájának bővítési terveinek elkészítésére – vázlattervek, költségvetés, építési engedélyezési 
terv és kiviteli tervek – összesen 950.000 Ft + áfa összegre. 
– Szerződéskötés történt a talajvizsgálati jelentés elkészítésére az Egészségház és óvodabővítés 
kapcsán 229.000,- Ft + ÁFA összegért (SVL Geotechnikai Kft.).  
 

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. április 25.   
 
       Vincze József 
       polgármester 


