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Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
 
Szept. 11. Kistérségi társulási ülés 
Szept. 13. Révfülöpi tábor értekezlet, Révfülöp 
Szept. 16. HÉSZ felülvizsgálat egyeztetés a tervezőkkel 
Szept. 17-23. Európa napok Alsónémedin 
Szept. 19. Kunépszolg Kft-vel megbeszélés a hulladékszállítás kérdéskörben 
Szept. 20. Absolvo Kft-vel megbeszélés a szennyvíz közbeszerzéssel kapcsolatos 

teendőkről 
Szept. 21. Szemétbánya visszaadásával kapcsolatos bírósági tárgyalás 
Szept. 22. Ócsai rendőrőrs megbeszélés 
Szept. 23. Szennyvíz FIDIC mérnök megbeszélés 
Okt. 1. Cserkészszövetség tagjaival találkozás 
Okt. 2. Matuz Balázs vállalkozóval megbeszélés 
Okt. 3. BDL szennyvíz közművagyon felméréssel kapcsolatos megbeszélés 
Okt. 4. CÉDE pályázat ellenőrzése (Magyari u- Hős u.) 

Konyha ellenőrzés 
Okt. 7. Iskola büfé termékkínálat ellenőrzése 
Okt. 8. Közig Konferencia Budapest 
Okt. 9. Absolvo Kft-vel szennyvíz közbeszerzés megbeszélése 
Okt. 10. Ócsai rendőrőrs pk. megbeszélés 
Okt. 14. Egészségház terv egyeztetés 

Tájépítész egyetemistáknak Alsónémedi bemutatása 
Településközpont felújításának lehetőségei 

Okt. 15. HÉSZ felülvizsgálat, egyeztetés az országos főépítész hivatallal 
Sziréna próba 

Okt. 16.  Dabasi Munkaügyi Központtal megbeszélés a közfoglalkoztatottakkal 
kapcsolatban 

Okt. 17. Farkas Gergellyel (GLS) megbeszélés  
Okt. 21. Birgejárás II. megbeszélés az érintettekkel 
Okt. 22. Budaörs polgármesterével megbeszélés beruházás-ösztönzési lehetőségekről 
Okt. 26-30. Colletorto 
Okt. 31. Szennyvízberuházás ajánlattevő kérdésekre válaszok 
Nov. 4. FIDIC mérnök megbeszélés szennyvízberuházás kérdések 
Nov. 5. Egészségház tervezőkkel megbeszélés a kiviteli tervvel kapcsolatban 

Absolvo szennyvíz közbeszerzés megbeszélés 
Nov. 6. Révfülöpi tábor megbeszélés, Dabas 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülés és rendkívüli testületi ülés 
Nov. 7. DAKÖV egyeztetés 
Nov. 11. Ajánlatkérő kérdésekre válaszadás 

Megaplasztik ügyvezetőjével megbeszélés 
Nov. 14. Kistérségi társulás 2014. évi működéséről egyeztetés 
Nov. 18. Szennyvíz ajánlattétel bontás 
Nov. 20. ASE egyeztetés 
Nov. 22. Hulladék közbeszerzés bontás 

K&H Bankkal megbeszélés 
Nov. 25. Állampolgári eskü 
 



Beruházásokkal, felújításokkal, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek, 
szerződéskötések: 
 

� Az EGT-Norvég Alap pályázatán sajnos nem tudtunk elindulni, mivel nem találtunk norvég 
partnert. A jövőben várható pályázati lehetőségekről december 2-án szervezendő konferencián 
részt veszünk, ahol lehetőség lesz potenciális partnerekkel is találkozni, kapcsolatokat építeni. 

� Két KEOP Energetikai pályázatunk hiánypótlását benyújtottuk, döntés még nem született. 
� A szennyvíz beruházás közbeszerzése csak a KFF szabályossági tanúsítványának kiadása után 

folytatódhatott az ajánlattételi szakasszal. Mivel a KFF nem rendelt ki ellenőrt, így az 
ellenőrzésre csak utólag kerülhetett sor, emiatt volt a jelentős időbeli csúszás. Időközben 
lezajlott az ajánlattételi szakasz, a három lehetséges ajánlattevő közül csupán egy cég nyújtott 
be ajánlatot, melynek értékelése jelenleg zajlik. 

� A szennyvizes KEOP pályázatnál lehetőségünk van intenzitás-növelést kérni, ehhez - illetve 
törvényi kötelezettségek miatt - el kellett készíttetnünk a víziközmű vagyonértékelését, 
mellyel mind a szennyvíz, mind az ivóvíz esetében a BDL Kft-t bíztuk meg. A közművagyon 
értékelése elkészült, jelenleg a könyvvizsgálói jelentésre várunk, hogy a könyvelésbe át tudjuk 
vezetni a vagyonértéket. A Közreműködő Szervezetnek elküldtük a vagyonértékelést, ami 
alapján az intenzitásnövelés megtörténhet. Kértük továbbá a Támogatási Szerződés 
módosítását, a zárási határidő kitolását, ezt a kérelmünket azonban újból elutasították, a 
módosítással meg kell várnunk a kivitelező kiválasztását. Lehetőségünk nyílt továbbá arra is, 
hogy a támogatási összeg növelését, valamint az egyes költségvetési sorok közötti 
átcsoportosítást kérjük, tekintettel arra, hogy az ajánlott összeg magasabb lesz, mint a tervezett 
költség. 

� Az „Itthon vagy! - Magyarország szeretlek” programok lebonyolítására Önkormányzatunk 
400.000 Ft támogatást nyert el a BM rendelet alapján, továbbá pályáztunk 800.000 Ft-ra az 
NKA-n keresztül. Ez utóbbi pályázat eredményéről még nincs döntés. 

� Az iskolai atlétikai pálya egy éves bejárása megtörtént, a garanciális javításokat az Everling 
Kft. elvégezte. 

� Szeptember 17-26-ig megrendezett Európa napok Alsónémedin program keretében kulturális 
és oktatási együttműködési megállapodást írtunk alá Colletortóval és Demir Kapijával. A 
programot EACEA pályázatból valósítottuk meg, a pályázati beszámoló benyújtásra került. A 
2014-2020. támogatási ciklus Európa a polgárokért pályázataival kapcsolatban november 29-
én tartandó konferencián részt veszünk. A colletortoi kapcsolat révén október 26-30. között 
tíztagú delegáció látogatott el Olaszországba.  

� Önkormányzatunk két ÁROP pályázaton indult, mindkettőhöz szeptember végén nyújtottuk 
be a hiánypótlást. A szervezetfejlesztésre benyújtott pályázaton 15.980.900 Ft támogatást 
nyertünk, a Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van. A civil szervezetekkel való 
kapcsolattartásra benyújtott pályázat eredményéről még nincs döntés. 

� Októberben helyszíni ellenőrzés zajlott, a Magyari utca, Hős utca aszfaltozásával kapcsolatos 
CÉDE pályázatnál. Az ellenőrzésnél mindent rendben találtak 

� Lakossági veszélyes és elektronikai hulladékok begyűjtésére idén is az FTSZV Kft-vel illetve 
a Fe-Group Kft-vel kötöttünk szerződést. A hulladékgyűjtés november 16-án lezajlott, az 
FTSZV Kft-vel az elszámolás miatt vitánk van. 

� A Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzés lebonyolításával a Perfectus Kft-t bíztuk 
meg, egyetlen cég nyújtott be árajánlatot, az eljárás folyamatban van. 

� A szennyvizes beruházás jogi szakértői tevékenységére kötött szerződést a vállalkozó kérésére 
felbontottuk és a dr. Kun Krisztián Ügyvédi Irodával kötöttünk új szerződést. 

� Helyszíni ellenőrzés volt a Szent István téri óvoda tornaszobájának építésével kapcsolatos 
CÉDE pályázatnál. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. 

 
 

 



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. november 21.   
 
       Vincze József 
       polgármester 


