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Polgármesteri beszámoló
a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk 51. §-a alapján az alábbiakban számolok be a Képviselőtestület korábbi ülésein hozott döntések végrehajtásáról:
-

-

-

-

-

A 44/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat alapján a DentoGál Kft. feladat-ellátási
szerződés módosítása aláírásra került.
Az 54/2020. (VII. 08.) Képviselő-testületi határozat alapján a VIDU SZIPI Kft-vel az
önkormányzat szerződést kötött.
A 56/2020. (VII. 08.) Képviselő-testület határozata szerint a Babits Mihály utca (Szent
István utca – Árpád utca közötti szakasz – 1234 hrsz.) szilárd burkolatának felújítására a
pályázatot benyújtottuk. a pályázat sikeres volt, amelyen 19.890.000. Ft támogatási összeget
Az 57/2020. (VII. 08.) Képviselő-testület határozat alapján az Őrbottyán, Dobó István utca
útburkolatának korszerűsítéséhez a munkaterületet július 20-án adtuk át és a kivitelezési
munkák augusztus 24-én fejeződtek be.
Az 58/2020. (VII. 08.) a Kismókus Óvoda tetőtéri bővítéséhez kapcsolódó eszközök
augusztus 14-én telepítésre kerültek, a belső bútorok és a külső bútorok egyaránt.
Az 59/2020.(VII.08.) Képviselő-testület határozat alapján az „Őrbottyán Kismókus Óvoda
parkoló- és udvarbővítés” megnevezésű beszerzési eljárást lefolytattuk. A beszerzési
eljárásban nyertes pályázók – a parkoló tekintetében az ELLWOODII KFT., az udvar
tekintetében TÓTH NORMANN egyéni vállalkozó- a munkálatokat határidőn belül
elvégezték.
A 60/2020.(VII.08.) Képviselő-testület határozata alapján a „Használt vibrohenger
vásárlás” megtörtént.
A 62/2020.(VII.08.) Képviselő-testület határozata alapján az önkormányzat az általa
szervezett nyári gyerekfelügyelet biztosításáról és annak anyagi fedezetéről gondoskodott.
A 64/2020.(VII.08.) a Képviselő-testület határozata alapján kiírt bölcsődei
kisgyermekgondozói pályázatban támogatott pályázókkal a támogatási szerződések aláírásra
kerültek.
A Képviselő-testület döntése alapján megítélt Kitüntető Címek átadásra kerültek 2020.
08.20-án megtartott városi rendezvényen
A 82/2020.(VIII.12.) a Képviselő-testület határozata alapján a DENTOGÁL KFT. –vel a
magánrendelés megkezdéséről a szerződés aláírásra került.
A 89/2020.(IX.04.)a Képviselő-testületi határozat alapján a 2020.09.08-án megtartott
Társulási ülésen az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat, az együttműködési
megállapodást, az új társasági szerződés elfogadását és a pótbefizetést megszavaztam.

-

A 90/2020.(IX.04.) Képviselő-testületi határozat alapján a tulajdonossal a módosított
bérleti szerződés aláírásra került. Az új bérlők a szerződés tervezeteket megismerték, az
egyeztetések folynak.

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről:
-

2020.07.07-én zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos szakmai fórum Csömörön vettem részt
2020.07.08-án Kismókus Óvoda műszaki átadása megtörtént
2020.07.24-én Kismókus Óvoda statikai felülvizsgálata, helyszíni szemle megtörtént
2020.07.31-én Kvassay Jenő Általános Iskola tanévnyitó értekezlet
Napsugár Óvoda tanévnyitó értekezleten vettem részt
Általános iskolai alsós tanévnyitó rendezvényén vettem részt
2020.08.25-én Zöld Híd Társulási Tanácsülés Kistarcsán vettem részt
2020.08.29-én Kismókus Óvoda tetőtér bővítés elnevezésű fejlesztés átadó ünnepségének
voltam házigazdája
2020.09.01. Szakmai fórumon vettem részt Gödöllőn – a Zöld Híd Társulás meghívására
2020.09.04-én Közmeghallgatás került megrendezésre a Kvassay Jenő Általános Iskola
aulájában
2020.09.05-én lakossági elektronikai és veszélyes hulladékgyűjtési akciót szerveztem,
irányítottam a helyszínen
2020.09.08-án Zöld Híd Társulási ülésén vettem részt, Kistarcsán
2020.09.12-én a Váci Vanyek Béla Sportközpont átadó ünnepségén vettem részt
2020.09.20-án volt az új Egészségház átadó ünnepsége, amelynek házigazdája voltam
2020.09.25-én a Közvill Zrt. Igazgatósági ülésén vettem részt Budapesten
2020.09.28-án Kismókus Óvoda udvar műszaki átadásán vettem részt
2020.09.29-én Gödöllőn a Magyar Önkormányzatok Szövetségének ünnepi konferenciáján
vettem részt
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