NAPIREND ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS
A 2015. DECEMBERI -I ÜLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL
 az óvodabővítéssel kapcsolatban Reppert Béla tervezőtől a kiviteli tervek egy részét átvettük
(talajmechanika, épületgépészet) az építészetre vonatkozó dokumentáció a héten leszállításra kerül,
így a közbeszerzési tenderdokumentáció teljes lesz.
(A geotermikus fűtésre történő rácsatlakozás kapcsán felvettük a kapcsolatot Dr. Báldi András
főigazgató úrral.
 vis maior pályázatot nyújtottunk be 2015. év végén (dec. 29.) a közös üzemeltetésű geotermikus
fűtési rendszer szivattyújának meghibásodása kapcsán. A meghibásodás elhárítása megtörtént, 2015.
december 18. napján visszaálltunk ismét távfűtésre
 a tankerület igazgatóval folytatott egyeztetésnek köszönhetően 2016.február 1. napján (hétfőn)
leolvassuk a Klebelsberg nevén lévő gázfőmérő/és almérő állását, ezt követően egy hónapos
próbaidővel megnézzük, hogy mekkora a távhő- és gáz fogyasztás az érintett intézményeknél (iskola,
tornacsarnok) és ennek tükrében döntenénk a továbbiakról.
 a téli gyermekétkeztetésre elnyert támogatás felhasználása hiánytalanul megtörtént 119 tartós
élelmiszer csomagot osztottunk ki a rászorult érintett gyermekek családjainak.
 9 fogyatékkal élőt nevelő család kapott 10.000.-Ft-os értékű –a helyi boltokban, és a helyi
zöldségesnél beváltható- „vásárlási utalványt”.
 a díszvilágítás elemei a Petőfi téren leszerelésre kerültek, a plusz fogyasztásunk emiatt cca.: 17.000.Ft volt.
 Pályázatot nyújtottunk be december végén „emléktáblák kihelyezésének támogatására” a
Szovjetunióba elhurcolt kényszermunkások emlékének állítva írtak ki GUL-15-D kódszámmal
pályázatot.
 a Sződi Virágzó Mgtsz tulajdonában álló, részünkre átengedett 94/4 hrsz-ú területet (volt műanyag
üzem) és épületet birtokba vettük, az erre vonatkozó megállapodás egyeztetés alatt áll.
 a temető mögötti önkormányzati út kiméréséről korábban már adtunk tájékoztatást, a kimérésnek
megfelelően az út kitisztítása, tuskómentesítése megtörtént, a letermelt fát a volt műanyag üzem
területére szállítottuk.
 a szeles időjárás miatt az Óvoda udvarán lévő gázórákat rejtő házikóra rászakadt egy gally. A fák
gallyazását elvégeztük, 2 fát kivágtunk, ezek szintén a műanyag üzembe kerültek beszállításra.
 A Gárdonyi Géza Művelődési Ház kiállító termei, folyosója, az előtér tisztasági festése megtörtént.
Hasonlóan a védőnő- és háziorvosi rendelő teljes egésze, összes helyisége. Felajánlottuk és élt a
lehetőséggel az őrbottyáni rendőrőrs is, akiknek a korábban elnyert számítógépek közül egyet
felajánlottunk! Ezúton is köszönik Vácrátót Község hozzáállását!
 A CSOK pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a Lenogem Kft részére az Önkormányzat részéről aláírt
együttműködési megállapodás megküldésre került.
 A Gárdonyi Géza Művelődési Ház kapcsán Dalvári Vince eljuttatta részünkre az elkészült változási
vázrajzot. Kiderült, hogy szükséges lenne egy-két módosítás, ugyanis a korábban elbontott WC
szerepel még a térképen, így annak a törlését kell kezdeményeznünk, mielőtt a telekalakítást
elvégeznénk.
 3 db led közvilágítási lámpa felszerelése (így eleget tettünk Dr. Nagy Ferenc kérésének – Alkotmány
út vége 2 db; temető elé 1 db, csere: Rákóczi u. 1 db)
 könyvtárosunk, Dalváriné Ádám Judit január közepén örömmel tájékoztatott, hogy a könyvtár kapott
egy új számítógépet a Pest Megyei Könyvtártól. Ezúton is köszönjük.
 az intézmények hulladékgyűjtő edényzeteinek használatát, elszállítását felülvizsgáltuk. Az
intézményeknél összességében a 10 db 1,1 m3-es gyűjtőedényből visszamondtunk 6 db-ot és
vásároltunk 3 db 260 literes kukát, ennek megfelelően a szerződéseket január 1. napjával
módosítottuk, ez éves szinten 1.1 MFt-os megtakarítást jelent majd.
 a tornacsarnokban a tűzriasztó rendszer üzembe állítása megtörtént (karbantartás, akkumulátor
csere), a Multi-Alarmhoz bejelentésre került tegnapi nappal.
 előzetes információk szerint 2016. évre vonatkozóan is megkapjuk a 10 fős közfoglalkoztatotti
létszámot.
 Egyeztetés a holland partner képviselőivel a beruházási lehetőségekről, fejlesztési irányokról

 a folyószámla váltás sikeresen megtörtént, az adóval kapcsolatban a Takarékban a sárga csekkes
befizetést kipróbáltuk, a rendszer működik. Az első félévben kiderül, hogy az ott történő
befizetésekkel mekkora megtakarítást érünk majd el a postai befizetésekhez képest.
 Petőfi szobor állításával kapcsolatos infók
 FELAJÁNLÁS játszótéri ütéscsillapító gumiburkolat, leszállításáért köszönet Bíró Istvánnak.
 FELAJÁNLÁS 1 db tűzhely ment a Nyugdíjas klubba, továbbá 1 db mélyhűtőláda, 1 db 160 literes
hűtő, amik a hűtést igénylő élelmiszerbankos adományoknál lesznek számunkra praktikusak. Ezúton
is köszönjük!
 FELAJÁNLÁS a forgatásról a mézeskalács front, szétszerelve beszállítottuk a műanyagüzem
területére.
 bejelentkezett az első külsős (nem vácrátóti) esküvői rendezvény a Művelődési házba, külön elnyerte
tetszésüket a közösségi kemence! A hasonló jellegű rendezvények kapcsán eszközigényeket fel kell
mérnünk!
 Az adóértesítők kézbesítése a múlt héten megkezdődött. Tekintettel arra, hogy Közös Hivatalban
működünk, a sződligeti anyakönyvvezést átmeneti ideig a vácrátóti anyakönyves kolléga látja el.
 a gyermekjóléti- és családsegítő feladatokat január 1-től - jogszabályváltozás miatt – a Sződligeti
Gondozási Központ látja el. A vácrátóti gyermekjóléti feladatokat továbbra is (4 órában) Pintérné
Edina látja el, immáron Sződligeti Gondozási Központ alkalmazottjaként. Ehhez kapcsolódóan a két
Önkormányzat az Élelmiszerbank 2016. évi pályázati kiírására közösen pályázatot nyújtott be,
remélve, hogy a korábbi adományosztás lehetőségét továbbra is biztosítani tudja a rászorulók
részére.
RENDEZVÉNYEKRŐL (esetleg)
Ami volt: adventi vásár (befolyt bevétel: 560eFt), gyertyagyújtás, magyar buli, mindenki karácsonya, idősek
karácsonya, kocsonya piknik (befolyt bevétel: 250 eFt)

