NAPIREND ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS
A 2015. ÁPRILIS -I ÜLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL
 az elfogadott Kezelésbe adási megállapodások (KSE, Nyugdíjas Klub) aláírása megtörtént.
 az óvoda módosított alapító okirata, valamint a Gárdonyi Géza Műv. Ház megszüntető okirata a
Magyar Államkincstár részére megküldésre került. Várjuk a határozatokat.
 a honlap üzemeltetésre vonatkozó szerződés aláírása és az átállás (szerver, levelező rendszer stb.)
megtörtént.
 a csatornaperek kapcsán az illetékes bíróságok felé Vácrátót és Őrbottyán Önkormányzata részéről
aláírt permegszüntetők benyújtásra kerültek (a tértivevények szerinti átvétel: december 30. és 2015.
január 05.)
 2015. január 30. napjával a csatorna-közmű vagyon Őrbottyán Város Önkormányzatától átvételre
kerül.
 a DMRV Zrt-től januárban átvettük a SEAT Inca tehergépjárművet, az átíratás és szervízelés
megtörtént.
 a szociális tűzifa kiszállításra került (34 fő a BM támogatásból + 4 további személy felajánlásból
jutott tüzelőhöz)
 számos alkalommal jelentettük a DMRV felé az Alkotmány út 18. szám előtti csatorna fedlapot
(zörög), ideiglenes megoldások születtek, a végleges megszüntetéssel tavaszig várni kell, a DMRV a
Közúttal egyeztet az útbontással kapcsolatban
 az aljegyző telefonkészülékére vonatkozó csomagváltás megtörtént
 az Óvoda melegvíz-ellátásához kapcsolódó gázfogyasztásunk magas – bejárás Mikes László/Balázs
István)
 2015. február 6. – szavatossági időn belüli bejárás a Trend Építő Zrt-vel (Művelődési Ház- és Óvoda)
 az Önkormányzat vagyonbiztosításának fordulója 2015. január 7-én volt. Az alkusz cég
megversenyeztette a hűségidő lejáratát követően a biztosítókat; a jelenlegi Aegon Biztosító adta a
legkedvezőbb ajánlatot a felülvizsgálat során. (95.700.-Ft/negyedévről 81.297.-Ft/negyedévre)
 traktor karbantartás, alkalmas a hókotrásra, ezt a gyakorlatban is leteszteltük
 a holland beruházó bemutatkozása - C.J. Maria Vinken – Dr. Rumi Csaba
 eb összeírás felhívása megküldésre került minden háztartásnak – 2015.02.01.-2015.03.31.
 Dudás Ferenc követelés behajtása – végrehajtásra adni
 a közvilágítás üzemeltetését az ENERIN Zrt. átadta az ENEFI Nyrt.-nek – új inkasszós szerződést
kellett aláírnunk, a hibabejelentéssel kapcsolatos számok nem változtak;
 szállítói tartozásunk NINCS.
 január február hónapban az alábbi kifizetések történtek az „egyéb dologi kiadások” szakfeladatról
(táblázat)
 Vácrátóti Hírmondó – aljegyző asszonnyal egyeztetés (feladata: felhívás megküldése, beérkező
cikkek összegyűjtése, önk.-i információk megírása és továbbítása a kiadó felé;)
 1956-os emlékmű áthelyezésére vonatkozó bejárás időpontjának egyeztetése
 Pest Megyei Kormányhivataltól írásos állásfoglalást kértünk a polgármesteri tiszteletdíj
költségvetésében történő feltüntetésére és a korábban megbeszéltek szerinti felhasználásra
vonatkozóan.
 Úttisztítás: Bertinke Gát utca és Bajcsy-Zs. utca (Csernák Istvánné mögött)
 útfelújításokkal kapcsolatban műszaki ellenőrrel egyeztettünk, március hónapban egy garanciális
bejárást szeretnénk tartani
 Kocsonya piknik
 Belterületi rét kaszálása – üzemanyagot kifizetik
 Szemétszedés vasúttól az Őrbottyáni kanyarig – külterületi buszmegállók Vácduka felé
 poroltó készülékek felszerelése az intézményekben
 BM térfigyelő kamerarendszer kiépítésére korábban benyújtott pályázat elbírálásáról megkaptuk a
levelet – forráshiány miatt elutasítva

 a Munkaügyi központ 2015.02.09. napján a hosszabb idejű közfoglalkoztatás vonatkozásában
ellenőrzést tartott, az adminisztrációt a kifizetéseket rendben találták; munkanapló vezetését írták
elő.
 Nyugdíjazás iránti kérelem került benyújtásra: Szerencsés Istvánné óvodavezető és Baksza Terézia
óvodapedagógus részéről. 2015.08.01. napjától kerülnek beléptetésre a pályáztatás útján kiválasztott
óvodapedagógusok.

