A két ülés között végzett feladatok (2016. 06.01-től 2016. 06.22-ig)



Temetői urnafal megrendelése (három árajánlat bekérve), kivitelezése, elszámolása.



Dózsa György úti támfal és megsüllyedt aszfaltburkolat helyreállítása (vis maior
pályázat): a 2015. október 30-án kelt belügyminisztérium által kiadott Támogatói
Okirat szerint a 1.614.000 Ft támogatást nyert el az Önkormányzat a felújítási
munkákra. A támogatás felhasználásáról legkésőbb a miniszteri döntést követő 12
hónapon belül, azaz 2016. október 28-ig köteles az Önkormányzat elszámolni. A
munkálatok elvégzésére Statikai szakértői vélemény elkészült 2015 júniusban,
valamint műszaki tervdokumentáció 2015. május 26-án.
2016. június 1-ei felhívásunkra a HEDÚT ’91 kft. elmondta, hogy tekintettel útépítési
profiljukra a támfal felújítási munkáit nem vállalják.
Helyszíni szemle, és újabb árajánlatok bekérése a komplex munka elvégzésére (2016.
június 1-től): Neubauer Kft., Hód Kft. MX JOS Kft, valamint helyszíni szemle után
nem vállalta az Út-Finish kft, és a Makadámaszfalt Kft.
Egy ajánlat érkezett be határidőre (2016. június 20.) : MX JOS Kft,: 2.994.285 Ft



Szokolyai úti járda felújítási munkái: tervezői helyszíni szemle, három árajánlat
bekérése: Út-Finish Kft. (4.007.244 Ft) , Makadámaszfalt Kft., Novimercurius Kft.



Német Nemzetiségi Önkormányzat, Tóth Dávid által készített szobrának elhelyezése
a Polgármesteri Hivatal előtti parkban: geodéziai felmérés készítése, park tervezési
dokumentációjának elkészítése, kivitelezési munka



IKSZT Ház udvarának geodéziai felmérése



Vilcsek Gyula Általános Iskola udvarának geodéziai felmérése



Kis Morgó Óvoda felújítási munkáihoz kapcsolódó ÁNTSZ egyeztetések
lebonyolítása, 30 gyermek elhelyezése a Vilcsek Gyula Általános Iskolában



Kóspallag Község Önkormányzatának 2016.06.05-én történt vis maior eseményének
bejelentése, három kivitelezői árajánlat kérése a csapadékvíz elvezető rendszer
helyreállítására (Út-Finish Kft., Rolti Kft., Makadámaszfalt Kft.). Egy árajánlat
beérkezése határidőre: Rolti Kft. 17.322.726 Ft



2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont
c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
benyújtott pályázat a Csalogány utca, Patak utca és Móricz Zsigmond utca
területeire (2016.06.06.), majd hiánypótlás benyújtása 2016. június 20.



2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont
a) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
benyújtott pályázat a kóspallagi orvosi rendelőre - hiánypótlás 2016. június 20.



Vis maior pályázatok utóellenőrzése: 2013-as Dunai árvíz utáni helyreállítási
munkák a Liget utca, Rózsa utca, Duna utcákon, valamint a felhőszakadás és Morgópatak áradása által bekövetkezett károk utáni helyreállítási munkák a Csalogány utca,
harangvirág utca, Harkály utca, Héja utca, Lejtő utca és Mókus utcákon. Az ellenőrzés
megállapította, hogy a támogatást rendeltetésszerűen használta fel az Önkormányzat.



Kis Morgó Óvoda kapacitásbővítése és energetikai korszerűsítése pályázat
koordinálása: elektronikus napló nyitása az önkormányzat részére, ÁNTSZ
egyeztetések koordinálása a kivitelezővel, tervezővel és óvodavezetővel, közművek
szüneteltetési idejének bejelentése, első elszámolás előkészítése (kivitelező felhívása,
hogy időben nyújtsa be a számlákat, szükséges dokumentumokat), építési munkák heti
szintű nyomon követése, heti megbeszéléseken való részvétel



Börzsönyliget csapadékvíz elvezetésének megtervezése: elvi vízjogi / vízjogi
engedély árajánlatinak kérdésköre, egyeztetések megindítása, a Börzsönyliget
csapadékvíz elvezetésének újragondolása



A ZÖLD-HÍD Régió Kft. egyoldalú szerződésbontásából eredő adatszolgáltatás és
egyeztetés a katasztrófavédelemmel a szemétszállításról.



Előkészítő munkálatok a VP 6-7.2.1.3-16 “Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése” tárgyú pályázattal kapcsolatban.

