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A csömöri képviselőknek mutatkozott be először a járási
hivatalvezető
Az év első testületi ülésén bemutatkozott a Gödöllői Járási Hivatal vezetője. A képviselők döntöttek a 2013. évi költségvetés
fő összegeiről és kiválasztották az óvodabővítéshez a közbeszerzési szakértőt, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat
ellátó céget.

A Gödöllői Járási Hivatal vezetője, dr. Urbanics Gábor a térség települései
közül a csömöri képviselőknek mutatkozott be először. A hivatalvezető elmondta,
a járási rendszer, illetve az ügyfélfogadás január 2-ától működik, de még
személyi, ingatlan, tárgyi és jogszabályi nehézségekkel küzdenek. Ezeket
próbálják úgy kezelni, hogy az ügyfelek semmit ne érezzenek meg ebből. A
közigazgatásban az ügyfélszolgálat prioritást élvez, a hivatalvezető célja az,
hogy az ügyfelek a lehető legrugalmasabb ügyintézésben részesüljenek a járási
rendszerben. Mindkét fél, a járási hivatalvezető, valamint dr. Katona Péter jegyző is
kiemelte, hogy a két hivatal jó munkakapcsolatot tudott kialakítani.

A képviselők elfogadták a 2013. évi költségvetés
főbb számait, a részletekről és a végleges költségvetésről februárban döntenek
majd. Csömör 1,5 milliárd forinttal gazdálkodhat: az állam teljes egészében
elvonja az SZJA-bevételeket, a gépjárműadó-bevételből pedig 60%-ot. Az állami
támogatás 194 millióval kevesebb lesz a tavalyi évhez képest. Összesen 239
millióval csökken az állami normatíva, igaz, az iskolák államosítása miatt a
kiadási oldal is kevesebb lesz 200 millió forinttal. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság
elnöke elmondta, az elmúlt két évben sikerült a költségvetést egyensúlyba
hozni, ennek köszönhetően 2013-ban először nyílik lehetőség arra, hogy hitel
felvétele (likviditási, rulírozó hitel) nélkül működtessék az önkormányzatot.

2012-ben uniós pályázaton közel 100 millió
forintos támogatást nyert el az önkormányzat a Laki utcai óvoda bővítéséhez. Az
építési munkák május közepén kezdődnek el, ennek feltétele, hogy a testület
közbeszerzési szakértőt válasszon ki, illetve döntsön a projektmenedzsmenti
feladatokat ellátó cégről. A képviselők mindkét esetben a beérkezett
árajánlatok közül a legkedvezőbbet nyújtó céget választották ki: a
közbeszerzést a Procura Consulting Kft. fogja végezni, a projektmenedzsmenti
feladatokat pedig az Econoserve Pályázati Kft. látja majd el.

Több intézményfelújítási pályázaton is indul a
közeljövőben az önkormányzat, mert a jelenlegi szűkös költségvetés mellett ez
jelent alternatívát a fejlesztésre.
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