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Alsónémedi Önkormányzat 
    Polgármesteri Hivatala 
 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

 
Jegyzőkönyvi kivonat 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 12-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

1/2012. (I.12) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirend 
tárgyalását az alábbi kiegészítéssel fogadta el: 
 
5. / A járások kialakításának véleményezése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
 2/2012. (I.12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  „A KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051 PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ 
PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETI FELADATOK TELJES KÖR Ű 
ELLÁTÁSA” tárgyban hirdetmény nélküli egyszer ű közbeszerzési eljárás 
lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 
 
2. A Campo Consulting Hungária Kft. (1145 Budapest, Mexikói út 65/A.) 

ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
 

3. Az Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

 
4. A nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati részszempontok szerinti 

ajánlati tartalmi elemek: az Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, 
Bartók Béla út 105-113.) nettó ajánlati ár: 12.970.000  Ft. A meghiúsulási 
kötbér mértéke, forintban megadva: 500.000 Ft. 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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5. Megállapítja, hogy jelen eljárásban egyetlen érvényes ajánlat érkezett, így 
az ajánlatkérő nem tud második helyezettet hirdetni. 

 
6. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését az előterjesztés 

szerinti tartalommal. 
 

7. Felhatalmazza a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a 
közbeszerzési szerződés megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2012. (I.12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „ A KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051 projekt megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és 
műszaki ellenőri feladatok ellátása”  tárgyban hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 
 

8. Megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 
 
9. A Ár-Tér-Herbahód Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Öregmagtár u. 13.)  

ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
 

10. Az K&K Mérnöki Iroda Kft. és az Innober – Wave Kft.  közös ajánlattevők 
(6640 Csongrád, Ifjúság u. 2. ; 1087 Budapest, Baross tér 2/1/5.) ajánlatát 
érvényesnek nyilvánítja. 

 
11. A nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati részszempontok szerinti 

ajánlati tartalmi elemek: a K&K Mérnöki Iroda Kft. és az Innober – Wave 
Kft. közös ajánlattevők (6640 Csongrád, Ifjúság u. 2. ; 1087 Budapest, 
Baross tér 2/1/5.) 
nettó ajánlati ár: 8.600.000  Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke, forintban 
megadva: 1.500.000 Ft. 

 
12. Megállapítja, hogy  jelen eljárásban egyetlen érvényes ajánlat érkezett, így 

az ajánlatkérő nem tud második helyezettet hirdetni. 
 

13. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 

 
14. Felhatalmazza a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a 

közbeszerzési szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2012. (I.12.) sz. önkormányzati határozat  
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagykadácsi Kft.  Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társuláshoz 
érkezett, ellátási díj emelésére vonatkozó kérelmét. 
 
A kérelem alapján 2012. január l-től 5,5 %-os díjemelést fogad el, melynek 
lakosságarányos fedezetét a 2012-es költségvetésében biztosítja.  
 
A költségek várható alakulása: 
 - Összes költség  2012-ben 5,5 %-os emeléssel:        3.380.167 Ft 
 - OEP finanszírozás 2012-ben                                    1.467.000 Ft 
A két önkormányzat által lakosságarányosan fizetendő összege: 1.913.167 Ft. 
 
A testület fentiek értelmében felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
megállapodás módosítás aláírására. 
 
Határid ő. értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2012. (I.12.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
járások kialakítására vonatkozó, társadalmi egyeztetésre bocsájtott elképzelést. 
A tervezet szerint Alsónémedi település a gyáli járáshoz kerülne. 
A képviselő-testület nem fogadja el a Gyáli járáshoz tartozás tervezetét.  
A jelenlegi közösségi közlekedési lehetőségek, utazási feltételek, a szolgáltatás 
ügyfelek általi igénybevételének lehetősége a dabasi járáshoz való tartozás 
esetében sokkal kedvezőbbek az itt élőknek. 
A dabasi járáshoz való tartozást indokolja továbbá az a tény is, hogy az igazgatás 
egyéb ágainak (földhivatal, rendőrség, munkaügyi központ stb.),  de a bíróság és 
az egészségügyi szakellátás szolgáltatásait jelenleg  is Dabason tudják igénybe 
venni az alsónémedi lakosok. 
 
A testület kéri a polgármestert, hogy a testület döntését haladéktalanul továbbítsa 
az államtitkárság felé.  
 
Határid ő. 2012. január 20. 
Felelős: polgármester 
 
        


