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Szám:  241- …..   /2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013.  május 31-i  rendkívüli  ülésére 
 
Tárgy: Iskola előtti terület felszíni vízelvezetése, tereprendezése 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester. 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző  
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés        X 
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1./ Az iskola előtti parkoló felújítása folyamatban van. Az előző testületi ülésen döntöttünk 
arról, hogy gyephézagos burkolat helyett az iskolában és kornyékén használat Apia Antica 
láva szürke kővel legyen burkolva a parkoló Több testületi ülésen felvetődött a járda melletti 
árok kérdése is. Az árok megszüntetésére már készítettünk terveket, de ennek anyagi vonzata 
15-20 millió Ft lett volna. 
Most találtunk olyan megoldást ami megfelel mind az esztétikai, mind a műszaki 
követelményeknek és a költsége is elfogadható. 
Az árok teljes megszüntetésének becsült  költsége     2.800.000  Ft + Áfa.  
Az öntözőrendszer kiépítéséhez a térburkolat alatti köpenycső kialakításának becsült költsége:  
                                    80.000 Ft + ÁFA 
 
2./ A sportcsarnok parkolójának a vízelvezetését úgy oldanánk meg, hogy egy változó 
fenékmélységű rácsos folyókával a faluház melletti árokba lenne vezetve. 
A faluház mellett az árok profilozva lenne (minimális mélyítéssel) és a felhízott padka le 
lenne nyesve és nemes padkát építenénk ki. 
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Így a sportcsarnok parkolójából, valamint a faluház előtti útszakasz esővize a faluház melletti 
árokba lenne vezetve, nem terhelné az iskola előtti vízelvezető rendszert. 
Becsült költsége:                                                                                             500.000 Ft + ÁFA 
 
 
3./ Ezáltal el lehetne végezni az iskola és a járda közötti tereprendezést, a felesleges  (kb. 500 
m3) anyag elszállításával, 20 cm mélységben talajcserét végeznénk termőföld beépítésével ( 
620 m2, 120 m3),  így ősszel az öntözőrendszer kiépítés után a területet parkosítani lehetne. 
 
A tereprendezési és talajcsere becsült költsége:     1.600.000 Ft +ÁFA 
 
Ezen beruházások elvégzésével iskolánk környéke is véglegesen rendezve lenne, melyre 
méltán lehetnénk és lehetünk büszkék. 
 
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 

Határozati javaslat 
…/2013.(V.31.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az iskola 
előtt terület felszíni vízelvezetés és tereprendezés megoldásának szükségességét és azt 
támogatja. 
Az előterjesztésben leírt munkálatokra 4.980.000 Ft + ÁFA összeget biztosít az általános 
tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbbel 
tárgyi munkálatokra szerződést kössön.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
 
 
Alsónémedi, 2013. május 30. 
 
       Vincze József 
        polgármester  
Az előterjesztés törvényes: 
  
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  
 
 
     


