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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az Egészségház látványtervére kiírt tervezői pályázatot a 2013.  június 27-i ülésen bírálta el a 
képviselő-testület. Az alábbi határozatot hozta: 
 

„129/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi rendelő 
látványterv-pályázatán a BETA-TEAM Kft. pályamunkáját (2.sz. pályázat) fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésével kapcsolatos tárgyalásokra 
és a szerződés megkötésére legfeljebb 15.250.000 Ft + áfa összegben. 
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető” 
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A hozott határozat alapján önkormányzatunk 2013. július 22-én tervezői szerződést kötött a 
céggel 6.000.000 Ft + ÁFA  díjért a vázlatterv és építési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére, valamint az építési engedélyezési eljárásban való közreműködésre. A 
szerződésben rögzítésre került, hogy amennyiben a megrendelő igényt tart a kiviteli tervek 
elkészítésére is, úgy azt a Tervező 7.500.000 Ft- +ÁFA tervezési díjért vállalja. Ez összesen 
13.500.000 Ft + ÁFA összeget jelent. A különbség abból adódik, hogy a részletes tárgyalások 
során sikerült a megajánlott tervezési díjat csökkenteni. 
 
A  BETA-TEAM KFT. ügyvezetője írásban megkereste önkormányzatunkat, hogy a kiviteli 
tervet a cégtulajdonosok egy másik cége a „BETA” Kereskedelmi és Szolgáltató KKFT. 
készítené el, természetesen az eredetileg megállapodott tervezési díjért. A közreműködő 
tervezők személye is megegyezik.  
 
Miután az idézett testületi döntésben egy másik cég neve szerepel, így – a későbbi problémák 
elkerülése érdekében – Önök elé tárom a változást és kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
     Határozati javaslat 

…/2013.(XI. 06.) önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta a 
BETA-TEAM KFT. (1195 Budapest, Nagysándor J. út 26.) kérelmét, mely 
alapján tudomásul veszi, hogy az Egészségház kiviteli terveit a cég által elkészített 
és engedélyezett  tervei alapján a „BETA” Kereskedelmi és szolgáltató KFT.  
(1149 Budapest, Pósa Lajos utca 5-55.) készíti el 7.500.000 Ft + ÁFA tervezési 
díjért.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződéskötésre. 
 
Határid ő: 2013. november  30. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. csop.vez. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2013. október 25. 
 
 
         Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       Dr. Percze Tünde 
             jegyző  


