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K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2017. július 05-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

169/2017. (VII. 05.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2017. (VII. 05.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a „PM_EUALAPELLÁTÁS_2017 kódszámú Önkormányzati 
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” című pályázati kiírás alapján.  
A „Központi Orvosi Rendelő Létesítése Alsónémedin” projekt keretében, az 
Alsónémedi, Fő út 63. szám alatt (hrsz.: 884) a felnőtt háziorvosi körzeteknek, a 
fogorvosi ellátásnak, az egészségmegőrző előadásoknak, az egészségmegőrző 
foglalkozásoknak, időszakos szakorvosi ellátásnak, és részben az ügyeleti ellátásnak 
helyet adó, az érvényes előírásoknak megfelelően megépített és berendezett létesítményt 
kívánunk létrehozni. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges önerőt (15 %) a 2017-2018. évi költségvetéseiben biztosítja. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza és 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok (pályázat 
elkészítése, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírása, stb.) elvégzésére 
és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
 



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

171/2017. (VII. 05.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
pályázatot kíván benyújtani a „PM_EUALAPELLÁTÁS_2017 kódszámú 
Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati kiírás alapján.  
A „Központi Orvosi Rendelő Létesítése Alsónémedin” projekt pályázatírása 
kapcsán eltekint az Önkormányzat beszerzési szabályzatától és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az alábbi pályázatíró cégektől kérjen árajánlatot és a 
legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a megbízási szerződést a pályázat 
elkészítésére: 
– Granticon Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. (Göndör István ügyvezető) 2484 
Gárdony, Géza u. 20.,  
– Origo Tervművek Kft. (Rigó István ügyvezető) 2364 Ócsa, Klapka u. 5.), 
– Pro-Régió Ügynökség (dr. Gordos Tamás programiroda vezető) 1146 Budapest, 
Hermina u. 17. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázatíráshoz szükséges összeget a 2017. évi általános tartalék terhére 
biztosítja. 
  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 


