
JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 

2018. november 7-én-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésről 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 

alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 183/2018. (XI. 07.) önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 

napirendet elfogadta az alábbiak szerint 

 

1.) A Orvosi rendelő kivitelezői szerződés módosítása  

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

2.) Belterületbe csatolási kérelem (080/11 hrsz) 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vincze József polgármester   

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem  

szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

184/2018. (X. 07.) sz. önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi, 

Fő út 63-65. (884 hrsz) ingatlanon új orvosi rendelő építés-szerelés kivitelezése 

tárgyában 2018. május 08-án kötött vállalkozói szerződését az alábbiakkal 

módosítja: 

– A 7. pont szerinti vállalkozói díj 245.000.000 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA 

összegről 281 359 534 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA összegre módosul, a 

mellékelt árajánlat alapján, 

– A kivitelezendő műszaki tartalom az alábbiakkal kiegészül:  

- mikrocölöpök építése 138,10 m 

- vasbeton monolit támfal építése 27,25 m 

- részben vasbeton monolit, részben falazott támfal építése 30,20 m 

- útalap építése 406 m3 

- útburkolat építése 712 m2 

 

A szükséges különbözeti összeget – 36 359 354 Ft + 5 % tartalékkeret + ÁFA – a 

Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 

Határidő: 2018. november 15 a szerződéskötésre 

Felelős: Vincze József polgármester  



2 

 

...a képviselők 7 igen egyhangú szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 

 

185/2018. (XI. 07.) önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

alsónémedi 080/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására vonatkozó kérelmet és 

úgy dönt, hogy az Alsónémedi 080/11 hrsz-ú – illetve az abból telekalakítás során 

kialakuló 081/12, 080/13, 080/14, 080/15, 080/16 és 080/17 hrsz-ú – ingatlanokat a 

település belterületéhez kívánja csatolni.  

 

A Képviselő-testület egyben felkéri a Polgármestert a Földhivatali eljárás 

megindítására.   

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Vincze József polgármester  

 

Alsónémedi, 2018. november 8. 

 

  Dr. Percze Tünde 

    jegyző - jegyzőkönyvvezető 

                         
 

 


