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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11 - i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

261/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

262/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szennyvízberuházással kapcsolatban szükségessé váló szerződéskötésekről szóló 
tájékoztatót. 
 
A képviselő-testület a szennyvíztisztító beruházással kapcsolatban felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
1. a beruházás közbeszerzési feladatainak ellátására a  Lucsik és társa Tanácsadói és 
Oktatói Kft. (1062 Budapest, Bajza út 54.) kössön megbízási szerződést   4.000.000 Ft + 
Áfa összegben. A szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
2./ a beruházás kapcsán szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindítására: 
  

• Projektmenedzsmen 
• FIDIC mérnök 
• Eszközbeszerzés 
• Kivitelezési munkálatok (FIDIC sárga könyv szerint). 

 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy   
 

• jogi képviselet ellátására, 
• PR és marketing tevékenység ellátására 
• könyvvizsgálati feladatok ellátására 

 



minimum 3 db árajánlat beszerzését követően, a legkedvezőbb ajánlatot adóval 
megkösse a szerződést.  
Az ajánlatokról és a megkötött szerződésekről a polgármester a képviselő-testületet a 
következő ülésén tájékoztatni köteles. 
 
Határid ő. értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

263/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABÉVA Kft. 
ügyvezetőjének előterjesztésében megtárgyalta a felszámolás alá került Gropius Zrt. és 
az ABÉVA Kft. közötti 2011. január 31-én kötött megállapodásból eredő - Gropius Zrt.  
vállalta, hogy az Abéva Kft. által készített új kiviteli tervek alapján díjmentesen 
megépíti a régi iskolaépület előtti parkolókat és vízelvezető rendszert a korábbi hibás 
teljesítése okán –  hitelező igény benyújtásának lehetőségét. 

 
A jogi szakvélemény alapján: 
- a képviselő-testület javasolja a hitelezői igény benyújtását bruttó 22.152.625,- Ft-os    
összegben a felszámoló felé, tudomásul véve az ezzel járó 200.000 Ft-os befizetési 
kötelezettséget. 
 
1./ A testület kéri az általa alapított Abéva Kft. ügyvezetőjét, hogy fentiek szerint járjon 
el. 

 
Határid ő. azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető igazgató 
Kapják:  Belágyi Tamás ügyvezető igazgató          
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 3 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

264/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi, Széchenyi 
István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, többfunkciós 
sportpálya kialakítása” tárgyú önkormányzati beruházás kapcsán az önerőt megállapító 
111/2011.(III.31.)  számú határozatát akként módosítja, hogy 
 
tudomásul veszi  a beruházás nettó 26.795.809 Ft + Áfa összegű megvalósulási költségét, 
melyhez a 18 millió forintos pályázati támogatást alapul véve a fennmaradó összeget 
önerőként a 2012-es költségvetésében biztosítja. 
(Jelenlegi ÁFA mértékkel számolva ez az összeg : 15.494.761 Ft az eredeti határozatban 
szereplő 6.825.400 Ft helyett) 
 



Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 3 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

265/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi, Széchenyi 
István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, többfunkciós 
sportpálya kialakítása” tárgyú közvetlen ajánlattételi felhívással indult egyszerű 
közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
2. a nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati részszempontok szerinti ajánlati 

tartalmi elemek: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft., 2117 Isaszeg, 
Aulich u. 3., nettó ajánlati ár: 26 795 809 Ft., jótállás időtartama: 60 hónap 

3. második helyezett ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati részszempontok 
szerinti ajánlati tartalmi elemek: Németh és Társa Kft., 2092 Budakeszi, Pátyi út 
57., nettó ajánlati ár: 27 190 904 Ft., jótállás időtartama: 60 hónap 

4. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete 
szerinti tartalommal 

5. felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Alsónémedi, 2011. november 14. 
 
 
         Jakab Ágnes jkv. 


