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Alsónémedi Önkormányzat 
    Polgármesteri Hivatala 
 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 16-i 
soros  ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

280/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. december 16-ülé 
napirendjébe – a meghívón szereplő napirendeken túl -  az alábbi két téma 
megtárgyalását hagyja jóvá: 
  6./ Alsónémedi Képeskönyv nyomtatásának megrendelése 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
                      7./ ABÉVA KFT. fellebbezése felszámolási eljárásban 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

281/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
kamerarendszer bővítésére vonatkozó polgármesteri előterjesztést. 
Szakmai és pénzügyi indokok alapján módosítja 27/2011. (01.25) számú határozatát a 
kamerapont helyszíne tekintetében, tudomásul véve a Haraszti út – Nefelejcs utca 
kereszteződésében való elhelyezést.  
 
A Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ( 1106 
Budapest, Fátyolka út 8. szám)  l db kamerapont kiépítésére vonatkozó árajánlatát 
elfogadja, mely alapján felhatalmazza a polgármester, hogy 982.905 Ft+ÁFA összegű 
szerződést kössön a Haraszti út - Nefelejcs utca kereszteződésében elhelyezett 
kamerapont kivitelezésére. 
Határid ő: 2011. december 20. 
Felelős:  Polgármester 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

282/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat vagyonbiztosítási szerződéseire vonatkozó ajánlatokat. 
A  Palladium Consulting Kft. által előterjesztett ajánlatok alapján 2012. január 01-től a 
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-vel kíván szerződés kötni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a  995.307,- Ft összegű vagyonbiztosítási szerződés 
megkötésére. 
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 
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A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

283/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kiépíteni 
kívánt utak építési engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó ajánlatokat. 
 
A 3 db ajánlat  alapján  a FORGALMÁSZ KFT. ( 2013 Pomáz, Szőlőtelep út 53.)  kíván 
szerződés kötni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 4.200.000 Ft összegű tervezési szerződés aláírására, 
mely mindkét ütemben szereplő 13 db utcára vonatkozik. 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

284/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pressman 
Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. ajánlatát az Alsónémedi képeskönyvének 
kinyomtatására vonatkozóan.  
Az ajánlatban foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 500 példányban és   
2.415 Ft +ÁFA/db költségen megrendelje a nyomdatermék előállítását. 
 
A testület kéri a művelődési ház vezetőjét, hogy a következő testületi ülésen adjon 
tájékoztatást a támogatások mértékéről, az előfizetésekről és a könyv kiadásához befolyt 
összegekről. 
 
Határid ő:  azonnal és a következő testületi ülés 
Felelős:  Polgármester, Jobbágy Ilona 
 
 
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

285/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kéri az ABÉVA Kft-t, 
hogy  a Grópius Zrt. felszámolással kapcsolatos elutasítás ügyében fellebbezzen  
és folytassa a felszámolónál a 22.352.625,- Ft-os jogi ügyletet. 
 
Határid ő: 2011. december 20. 
Felelős: ABÉVA KFT ügyvezetője 
 

 
 

              


