
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
             P o l g á r m e s t e r é t ı l 
 
 
 
Szám: 112-24 /2010. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 
 

2010. június 25-én (pénteken) 14 órai  
 

kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme. 
   2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
Tervezett napirend: 
 
1.) Közoktatási intézményeink vezetıinek beszámolója az elmúlt nevelési évrıl, 

valamint a Fantázia Mővészetoktatási Intézmény beszámolója és kérése. – 
Tervezett időkeret:  30 perc. 
Elıadó: Mayer Istvánné igazgató, Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı és dr. 
Gálos Júlia igazgató, valamint Szántó Erzsébet a Kulturális és Oktatási 
Bizottság elnöke. 

 
2.) Önkormányzati alapítású Alapítványok beszámolói a 2009. évrıl 

(Községért, Széchenyi István Általános Iskoláért, Óvodáért, Alsónémedi 
Gyermekekért és Anyákért, Dabas és Környéke Üdülıtábor). – Tervezett 

időkeret:  30 perc. 
 Elıadó: A kuratóriumok elnökei. 
 
3.) A Kulturális és Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén született határozati 

javaslatok tárgyalása (Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapprogramjának 
módosítása, Sportcsarnok névadó, Hungarian Baja, szervezett táncház, 
faluház állományának nyilvántartásba vétele, CSANA beszámoló). – Tervezett 

időkeret:  30 perc. 
 Elıadó: Szántó Erzsébet a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. 
 



4.) A Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (területcsere, 
aszfaltkeverı-telep létesítési kérelem, hulladékgazdálkodási terv elfogadása, új 
egészségház és Polgármesteri Hivatal tervezése). – Tervezett időkeret:  45 perc. 

 Elıadó: Dr. Tüske Zoltán a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezıgazdasági Bizottság elnöke. 

 
5.) A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén született határozati javaslatok 

tárgyalása (2010. évi költségvetés I. sz. módosítása, AIRVAC Kft., DAKÖV 
Kft. beszámolói, konyha kiszervezés, Haraszti úti közlekedési lámpák 
kivitelezése, árverési elıvásárlási jog gyakorlása, árvízkárosultak támogatása, 
ABÉVA Kft. üzemeltetési szerzıdés módosítása, területvásárlás). – Tervezett 

időkeret: 45 perc. 
 Elıadó: Bai Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke. 
 
6.) Útépítési közbeszerzés eredményhirdetése. – Tervezett időkeret: 10 perc. 
 Elıadó: Dr. György Balázs polgármester.  
 
7.) A Polgármester beszámolója az elmúlt ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. – 
Tervezett időkeret:  5 perc. 
Elıadó: dr. György Balázs polgármester. 

 
Zárt ülés: 
 
8.) Fellebbezés. 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. június 16. 

 
 
 
Tisztelettel:  

dr. György Balázs  
     polgármester  



Beszámoló az 1997. évi CLVI. tv. (Kszt.) alapján az  
Alsónémedi Községért Közalapítvány 2009. évi tevékenységérıl 

 
 
 

1.) E beszámoló szerves részét képezi a számviteli beszámoló, mely 
tulajdonképpen jelen elıterjesztésemben az I. sorszám alatt megküldött 2009. 
évi közalapítványi beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása. 

2.) Alapítványunk tárgyévben a Pest Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton 
nem vett részt. 

3.) A Közalapítvány vagyonfelhasználását a már idézett I. sorszám alatt 
megküldött Beszámoló (1. sz. melléklete) is tartalmazza. A forgóeszközök 
között megtalálható kerekített 1.893.000,- Ft az effektív kerekített záró 
pénzkészlet, mely bankszámlánkon 2009. december 31-én, a fordulónapon 
rendelkezésünkre állt. 

4.) A cél szerinti kiadások és bevételek a 2009. év során a következık voltak: 
Január: Nyitó pénzkészlet 461.013,- Ft volt. Bevételi soron 3 tétel szerepelt, 
összességében 28.627,- Ft. Ebbıl 22.000,- Ft Geigerné befizetése a Kiss Ernı 
bácsi-féle könyv eladásából származott és 190,- Ft kamattérítés, 5.937,- Ft 
pedig támogatás. Kiadás 850,- Ft banki költség (postai díj, pénzforgalmi 
jutalék). Február: Összes bevételünk 40.704,- Ft volt ebben a hónapban, mely 
2 tételbıl áll: 204,- Ft kamattérítés, 40.500,- Ft Kiss Ernı tanár úr-féle 
könyveladás ismét. Kiadási oldalon 120.850,- Ft szerepel: 850,- Ft banki 
költség, a maradék 120.000,- Ft OMV utalvány vásárlás KMB-seink 
benzinköltségéhez való hozzájárulás címén.  
Március:  Bevétel 503.114,- Ft, mely 7 tételbıl áll 177,- Ft a kamattérítés, a 
többi pedig támogatás. Kiadás 1.150,- Ft, mely teljes egészében banki költség.  
Április:  Bevétel 286,- Ft mindösszesen, mely teljes egészében kamattérítés. 
Kiadás mindösszesen 576.850,- Ft, melybıl a banki költség 850,- Ft, 480.000,- 
Ft OMV teletank kártya feltöltés, 60.000,- Ft könyvelési díj, 36.000,- Ft 
könyvvizsgálói díj. 
Május:  Bevétel 211,- Ft, mely kamattérítés. Kiadás 2.650,- Ft, mely a 
Takarékszövetkezetnek járó költség.  
Június: Bevétel 143,- Ft, mely kamattérítés. Kiadás 19.305,- Ft, melybıl 143,- 
Ft a Takarékszövetkezetnek fizetett költség, 3.285,- Ft a rendıreink 
nyomtatójába patron, míg a 15.170,- Ft egy új nyomtató ugyancsak nekik. 
Július: Bevétel 136,- Ft, mely kamattérítés. Kiadás: 1.305,- Ft, mely banki 
költség. 
Augusztus: Bevétel 134,- Ft, mely kamattérítés. Kiadás mindössze 850,- Ft, 
mely a banki költséget fedezte. 
Szeptember: Bevétel 134,- Ft, mely kamattérítés. Kiadás 850,- Ft, mely teljes 
egészében banki költség. 
Október: Bevétel 104.625,- Ft, melybıl 129,- Ft kamattérítés, a többi 
támogatás, melybıl 104.496,- Ft SZJA 1 %. Kiadás 20.090,- Ft, melybıl a 
banki költség 850,- Ft, 2.360,- Ft postaköltség, 16.880,- Ft patron a rendıreink 
nyomtatójába. 



November: Bevétel 141,- Ft, mely kamattérítés. Kiadás 1.308,- Ft, mely banki 
költség. 
December: Bevétel 1.500.164,- Ft volt, melybıl 164,- Ft a kamattérítés, a többi 
támogatás. Kiadás 850,- Ft, mely bankköltség. 

 
Bankszámlánk év végi záró egyenlege az elızıekben említett 1.852.524,- Ft 
(kerekítve 1.853.000,- Ft).  
Mindösszesen tehát az alábbi csoportosítás szerint bevételeink kerekítve a 
következıképpen alakultak: kamatbevételünk 2.000,- Ft, különféle támogatások az év 
során 2.072.000,- Ft, SZJA 1 % 104.000,- Ft (csökkent az elızı évihez képest) volt.  
Kiadási oldalon ugyancsak kerekítve 13.000,- Ft a különféle banki költség, az éves 
könyvelésért és könyvvizsgálatért ki kellett adnunk 96.000,- Ft-ot. Rendıreink 
személygépkocsi használatával kapcsolatos támogatás 600.000,- Ft volt. Postaköltség 
3.000,- Ft, nyomtató 15.170,- Ft, festékpatron 20.000,- Ft (kétszeri alkalom). Ezen fı 
tételek képezik a kiadási oldalt. 
 
A Közalapítvány 2009. évi összes közhasznú bevétele (az eredmény-kimutatás 
szerint) 2.179.000,- Ft. Ugyancsak az eredmény-kimutatás szerint tevékenységeink 
kiadási költsége 806.000,- Ft kerekítve, a tárgyévi közhasznú eredmény 1.370.000,- 
Ft.  
 

Kimutatás a kapott támogatásokról (lsd. I. sz. melléklet 4. sz. mellékletét). 
Megállapítható, hogy a magánszemélyek támogatása ebben az esztendıben jelentısen 
csökkent. A gazdasági szervezetektıl kapott támogatás többszörösére nıtt (1,5 millió). 
Az SZJA 1 %-ból befolyó összeg az elızı évihez képest csökkent. 
 
5.) A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıi a Közalapítvány fennállása óta, így 

2009-ben sem részesültek juttatásban (I. sz. melléklet 5. sz. melléklete).  
6.) Véleményem szerint a tárgyévrıl is elmondható – különös tekintettel a 4.) pontban 

részletezettekre való tekintettel –, hogy Közalapítványunk 2009-ben is az Alapító 
Okirat céljai szerint gazdálkodott. E három cél közül tavaly egy területre 
fordítottunk gondot. Továbbra is a bőnmegelızés tekintetében voltunk aktívak. A 
bőnmegelızés segítésére, azaz a közbiztonság javítására évek óta fordított összegek 
véleményem szerint jól hasznosulnak, hiszen számokkal tudjuk kimutatni, hogy 
Alsónémediben a közbiztonság helyzetét legalább szinten tudjuk tartani a 
közismert negatív folyamatok ellenére is.  

7.) A mérleg és eredménykimutatás a számviteli törvény szerint tartalmazza mindazt, 
amit az elızıekben már számszerően is felsoroltam. 
 

 
Kérem a beszámolóm elfogadását! 
 
 
Alsónémedi, 2010. május 18. 
         dr. György Balázs  
                  a Kuratórium elnöke 



B E S Z Á M O L Ó 
 

 
Az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány 2009-es tárgyévérıl. 
 
Az alapítvány bejegyzési ideje: 1998.04.22. 
 
Az elızı évi beszámoló, a 2008-as évrıl 2009. 06.17-én készült.  
 
2009. évi  nyitó egyenleg: 216.091.-Ft 
 
               Terhelés:   Jóváírás: 
 
Zárlati:       300-Ft 
Jóváírás:              93.-Ft 
Zárlati:                                          800- Ft 
Jóváírás: APEH       718 .-Ft 
Zárlati:        300.-Ft 
Jóváírás:        93.-Ft 
Zárlati:        800.-Ft 
Pénztári befizetés:            122.000.-Ft 
Pénztári befizetés:            169.000.-Ft 
Pénztári befizetés:              30.000.-Ft 
Pénztári befizetés:            223.000.-Ft 
Pénztári befizetés:              13.920.-Ft 
Zárlati:                450.-Ft 
Jóváírás.           175.-Ft 
Zárlati:        800.-Ft 
Zárlati:        150.-Ft 
Jóváírás:                    332.-Ft 
Zárlati:         800.-Ft 
Zárlati:         150.-Ft 
Jóváírás:                    312.-Ft 
Zárlati:          800.-Ft 
Pénztári befizetés.            110.000.-Ft 
Zárlati:                                            300.-Ft 
Jóváírás:                    373.-Ft 
Zárlati:.            800.-Ft 
Pénztári befizetés:              17.850.-Ft 
Pénztári befizetés:                                                                            8.260.-Ft 
Terhelés:          300.-Ft 
Jóváírás.                               372.-Ft 
Terhelés:          800-Ft 
Terhelés.                    150.-Ft 
Jóváírás:        390.-Ft 
Terhelés:          800.-Ft 
Terhelés:                    150.-Ft 
Jóváírás.        389.-Ft 
Terhelés:                    800.-Ft 
Terhelés.         150.-Ft 



Jóváírás:        377.-Ft 
Terhelés:    800.-Ft 
Terhelés:    150.-Ft 
Jóváírás:        389.-Ft 
Terhelés:    800.-Ft 
Pénztári befizetés: Apeh 1%         413.442.-Ft 
Pénztári kifizetés: Karácsony      156.000.-Ft 
Pénztári kifizetés: logi vár            24.000.-Ft 
Pénztári kifizetés: Hobla               269.663.-Ft 
Pénztári kifizetés: Hobla               269.963.-Ft 
Pénztári kifizetés: Hobla               100.000.-Ft 
Terhelés:    600.-Ft 
Terhelés:             2.617.-Ft 
Jóváírás:        449.-Ft 
Terhelés:      800.-Ft  
Pénztári befizetés:Advent               116.200.-Ft 
Jóváírás: Apeh 1 %              18.825.-Ft 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Összesen:    
 
2008. évi maradvány:216.091 .-Ft 
 
2009. évi összes bevétel: 1.246959.-Ft 
 
2009. évi összes kiadás: 834.993.-Ft 
 
2009. évi záró egyenleg:628.066.-Ft      Az eltérés kerekítés miatt van!!  / 9 .-Ft   / 
 
Alapítványunk kuratóriuma évi 4 alkalommal ülésezik. Zelovics Katalin nem jelenik meg az 
üléseken, de nem kíván lemondani a kuratóriumi tagságáról. 
A felügyelı bizottság negyedévente végzi az ellenırzést. 
Fenntartónk kérésére az alapítványi vagyon átadása és selejtezése folyamatos. 
A kuratórium éves munkatervében dönt a feladatokról. 
Az alapítványi vagyon elköltése az óvónık elızetes kérésének összegyőjtésével kezdıdik, 
nevelési értekezleten. Ezt a kuratórium jóváhagyja, ill. mérlegeli. Az alapítvány nevére 
vásárolunk, mely tárgyak bekerülnek az alapítványi leltárba, és onnan átjelentjük az óvodai 
leltárkészletekbe. A selejtezés is kettes, az alapítványi leltárból, ill. az intézményibıl is 
elkülönítve leltározunk és jegyzıkönyvezzük a selejtezést. 
 
Alsónémedi, 2010. június 1. 
 
 
 
      ………………………………….. 
       Mikusné Végh Magdolna 
       Kuratórium elnöke 



Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Alapítvány /mint közalapítvány/ 
 
 

Beszámoló 
A közhasznú tevékenységrıl 

2009 
 
Az alapítványt 1992 évben az Alsónémedi Önkormányzat hozta létre. 
A bíróság 1992 szept.29-én jegyezte be 62317/1992/3 szám alatt. 
1998 szept.11-tıl közhasznú minısítést kapott 4 PK 17 62317/1992/14 számú végzéssel. 
 
Az alapítvány célja: 
Az általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit segítı tevékenység, sportolási lehetıség 
elısegítése, egészségmegırzés, oktatás, nevelés, kulturális tevékenység, valamint kulturális 
örökség megırzésének elısegítése. 
 
Bevételek: 
 
Megnevezés    2008 e Ft 2009 e Ft eltérés e Ft 
Magánszemélyek támogatása  557               1342  785 
Gazd. társaság támogatása  460  200  -260 
Más adózóktól támogatás  213  394   181 
SZJA 1%    541  634     93 
Banki kamat,egyéb bevétel  195  298   103 
Összesen             1 966          2 868   902 
 
Kiadások: 
 
Megnevezés    2008 e Ft 2009 e Ft eltérés e Ft 
Könyvelés, könyvvizsgálat  96  96  - 
Posta        2                      -   -2 
Bank     10  19   9 
Egyéb szolgáltatás           173           176   3 
Iskolai támogatás   -         1 412       1 412 /cél szerinti befizetés 

   SZMK részérıl/ 
Összesen             281          1 703        1 422 
 
Az induló tıke 4500 e Ft volt, ennek nagy részét a korábbi években az alapítvány 
felhasználta. 
 Az alapítvány 1.412 184 Ft  támogatást nyújtott a Széchenyi István Általános Iskolának. 
A 2009-es évet 531 060 Ft eredménnyel zárta. Ezzel saját tıke állományát 2894 e  Ft-ról    
3425 e Ft-ra javította. 
A vezetı tisztségviselıknek az évben juttatás nem volt. 
A Kuratórium döntése alapján a kapott pénzösszegeket nagyobb célok megvalósítása 
érdekében egyenlıre tartalékoljuk, az összeg kamatozó betétben az Alsónémedi 
Takarékszövetkezetben gyarapodik. 
  
 
Alsónémedi,2010 06 14 Gyırvári Pálné a kuratórium elnöke 



Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány 
 
 

Beszámoló 2009 évi tevékenységrıl 
 

 
 
 
 
   Az Alapítvány célja a rászoruló gyermekek és családok támogatása. 
Eddig több ízben vettünk gyógyszert, oltóanyagot, fogamzásgátló eszközt annak, aki ezt nem 
tudta kifizetni. Vásároltunk digitális mérleget, és éjszakai légzésfigyelı készüléket, amivel a 
koraszülött vagy beteg babákat lehet óvni a korai csecsemıhaláltól. Igény van ezekre az 
eszközökre, de az áruk miatt nem minden család tudja ezt megvenni. Ezért szeretnénk ezen 
segíteni, amint eddig is tettünk. A rászorulóknak nem kell ezért fizetni, egyébként heti 500 
forint a kölcsönzési díj. 
      Több asszony rászorult fogamzásgátló szer adására, de ezt kifizetni nem tudta ezért 
segítettünk nekik a nem kívánt terhesség megelızésében.  
2 éve született arról határozat, hogy a rászorulókat támogassuk évente 5000 forinttal, melyet 
pelenkára, élelmiszerre lehet elkölteni és számla ellenében odaadjuk. Igazából akkor nem 
gondoltunk arra, hogy ekkora lesz a „kereslet”, és úgy határoztunk, hogy megszüntetjük ezt a 
támogatási formát. Sajnos a bevételeink nem nınek akkora mértékben, mint amekkora igény 
lenne rá. Úgy gondoltuk, hogy mi tovább már nem tudunk kielégíteni ekkora igényeket. De a 
gyógyszerre, ha igény van rá, tudunk pénzt adni, egyéni elbírálás alapján. 
      Kaptunk ruha, babakocsi, ápolási cikk felajánlást, ezt a rászorulóknak kiosztottuk. 
Sajnos nem mindig azok vitték el, akik a faluban ténylegesen laknak. Sıt olyan is volt, hogy 
mi odaadtuk egy családnak, de egész más helyen láttuk viszont… Ezúton is szeretnénk 
megköszönni ezeket az adományokat. 
 
 
Alsónémedi, 2010-06-15                                                   Dénes Zsuzsanna 
                                                                                          Kuratórium elnöke 



ELİTERJESZTÉS 
 

a Képviselı-testület 2010. június 25- i ülésének 3. sz. napirendjéhez 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
40-42/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslatokhoz: 
 
Az intézményvezetık beszámolóit e-mailben kiküldjük, akinek szüksége van rá 
nyomtatott formában, kérjük jelezze. 
 
43/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az óvoda alapprogramjának módosítását e-mailben kiküldjük, akinek szüksége van rá 
nyomtatott formában, kérjük jelezze. 
Mellékeljük a szakértı véleményét. 
 
44/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Rapcsányi István úr a mellékelt beadvánnyal kereste meg Önkormányzatunkat, 
melynek hátsó oldalán megtalálható a logó tervezete.  
A Bizottság véleménye az, hogy a sportcsarnok az iskola részeként ne kapjon külön 
nevet. 
 
46/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Jobbágy Ilona javaslata szerint a kategorizálást végzı Bálint István munkájának anyagi 
elismerése hasonlóképpen történne, mint a könyvtári állomány nyilvántartásba vétele 
és számítógépre rögzítése. 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a könyvtár „rendbetételével” megbízott Fecske úr 
egy éven keresztül kapott havi bruttó 100.000,- Ft összegő megbízási díjat.  
A Pénzügyi Bizottság 59/2010. (06. 16..) sz. határozatával szintén javasolta a 
megvalósítást és a megbízási díj körüli félreértések tisztázása után nettó 100.000,- 
Ft/hó megbízási díjat javasol a munka elvégzéséhez elıreláthatóan szükséges fél éves 
idıtartamra.  
 
47-48/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslatokhoz: 
 
Kiküldjük a családi napközi beszámolóját, melyhez kapcsolódik a Pénzügyi Bizottság 
58/2010. (06. 16.) sz. határozata is.  
Mindkét Bizottság érdemesnek látja a kezdeményezést arra, hogy további 4 hónapig 
térítésmentesen mőködhessenek az önkormányzati ingatlanban, így talán igazolni 
tudják a szolgáltatás létjogosultságát.  



A Pénzügyi Bizottság kérte egyben, hogy a nyári tábor támogatásához jövı hét 
közepéig küldjenek névsort, melyet e-mailen továbbítunk Önöknek. A rendes 
mőködéséhez kért 20-25.000,- Ft/hó összegő támogatást a Pénzügyi Bizottság nem 
javasolta, a Kulturális és Oktatási Bizottság egyes tagjainak véleménye szerint 
azonban lehetne támogatni a napközibe járó alsónémedi gyerekeket. 
 
50/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az idei ballagás kapcsán számos negatív felhang jutott vissza mind az Önkormányzat, 
mind az ABÉVA Kft. vezetése fülébe, melyek kapcsán kérdésként merült fel a 
következı évek hasonló rendezvényeinek kiszolgálása.  
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. június 17. 
 
 
 
        Rozgonyi Erik  
              jegyzı 



Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
 
 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
Kulturális és Oktatási Bizottsága 2010. június 16-án megtartott 

ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 

Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága a kiküldött napirendet – módosításokkal együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Széchenyi István 
Általános Iskola 2009-2010-es tanévérıl szóló beszámoló elfogadását. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda 2009-2010-es nevelési évérıl szóló beszámoló elfogadását. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Fantázia Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény 2009-2010-es tanévérıl szóló beszámoló elfogadását. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága a kiküldött elıterjesztés alapján javasolja a Képviselı-
testület felé a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapprogram módosításának 
jóváhagyását. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága egyelıre nem javasolja a Képviselı-testület felé, hogy a 
megépült sportcsarnok külön nevet kapjon. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága – a 16/2010. (03. 16.) sz. határozat végrehajtása nyomán – 
úgy döntött, hogy a táncház és a hozzá kapcsolódó foglalkozások a Halászy 
Károly M ővelıdési Ház és Könyvtár szervezésében valósuljanak meg. 
  
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Faluház állományának 
digitális nyilvántartásba vételét, a Faluházak Országos Szövetségébe való belépést 
és az ehhez szükséges költségek biztosítását. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Vackor Mackó Családi 
Napközi térítésmentes bérletének 2010. december 31-ig történı 
meghosszabbítását. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága a Vackor Mackó Családi Napközibe járó alsónémedi 
gyerekek támogatása kapcsán javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján döntsön a Képviselı-testület. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázaton az alábbi eredményt 
hirdeti ki: 
Elsı helyezett az Alsónémedi, Kápolna u. 32. sz. alatti ingatlan (Takácsné Bálint 
Julianna és családja). Díjazása az önkormányzati tulajdonban lévı gyulai 
ingatlan egy hetes igénybevételi joga, valamint a „Tiszta udvar, rendes ház” 
tábla. 
A további helyezettek a „Tiszta udvar, rendes ház” táblát kapják: 
–  Damjanich u. 31. (Józan Béláné és családja), 
– Fı út 118. (Varga Csaba és családja). 
 
 
A határozat folytatása s soron következı oldalon! 



Különdíjban részesíti Morvai Anna Kápolna u. 28. sz. alatti lakost, akinek díja a 
„Tiszta udvar, rendes ház” tábla mellett egy legalább 8.000,- Ft értékő 
ajándékkosár. 
 
A Bizottság a „Legrendezettebb utca” díjat nem adja ki. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, hogy az iskolai ballagások 
minden évben a tornacsarnokban kerülhessenek megrendezésre, amennyiben azt 
az iskola igényli. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága a következı évtıl a Trianoni Emléknapon önkormányzat 
által szervezett megemlékezést kíván tartani. 
Egyben felkéri a Jegyzıt, nézzen utána van-e jogi lehetısége annak, hogy a 
Szabadság téren kizárólag az Önkormányzat által szervezett rendezvények 
legyenek tarthatóak. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága úgy döntött, hogy az idei évben nem tart Trianoni és 
Szabadság Napi megemlékezést. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága úgy döntött, hogy az augusztus 20-i ünnepséget 2010. 
augusztus 19-én (csütörtökön) este tartja a Szent István téren. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: 2010. augusztus 19. 
 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. június 16. 
 
 
 
 
 
        Szántó Erzsébet sk. 
                elnök 
 
 



Tisztelt Képvisel ı Testület! 

A Vackor Csanába járó gyerekek létszámának részletes táblázatát csatoltam. 
  
       Tapasztalataink szerint a jelenlegi díjak mellett az alsónémedi kereslet nagyon csekély, a 
községben több bébiszitter mőködik nem hivatalosan, akik természetesen alacsonyabb áron tudják 
nyújtani ezt a szolgáltatást (mi négy hölgy mőködésérıl tudunk). 
  
     A mi célunk egy hivatalos keretek között mőködı, legális szolgáltatás nyújtása-  adófizetés, és 
munkahelyteremtés is. Amennyiben a jelenlegi felállás nem változik, tehát a normatíván kívől egyéb 
támogatást nem kap a családi napközi( a némedi gyerekekre,- térítési díj csökkentésre, és nem a mi 
fizetésünk emelésére!!!), akkor ezt a csanát ezen a helyen nem tudjuk tovább mőködtetni. A bérleti díj 
elengedése hatalmas kedvezmény, de az épület átalánydíjas közmő számlái is óriásiak. Májusban 
kérésünkre engedélyt kaptunk arra, hogy ne az elızı évi fogyasztás alapján fizessük a közmő díjakat, 
hanem a valós jelenlegi fogyasztásunk szerint ( múlt évben öt tanteremben kellett főteni és világítani, 
mi jelenleg az épület felét használjuk!!!). A változtatás okozta költségcsökkentés mértékét még nem 
tudjuk, de ez befolyásolhatja vállalkozásunk gazdaságosságát, így a jövıvel kapcsolatos döntésünket 
is. 
  
Szeptember közeledtével érezhetı ismét az érdeklıdés, de tényeket még nem tudunk mondani. 
  
A nyári tábor iránt is az utóbbi két hétben kezdtek érdeklıdni a gyermeknapi 
szórólapozásunk eredményeképpen. 
  
Ezúton szeretném megköszönni a helyi újságban történı hirdetéseink megjelentetését. 
  
Tisztelettel: 
  
Szıkéné Balla Ildikó 
  
   

Hónap Össz létszám helyi lakos nem helyi lakos 
állandó 

gyerm.felügy. 
2-3 órás 

gyerm.megırz. 
január 4 4 fı     4 fı 
február 3 3 fı     3 fı 
március 3 2 fı 1 fı 2 fı 3 fı 
április 3   3 fı 3 fı 1 fı 
május 3   3 fı 3 fı 2 fı 
június 3 1 fı 2 fı 2 fı 1 fı 
      
      
A korábbi jelentkezık közül: 5 édesanya várja a munkakezdés idıpontját,  
3 édesanya még nem 
döntötte el,     
3 édesanya nem tudja kifizetni a havi díjat,    
1 gyerek elköltözött,     
1 gyerek elment a saját településén nyíló CSANA-ba,    
      
      
Nyári 
tábor eddig jelentkeztek     
1.hét 4 fı     
2.hét 4 fı     
3.hét 6 fı     
4.hét 10 fı     



ELİTERJESZTÉS 
 

a Képviselı-testület 2010. június 25- i ülésének 4. sz. napirendjéhez 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
36-38/2010. (06. 17.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az árok kiásására vonatkozó felszólítás saját önkormányzati rendeletünk elıírásainak 
megkövetelésén alapul, melyet már a Bizottság több ülésén is számon kértek a 
Polgármesteri Hivataltól.  
Azért az utca ezen oldalának ment ki a felszólítás, mert a csapadékvíz elvezetési tervek 
szerint a másik oldalon csak néhány árok van tervezve, amelyek készen is vannak.  
 
39/2010. (06. 17.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az Inkubator Kft. a mellékelt kérelmet, illetve helyszínrajzot jutatta el hozzánk, 
melyben kéri, hogy a rendezési terveinkkel összhangban alakulhassanak ki a területek. 
Ehhez szükség lenne a rajzon sárgával jelölt önkormányzati utak cseréjére is, melyek 
fejében a szürkével jelölt területek kerülnének útként Önkormányzatunkhoz. 
Hozzávetıleges területszámítás szerint néhány 10 m2-rel nagyobb terület kerülne az 
Önkormányzathoz, mint amennyit adnánk. 
Javasoljuk az utak cseréjéhez hozzájárulni, mivel az a rendezési tervünk 
megvalósítását szolgálja.  
 
40-41/2010. (06. 17.) sz. határozati javaslathoz: 
 
A közelmúltban Polgármester urat megkereste az Inter Remiz Plusz Kft., hogy a 
Polónyi Mővek telephelyén aszfaltkeverı üzemet szeretnének létesíteni. Ahhoz, hogy 
az illetékes döntéshozóknak bemutathassák milyen technológiát, üzemet szeretnének 
mőködtetni, látogatást szerveztek hasonló telephelyekre 2010. június 09-re. Ezen a 
Képviselı-testület, illetve a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság érdeklıdı tagjai számos kérdésükre választ kaphattak – sajnos kevesen 
mentek el –, így a Képviselı-testületnek abban kell állást foglalnia, hogy érdemes-e a 
cégnek további forrásokat fektetnie a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásokba, 
azaz, hogy egyáltalán elviekben elképzelhetınek tartanak-e egy ilyen telephelyet 
Alsónémedi déli részén.  
 
43/2010. (06. 17.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az anyagot e-mailben megküldtük, akinek nyomtatott formában szüksége van rá, 
kérjük, jelezze. 
 



44/2010. (06. 17.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az idei költségvetésünkbe 9 millió forint + ÁFA összeg van tervezve az új 
Polgármesteri Hivatal és az Egészségház engedélyes terveinek elkészítésére, a 
településközpont tervezıje által adott árajánlat alapján.  
A két épület helyét a Képviselı-testület döntötte el, és az azokra vonatkozó 
vázlattervek is elkészültek a tavalyi évben. Ötletként merült fel, hogy mégse kizárólag 
az elkészült vázlattervek adják meg az engedélyes tervek elkészítéséhez a 
kiindulópontot, hanem más tervezık bevonásával esetlegesen további ötletet, „ihletet” 
meríthessünk e két, a településkép szempontjából meghatározónak szánt épület külsı 
megjelenítéséhez.  
Mellékeljük egy közbeszerzési szakértı tájékoztatóját a tervpályázati eljárásról, amely 
esetünkben – az értékhatárra való tekintettel – véleménye szerint nem kötelezı, illetve 
a Mérnöki Kamara tájékoztatóját egy ilyen eljárás lefolytatásának költségeirıl. A 
Mérnöki Kamara költségbecslése túlzónak mondható, mivel az elmúlt néhány éven 
belül Taksonyban egy fél milliárd forint beruházási költséggel tervezett óvoda kapcsán 
a tervpályázat lefolytatására másfél millió forintot biztosított az Önkormányzat. 
Ugyanakkor a közbeszerzési szakértı jelentıs hátránynak látja az eljárás során, hogy 
nagyon nagy gondossággal tanácsos javaslatot tenni a szakmai elıkészítı bizottságba 
bevonandó szakemberek körére, tekintettel arra, hogy a bizottság létrejöttével az 
irányítás kicsúszik a Képviselı-testület kezébıl és kizárólag az általuk javasolt épület 
valósítható meg. Emellett nem mindegy, hogy milyen irányultságú építészek kerülnek 
a bizottságba, hiszen az İ világlátásuk is meglehetısen eltérı lehet a Makovecz-
stílustól az üvegpalotáig. 
Magam részérı abban az esetben, ha a Képviselı-testület tetszését megnyerték a 
Farkas Gábor tervezı úr által elkészített vázlattervek – márpedig ezzel ellentétes 
véleményrıl nem tudok –, nem javaslom a tervpályázat lefolytatását, tekintettel annak 
idı- és költségigényére, valamint megkötöttségeire. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. június 18. 
 
 
 
 
       Rozgonyi Erik  
            jegyzı 



Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testület Településfejlesztési, 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának  

2010. június 17-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a napirendet 
– módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
36/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Jegyzı úr felé, hogy a Felsıerdısor utcában elrendelt árokásás nem teljesítése 
esetén a bírságolást függessze fel. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
37/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy a Felsıerdısor utcai vízszikkasztó árkok kiásásának 
kérdéskörét mőszakilag vizsgáltassa meg, az utca képviselıjének jelenlétében. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, ha a Felsıerdısor utcai lakók vállalják az útlapozáshoz 
szokásos önrész megfizetését, akkor vizsgálja meg az útalap készítésének 
lehetıségét, egységes szikkasztó árkok kialakításával. Ha az útalap 
megvalósítására nincs lehetıség, akkor javasolja egységes árkok kialakítását az 
utcában, a költségek lakossági viselésével, mely elıtt a lakók nyilatkozzanak 
képviselıjük útján a költségviselésrıl vagy az árok önállóan történı 
kialakításáról. 
  
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy az Inkubátor Kft-vel történı területcseréhez járuljon 
hozzá a mellékelt térkép alapján. 
  
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 



Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
A 40/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat zárt ülésen született. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
41/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy a 40/2010. (06. 17.) sz. határozat szerint járjon el az 
Inter Remiz Plusz Kft által létesítendı aszfaltkeverı vonatkozásában. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
42/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja 
egy helyi riasztórendszer mőködtetését, amennyiben az Alsónémedi 
Hírmondóban történı felhívás nyomán megfelelı számú jelentkezı lesz a 
rendszer támogatására. A részletek kidolgozására az igényfelmérés 
eredményének ismeretében tér vissza a Bizottság. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Bizottság szeptemberi ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 6 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
43/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé a 2010-2015. közötti hulladékgazdálkodási terv elfogadását 
az alábbiakkal: 
– az elıterjesztésben szereplı talajvízszintet 2-3 méteres szintre javítani,  
– legyen tájékoztatás az Alsónémedi Hírmondóban a gazdák mezıgazdasági 

tevékenysége során keletkezett hulladékok leadásának lehetıségeirıl. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
44/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága nem 
javasolja a Képviselı-testület felé tervpályázat kiírását az új egészségház és 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, viszont javasolja három független 
szakember felkérését – akár szerény megbízási díjért – a fı irányvonalak 
meghatározásának segítése céljából. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
45/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy akkor foglalkozzon az önálló orvosi ügyelet 
kialakításának kérdéskörével, amikor elkészül az új egészségház. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 2 igen, 6 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága elutasította a 
javaslatot, hogy a mezıırök ellenırzése szükségtelen. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
47/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága – a 
Képviselı-testület 123/2010. (04. 30.) sz. határozatának végrehajtására – úgy 
döntött, hogy a mezıırség ellenırzése szükséges. Az alábbi ellenırzı párok havi 1 
alkalommal végzik az éjszakai ellenırzést, melynek tényét az ırnaplóba 
bejegyeznek: 
– Józan Sándor – Bálint Sándor  
– Surányi Miklós – Györgyövics Károly  
– Zsin Géza – Szabó Endre  
– Kiss Balázs – Juhász Rezsı, 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 



a Bizottság Elnöke pedig felkérésre – amennyiben ráér – vesz részt az 
ellenırzésben. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 4 igen, 4 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
48/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága elutasította a 
bel- és külterületi csapadékvíz elevezetı árkok kitisztítására vonatkozó javaslatot. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
49/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, kérjen árajánlatot a bel- és külterületi csapadékvíz-
elvezetı győjt ı árkok kitisztítására vonatkozóan (külön-külön).  
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé a Kisfaludy utca Fı úti torkolatába „Megállni tilos!” tábla 
kitételét.  
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
51/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé Deák F. u. és Arany János u. közlekedési rendjét 
„Elsıbbségadás kötelezı!” tábla kitételével leszabályozni (Deák F. utca a védett 
út).  
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
52/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé árajánlat bekérését szúnyogirtás elvégzésére.  
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 6 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
53/2010. (06. 17.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy akkor foglalkozzon a két egyházközség temetı 
terület átminısítési kérelmével, amikor a településre vonatkozó rendezési terv 
felülvizsgálata készül.  
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
 
 



ELİTERJESZTÉS 
 

a Képviselı-testület 2010. június 25- i ülésének 5. sz. napirendjéhez 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
62/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az ABÉVA Kft. átadta a munkaterületet a Gropius Zrt. részére az iskolai konyha és a 
szolgálati lakás bıvítése érdekében. A szerzıdés szerint augusztus 16-án kezdıdne a 
mőszaki átadás és a késıbbi üzemeltetés elıkészítésére való tekintettel a Képviselı-
testületnek már most szükséges néhány kérdésben állást foglalnia, mivel ezen 
önkormányzati döntés után lehetséges a konkrét lépések megtétele. A döntés 
elıkészítése érdekében a tavasz folyamán megbeszélést tartottunk az ABÉVA Kft. 
ügyvezetıje, közoktatási intézményeink vezetıi és az iskolai élelmezésvezetı 
bevonásával, s az ott kialakult konstrukcióról megkérdeztük az ABÉVA Kft. 
könyvelıjét, tanácsadóját is, így az alábbi javaslatot tesszük: 
2011. január 01-tıl az ABÉVA Kft. venné át a konyha üzemeltetését és İ fızne 
valamennyi alsónémedi közoktatási intézmény, valamint a szociális étkezık számára. 
Ennek elınye, hogy az önkormányzati Kft. által nyújtott szolgáltatás sokkal 
könnyebben kontrolálható a Képviselı-testület által, így a kifogások, panaszok 
intézése is jobban kézben tartható.  
A dátumra az a magyarázat, hogy az augusztus közepére tervezett mőszaki átadás 
könnyen csúszhat néhány hetet, ráadásul utána mőködési engedélyt is szereznie kell a 
Kft-nek ahhoz, hogy a szolgáltatást biztosíthassa, így ennek prognosztizálható 
idıpontja október lehet. Az étkeztetésre vonatkozóan közbeszerzési eljárást kellene 
kiírni (ez természetszerőleg csak azután lehetséges, ha az ABÉVA Kft. megfelelı 
mőködési engedéllyel rendelkezik) és remélhetıleg ezen közbeszerzés gyıztese lehet 
az önkormányzati Kft.  
 
A ZÓNA Kft-vel az óvodai étkeztetésre vonatkozó szerzıdést felmondanánk, míg az 
iskolai konyhán dolgozó jelenlegi közalkalmazottakat (a takarítói és karbantartói 
állományhoz hasonlóan) átvenné az ABÉVA Kft, hasonlóan az óvodai 
melegítıkonyhákon dolgozó és jelenleg a Zóna Kft. állományában lévı 
alkalmazottakhoz. Valószínőnek tartjuk, hogy ilyen ellátotti létszámhoz még további 
dolgozók felvételére is szükség lesz, mint ahogy az ételszállításhoz szükséges 
gépkocsit is biztosítani kell. Ezek természetesen olyan részletkérdések, amelyekre a 
konstrukció önkormányzati elfogadása után, szeptemberben kell visszatérni. 
 Nyitva maradt kérdés, hogy az étkezési térítési díjat a szülıktıl az ABÉVA Kft. 
szedje be az önkormányzati rendelet alapján és csak a tényleges ár és a szülık által 
befizetett összeg különbözetét számlázza az Önkormányzat felé vagy az eddigi 
gyakorlatnak megfelelıen az Önkormányzat fizesse ki teljes egészében a számlát és a 
szülıi befizetések az intézményeken keresztül az Önkormányzathoz kerüljenek. Az 
ABÉVA Kft. tanácsadója szerint az elsı megoldás lenne célszerőbb, mivel a térítési 
díjak önkormányzati beszedése felesleges plusz „megállót” jelent a pénzáramban, az 
ÁFA megítélése szempontjából pedig mindkét megoldás egyenrangú. 



64/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az ABÉVA Kft-vel 2009. május 11-tıl 2010. május 10-ig szólt megállapodásunk az 
Iskola u. 1. sz. alatti régi épület üzemeltetési díjáról. Azon szerzıdés szerint egy 
összegben június 30-ig kellene egy évre elıre kifizetni az üzemeltetési díjat, azonban a 
tavalyi ÁFA emelés indokának elmúltával javasoljuk havi összegben megfizetni a 
komplexum üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.  
Az idei költségvetésünkben két jogcímen terveztünk a létesítmény fenntartásához, ill. a 
kötvénykibocsátás kamat- és tıketörlesztéséhez kapcsolódó kifizetéseket (üzemeltetési 
díj, az új részre pedig bérleti díj). Mivel az új rész még nem kapott használatbavételi 
engedélyt, azonban fenntartási költségek már vannak, így az üzemeltetési költség egy 
havi összegét úgy számoltuk ki, hogy az fedezetet nyújtson teljes egészében a 
kiadásokra. Amennyiben az ısz folyamán sikerül végre megindítani a közbeszerzési 
eljárást a csarnok bérletére, akkor reményeink szerint a Kft. úgy adja be ajánlatát, hogy 
az idei évre már nem kér bérleti díjat.  
 
65/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Újabb megkeresést kapott Önkormányzatunk elıvásárlási jog gyakorlására, mely 
szerint a Széchenyi u. 148., illetve a Kápolna u. 54. sz. alatti ingatlanok tekintetében 
gyakorolhatja elıvásárlási jogát. 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az eddigi gyakorlat szerint nem éltünk a 
lehetıségekkel.  
 
66/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Köztudomású az ország árvízhelyzete és számos szervezet, cég végez győjtést a 
károsultak megsegítésére.  
Önkormányzatunk hagyományai és anyagi helyzete is megengedi, hogy segítsünk a 
bajbajutottakon. Utoljára 2005-ben adtunk 500.000,- Ft-ot egy erdélyi településnek és 
javasoljuk, hogy most is konkrétan egy Önkormányzattal vegyük fel a kapcsolatot és 
İket segítsük, mivel nekik van a legközelebbi információjuk, hogy mire van 
szükségük.  
Polgármester úr hallotta a tököli Polgármester kezdeményezését, melynek lényege: 
„minden önkormányzat építsen újjá egy összedılt házat”. Ennek kapcsán Tököl 5 
millió forintot ajánlott fel és ugyanennyit javasolt a Pénzügyi Bizottság is.  
 
67/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Újvári Lászlóné An., Orgona u. 16. sz. alatti lakos lakása a közelmúlt nagy esızései 
miatt olyan állapotba került, hogy ugyan közvetlen veszély nincs, azonban ahhoz, 
hogy a szélsıséges idıjárás folytatódása estén sem legyen, komolyabb összeget 
kellene ráfordítani. 
Kérelem érkezett Újvári Lászlónétól, melyben 1-1,5 millió forintot kérne 
kedvezményesen az ingatlan rendbe hozásához.  
A Bizottság ülése után kiderítettük, hogy az ingatlan tulajdonosa a kérelmezı fia, aki 
szigetszentmiklósi lakos.  



Az idei évben céltartalékként 500.000,- Ft áll az Önkormányzat rendelkezésére az ún. 
katasztrófa alapban.  
 
70/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Elkészült az északi iparterülethez szennyvizének elvezetéséhez tervezett 
nyomóvezeték, melynek valamely mőtárgyához fel kellett használni a határozatban 
szereplı ingatlanrészt. A tulajdonos – azért, hogy ne késleltesse a beruházást – 
hozzájárult a megépítéshez és a tiszta tulajdonviszonyok érdekében eljött az idı, 
amikor az általa kért összegért javasoljuk megvásárolni a területet. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. június 17. 
 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik  
             jegyzı 



Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
Pénzügyi Bizottsága 2010. június 16-án megtartott 

ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 

Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága a napirendet – kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága – egyetértve a Kulturális és Oktatási Bizottság 47/2010. (06. 16.) sz. 
határozati javaslatával – úgy döntött, hogy a Vackor Mackó Családi Napközi 
részére 2010. december 31. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kossuth u. 60. sz. 
alatti volt iskolaépületet. 
Egyben javasolja a Képviselı-testület felé, hogy az általuk szervezett nyári 
napközi étkezési díjának támogatásáról a megkapott névsor alapján döntsön, míg 
a rendes mőködéshez az alsónémedi gyermekek után kért mőködési 
hozzájárulást nem javasolja. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága – egyetértve a Kulturális és Oktatási Bizottság 46/2010. (06. 16.) sz. 
határozati javaslatával – javasolja a Képviselı-testület felé a Faluház 
állományának digitális nyilvántartásba vételét és az ehhez szükséges nettó 
100.000,- Ft/hó megbízási díj biztosítását a 2010. július 01. és december 31. 
közötti idıszakra, a tartalék terhére. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 2010. évi költségvetés elsı 
módosításának elfogadását, a kiküldött rendelet-tervezet alapján. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága – szóbeli kiegészítésekkel együtt – elfogadta az ABÉVA Kft. 2010. I. 
negyedéves beszámolóját. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök és Belágyi Tamás ügyvezetı. 
Határid ı: azonnal. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az iskolai konyha kiszervezését a 
kiküldött el ıterjesztés alapján azzal, hogy az étkezési térítési díjat a közbeszerzés 
nyertese szedje be közvetlenül a szülıktıl.. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, hogy az ABÉVA Kft. a közlekedési 
lámpák elhelyezését a legolcsóbb árajánlatot benyújtó Signálterv 
Forgalomtechnikai Kft-vel végeztesse el és a korábban a munka megvalósításához 
engedélyezett összeghez további 1.212.808,- Ft biztosítson az ABÉVA Kft. részére, 
intézményfinanszírozás keretében. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az ABÉVA Kft-vel az Iskola u. 1. sz. 
alatti ingatlanra kötött üzemeltetési szerzıdés módosítását, mely szerint az 
Önkormányzat havonta fizesse ki az üzemeltetési díjat 9.466.000,- Ft + ÁFA 
összegben minden hónap 15-ig, míg a 2010. májusi és júniusi díjat az 
Önkormányzat 2010. június 30-ig fizesse meg egy összegben a Kft felé. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága nem javasolja a Képviselı-testület felé, hogy az Alsónémedi, Széchenyi 
u. 148., illetve a Kápolna u. 54. sz. alatti ingatlanok tekintetében éljen elıvásárlási 
jogával. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, hogy az árvízi károsultak 
támogatására válasszon ki egy települést és az Önkormányzat részére 5.000.000,- 
Ft-os támogatást nyújtson. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert, hogy beszéljen Újvári 
Lászlóné gyermekeivel az Orgona u. 16. sz. alatti ingatlan felújításával 
kapcsolatban és akkor javasolja a Képviselı-testület felé a katasztrófa alapban 
lévı 500.000,- Ft-os összeg kedvezményes visszafizetéssel történı odaítélését, 
amennyiben az összeg felhasználásával megoldható az ingatlan megfelelı 
felújítása. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az AIRVAC Kft. 2009. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadását. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az DAKÖV Kft. 2009. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadását. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2010. (06. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a csatornahálózat elkerülı 
vezetékének megépítése kapcsán a 019/1 hrsz-ú ingatlan Tótyik József (2351 
Alsónémedi, Árpád u. 65.) tulajdonában lévı ½-ed tulajdoni hányadának (131,5 
m2) megvásárlását, 2.000,- Ft/m2 áron. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
Alsónémedi, 2010. június 17. 
 
 
 
         Bai Sándor sk. 
                elnök 



 



 

                        
  

 

 
Címzettek: 
AJÁNLATTEV İK  
 
 
Tárgy: Hiánypótlási felszólítás 
 
Tisztelt Ajánlattevı! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Új utak építése Alsónémedin (2010).  
tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban - melynek ajánlattételi felhívása a KÉ- 
12550/2010. számon 2010. május 17. napján jelent meg – az ajánlat átvizsgálását követıen az 
alábbi hiányokat állapította meg: 
 
1. számú (Swietelsky Magyarország Kft. által benyújtott) ajánlat vonatkozásában: 

• Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívás mőszaki-szakmai alkalmasság körében elıírta, ha a mőködtetés, 
üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, az érvényes forgalmi engedély 
egyszerő másolatának becsatolása is szükséges. Kérjük csatolják a mőszaki-szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményénél elıírt azon gépek forgalmi engedélyét, melyeknek forgalomban történı 
részvétele forgalmi engedélyhez kötött. 
 

2. számú (Magyar Aszfalt kft. által benyújtott) ajánlat vonatkozásában: 
• A 20. oldalon becsatolt Raiffeisen Bank, ill. a 29. oldalon becsatolt UniCredit Bank igazolása 30 napot 

meghaladó sorban állásokra vonatkozik. 
• A becsatolt referenciák egyike sem tartalmaz nettó 25 millió Ft-os csapadék vízelevezetési munkarészt. 

Kérjük szíveskedjenek 1 db, legalább nettó 25 millió Ft értékő csapadékvíz-elvezetési munkarészt is 
tartalmazó referenciát becsatolni. 

 
3. számú (Soltút Kft. által benyújtott) ajánlat vonatkozásában: 

• Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívás mőszaki-szakmai alkalmasság körében elıírta, ha a mőködtetés, 
üzemeltetés, forgalomban való részvétel forgalmi engedélyhez kötött, az érvényes forgalmi engedély 
egyszerő másolatának becsatolása is szükséges. Kérjük csatolják a mőszaki-szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményénél elıírt azon gépek forgalmi engedélyét, melyeknek forgalomban történı 
részvétele forgalmi engedélyhez kötött. 

 
4. számú (DÉL-PESTI T&T KFT által benyújtott) ajánlat vonatkozásában: 

• A becsatolt referenciákból nem állapítható meg forintálisan, hogy a csapadék vízelevezetési munkarész 
eléri a nettó 25 millió Ft-t. Kérjük szíveskedjenek  legalább 1 db referencia igazolást úgy kiegészíteni, 
hogy az Ft-ban tartalmazza a csapadékvíz-elvezetési munkarész értékét. 

 
Kérjük szíveskedjenek a hiányosságok pótlását 2010. június 23-án 14.00 óráig benyújtani 
ajánlatkérı címre személyesen, vagy postai úton. A határidıre be nem érkezett hiánypótlás 
befogadására nincs lehetıség. 
 
Az ajánlat hiánypótlását 3 (1 eredeti és 2 egymással mindenben megegyezı másolati) 
példányban kell benyújtani, bonthatatlan kötés nem szükséges. A hiánypótlást a gyorsabb 

Novum Forum Tanácsadó és Szolgáltató Betéti TársaságNovum Forum Tanácsadó és Szolgáltató Betéti TársaságNovum Forum Tanácsadó és Szolgáltató Betéti TársaságNovum Forum Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság 
Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 1. 
Iroda/levelezési cím: 2724 Újlengyel, Határ u. 31. 
Tel.: 06 70 / 622-7853 
Fax: 06 29 / 385-045 
E-mail: mathemark@dunaweb.hu   



feldolgozás érdekében továbbá kérjük megküldeni teljes terjedelemben elektronikusan is 
(beszkennelve pdf formátumban) a mathemark@dunaweb.hu e-mail címre. 
 
Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevı(k) figyelmét arra, hogy amennyiben a hiánypótlási 
felhívásban meghatározott hiányosságok pótlására a megadott határidın belül nem, vagy 
nem teljes mértékben és a jogszabályoknak megfelelıen tesz eleget, akkor a Kbt. 88. §-a 
alapján az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 
 
Újlengyel, 2010. június 18. 

Tisztelettel: 
Máthé Márk  

hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 

 
BONTÁSI JEGYZİKÖNYV  

 
Eljárás megnevezése, fajtája: 
Új utak építése Alsónémedin (2010). 
Kbt. harmadik rész, VI. fejezet szerinti egyszerő eljárás 
 

Készült: Ajánlatkérı székhelye 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
2010. június 14., 10.00 óra 

 
Jelen vannak: a Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározottak a jelenléti ív szerint 
 
Napirendi pont: beérkezı ajánlatok bontása 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Brabanti József 
Jegyzıkönyv-hitelesítı: Czafrangó Ágnes 
 
Ajánlattételi határid ıig beérkezett ajánlatok száma: 4 db 
 
Brabanti József megállapítja, hogy a pontos idı 10 óra 00 perc, így a bontási eljárás 
elkezdıdhet. 
 
Brabanti József tájékoztatást ad arról, hogy az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérı, az 
ajánlattevık, a támogató szervezet képviselıi, valamint az általuk meghívott személyek 
vehetnek részt, majd megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy valamennyi résztvevı a Kbt. 80. 
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint jogosult a bontási eljáráson történı részvételre. 
 
Ezt követıen sorszámmal látja el a határidıig beérkezett ajánlatokat, s megállapítja, hogy az 

ajánlattételi határidıig 4 db sértetlen csomagolású ajánlat érkezett be. 

 
Valamennyi jelen lévı meggyızıdik az ajánlat sértetlenségérıl. Az ajánlat sértetlenségével 

kapcsolatban probléma nem merült fel, hozzászólás nem történt. 

 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy ezt követıen felbontásra kerülnek az ajánlatok, s az 
ajánlattevı adatai, illetve a részszempontokra adott naturális mutatók jegyzıkönyvben 
rögzítésre kerülnek. Elmondja továbbá, hogy a bontási eljárás mindaddig tart szakadatlanul, 
míg az adatok felolvasása meg nem történik. 
 
Az alábbi adatok felolvasása és jegyzıkönyvi rögzítése megtörtént: 
1.) számú ajánlat: 
A 
J 

neve SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. 



székhely címe 1117 Budapest, Irinyi u. 4-20. B épület, V. em. 
levelezési címe 2131 Dunakeszi, Székesdőlı 135. 
képviselı neve Garamszegi Gyula 
kapcsolattartó személy(ek) Garamszegi Gyula 
telefon száma 
 

06-27-341-901/146 

fax száma 
 

06-27-351-746 

Á 
N 
L 
A 
T 
T 
E 
V 
İ E-mail címe garamszegi.gyula@swietelsky.hu 
 

Ajánlati ár , mely a befejezési határid ıre prognosztizált egyösszeg ő átalányár: 

nettó  59.995.503 Ft+ ÁFA 

Jótállás id ıtartama  a teljesítést ıl számítva, hónap mértékegységben, természetes egés z 
számmal megadva: 60 hónap 

Korábbi teljesítési határid ı: a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési hat áridınél 1 héttel 
korábbi teljesítési határid ıt vállalom: IGEN  / NEM 

 
2.) számú ajánlat: 

neve MAGYAR ASZFALT KFT. 

székhely címe 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 
levelezési címe 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
képviselı neve Balázs Ferenc 
kapcsolattartó személy(ek) Balázs Ferenc 
telefon száma 
 

06-23-418-118 

fax száma 
 

06-23-418-117 

A 
J 
Á 
N 
L 
A 
T 
T 
E 
V 
İ 

E-mail címe ferenc.balazs@magyaraszfalt.hu 
 

Ajánlati ár , mely a befejezési határid ıre prognosztizált egyösszeg ő átalányár: 

nettó 52.574.768 Ft+ ÁFA 

Jótállás id ıtartama  a teljesítést ıl számítva, hónap mértékegységben, természetes egés z 
számmal megadva: 60 hónap 

Korábbi teljesítési határid ı: a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési hat áridınél 1 héttel 
korábbi teljesítési határid ıt vállalom: IGEN  / NEM 

 
3.) számú ajánlat: 

neve SOLTÚT KFT. 

székhely címe 6320 Solt, Kecskeméti út 34. 
levelezési címe 6320 Solt, Kecskeméti út 34. 
képviselı neve Kiszli László 
kapcsolattartó személy(ek) Kiszli László 

A 
J 
Á 
N 
L 
A 
T 
T telefon száma 

 
06-78-486-846; 06-30-929-5601 



fax száma 
 

06-78-488-067 E 
V 
İ E-mail címe kiszli.laszlo@tvnetwork.hu 
 

Ajánlati ár , mely a befejezési határid ıre prognosztizált egyösszeg ő átalányár: 

nettó  46.366.190 Ft+ ÁFA 

Jótállás id ıtartama  a teljesítést ıl számítva, hónap mértékegységben, természetes egés z 
számmal megadva: 36 hónap a kötelez ı 24 hónap jótálláson felül 

Korábbi teljesítési határid ı: a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési hat áridınél 1 héttel 
korábbi teljesítési határid ıt vállalom: IGEN  / NEM 

 
 
 
4.) számú ajánlat: 

neve DÉL-PESTI T&T KFT. 

székhely címe 1202 Budapest, Bessenyei u. 49. 
levelezési címe 1202 Budapest, Bessenyei u. 49. 
képviselı neve Turcsányi Zoltán 
kapcsolattartó személy(ek) Turcsányi Zoltán 
telefon száma 
 

06-20-330-8916 

fax száma 
 

06-1-284-1212 

A 
J 
Á 
N 
L 
A 
T 
T 
E 
V 
İ 

E-mail címe zoltan.turcsanyi@delpestikft.hu 
 

Ajánlati ár , mely a befejezési határid ıre prognosztizált egyösszeg ő átalányár: 

nettó 54.989.191 Ft+ ÁFA 

Jótállás id ıtartama  a teljesítést ıl számítva, hónap mértékegységben, természetes egés z 
számmal megadva: 60 hónap 

Korábbi teljesítési határid ı: a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési hat áridınél 1 héttel 
korábbi teljesítési határid ıt vállalom: IGEN  / NEM 

 
Brabanti József megállapítja, hogy valamennyi ajánlat felbontásra került, az ajánlattevı 
adatainak és az ajánlat naturális elemeinek felolvasása, rögzítése megtörtént. 
 
A bontási eljárás 10.15 perckor véget ért. 

 
K.m.f. 

Melléklet: jelenléti ív 
 
…………………………………….                ……………………………………. 
             Jegyzıkönyvvezetı      Jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
1 pld. jegyzıkönyvet a helyszínen átvettem: 
Ajánlattevı neve Átvevı aláírása 
  



 ELİTERJESZTÉS 
 

a Képviselı-testület 2010. június 25-i ülésének 7. sz. napirendjéhez 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Határozatok végrehajtása: 
 
102/2010. (04. 30.) Nem igényelt végrehajtást. 
103 Zárszámadási rendeletünk elfogadása elıtt a tavalyi 

pénzmaradvány összegét fogadtuk el. 
104-105 Az iskolában történt betörés kapcsán hozott határozatokról az 

érintetteket értesítettük, azóta a Polgármesteri Hivatalból átkerült 
egy „páncélszekrény” az iskolába, ma rendırségi kihallgatás volt. 

106 A beíratott gyermeklétszám elérte az 54 fıt, így három elsı 
osztály indul. 

107 Belsı ellenırünk beszámolója elfogadásakor személyesen volt 
jelen. 

108 Az ABÉVA Kft. Ügyvezetıjét értesítettük a beszámoló 
elfogadásáról. 

109-110 A helyi civil szervezetek támogatásáról döntöttünk. 
111 A Galagonya Kör programjait támogattuk. 
112-113 Az iskolai hıszigeteléssel kapcsolatos pályázathoz kapcsolódó 

döntések. 
114-115 A sitt-telep melletti terület fejlesztésével kapcsolatos döntés. 
116 Szabályozási terv készítésérıl döntöttünk, melyben 

Önkormányzatunk is érdekelt. 
117 Ingatlanokat csatoltunk településünk belterületéhez (formális 

döntés). 
118 A halotthőtı árát megfizették. 
119 Omaszta Zita síremlékének rendbetételét támogattuk. 
120 Jurta vásárlásáról döntöttünk. 
121 A Fı út 91. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról döntöttünk. 
122 Az Árpád utcai gyalogjárda kivitelezıjérıl döntöttünk. 
123 A mezııri álláshelyet bıvítettük, ill. a Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottságot kértük fel 
ellenırzésükre. 

124 A gyalogos átkelıhely és a Dózsa téri keresztezıdés 
lámpásításának költségérıl döntöttünk (ma is tárgyaljuk). 

125 A beszámoló elfogadásáról az érintetteket értesítettük. 
126 Folyamatban van a honlap átalakítása. 
127   Nem igényelt végrehajtást. 
128-129  Szabályozási terv készítésérıl és belterülethez csatolásról 

döntöttünk. 
 



 
130-134/2010. (04. 30.) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek. 
 
 
Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
 
2010. május 04.  Az orvosi ügyelettel kapcsolatos megbeszélésen voltam Ócsán. 
05 Fogadónapom volt, ill. Olasz Tibor úr járt nálunk a térfigyelı 

kamerarendszer ügyében. 
06 Révfülöpön jártunk, megtekintettük a teljesen megújult tábort. 
07 Az iskolai kerítés ügyében tartottunk bejárást Belágyi Tamás 

részvételével. 
10 Az Akácfa utcai útépítéssel kapcsolatban voltak nálam. 
11 Az iskolából jöttek hozzánk a konyha ügyében, délután pedig 

Jenei doktor járt nálam, a szolgálati lakás bérletének visszaadása 
ügyében. 

13 A Polgári Védelemmel kapcsolatban voltam távol egész nap. 
14-16 Egy kellemes pihentetı hétvégét tölthettünk el Visegrádon, amivel 

kapcsolatban eddig csak pozitív visszajelzést kaptam. 
17 Az iskola tervezıje járt nálunk. 
20 Munkaértekezletet tartottunk a Hivatalban, majd a DAKÖV 

taggyőlésén vettem részt, 11 órától az ELMÜ Rt. Munkatársaival 
találkoztam, délután pedig Ócsán jártam a település központjának 
átadásán. 

22 A második Lovas nap volt településünkön.  
25 A Révfülöpi tábor átadása volt. 
26 Az iskolabıvítéssel kapcsolatban volt megbeszélés a Hivatalban, 

majd Geiger Jánosné igazgatót fogadtam, aki bejelentette 
nyugdíjba kíván vonulni. 

 Délután az ABÉVA Kft. és az AIRVAC Kft. taggyőlésén vettem 
részt. 

30 A Kóhalma Vadásztársaság kopjafa avatására voltam hivatalos. 
31 A Községért Közalapítvány Kuratóriumi ülését tartottam meg. 
 
2010. június 01. Az iskola konyhai dolgozói ezen a napon kezdték meg azt a 

munkát, amit a konyha bezárása miatt bíztunk rájuk. 
02 Ez egy nagyon mozgalmas nap volt, mert tárgyaltunk a 

vízvisszatartás ügyében, a ma tárgyalandó területcserérıl, az 
aszfaltkeverırıl és a vezetı védını is járt nálam.  

03 Délután 5 órakor a Fantázia Mővészeti Iskola zenei tagozatának 
év végi bemutatkozása. Este az Arany János utcai útépítésnél 
érintetteket hívtuk össze az önerı biztosítása miatt, amit már 
befizettek (a többi érintett utcával együtt). 

07 A „Kertváros” ülésén jártam, ahol kitüntetésben részesültem. 
08 Az iskola tervezıje járt nálunk, délután pedig az AIRVAC ülése 

volt. 



09 Délelıtt az ASE Elnökének meghívására részt vettem azon a 
tárgyaláson, melyet Bugyi Sportegyesületével folytattak a közös 
kézilabdázás ügyében, délben pedig – kevés résztvevıvel – 
aszfaltkeverıket tekintettünk meg. 

10 Az iskolabıvítéssel kapcsolatban tárgyaltunk ismét Szőcs úr 
tervezıvel, majd a Gyáli pénzügyi vezetı járt nálam kistérségi 
ügyben.  

11 A Széchenyi István Általános Iskolában volt az idei ballagás, ahol 
nem tudtam jelen lenni. 

14 Macsek Lajos úr járt nálam a mezıırség ügyben beszéltünk. 
Délután a „Kertváros” ülését vezettem. 

16 Délután 2 órakor a Kulturális és Oktatási Bizottság, majd 5 órakor 
a Pénzügyi Bizottság ülésezik. 

17 A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság ülése lesz. 

 
Várható programok:  
 
2010. június 18. Évzáró a Széchenyi István Általános Iskolában. 
25 Jelen testületi ülés lesz 
 
 
 
Júliusra nem terveztünk ülést, de a településközpont közbeszerzése ügyében rendkívüli 
ülést hívok majd össze. 
 
 
Kérem elıterjesztésem elfogadását. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. június 16. 
      
 
 
      Dr. György Balázs  
            polgármester  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
 
 
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az “Új utak építése Alsónémedin (2010)" tárgyú közbeszerzési eljárást, illetve az eljárás 
eredményérıl szóló Bíráló Bizottsági javaslatot az alábbiakban foglaljuk össze. 

 
1. Az ajánlatkérı neve és címe: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  

    2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Tárgya: "Új utak építése Alsónémedin (2010)" tárgyú építés-szerelési kivitelezési 
vállalkozási szerzıdés. 
 

Mennyisége:  

Útépítések tervezett fıbb mennyiségei: 
a.) Akácfa u. (Halázsy K. – Liliom utcák közti szakasz):  
- aszfaltburkolat: 3080 m2 
- burkolt szikkasztó vízelvezetı árok készítése: 486 fm 
b.) Nap-Hold u.:  
- aszfaltburkolat: 940 m2 
- zárt csapadékvíz elvezetés: 296 fm 
c.) Arany J. u. (Deák F. u. – Ady E. u. közti szakasz): 
- aszfaltburkolat: 810 m2 
- burkolt szikkasztó árok készítése: 380 fm 
 
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. harmadik rész, VI. fejezet szerinti egyszerő eljárás 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás: 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás:  
 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 4 db 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 
 



1.) számú ajánlat: 
Ajánlattevı neve SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. 

székhely címe 1117 Budapest, Irinyi u. 4-20. B épület, V. em. 

Ajánlati ár , mely a befejezési határid ıre prognosztizált egyösszeg ő átalányár: 

nettó  59.995.503 Ft+ ÁFA 

Jótállás id ıtartama  a teljesítést ıl számítva, hónap mértékegységben, természetes egés z 
számmal megadva: 60 hónap 

Korábbi teljesítési határid ı: a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési hat áridınél 1 héttel 
korábbi teljesítési határid ıt vállalom: IGEN  / NEM 

 
2.) számú ajánlat: 
Ajánlattevı neve MAGYAR ASZFALT KFT. 

székhely címe 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

Ajánlati ár , mely a befejezési határid ıre prognosztizált egyösszeg ő átalányár: 

nettó 52.574.768 Ft+ ÁFA 

Jótállás id ıtartama  a teljesítést ıl számítva, hónap mértékegységben, természetes egés z 
számmal megadva: 60 hónap 

Korábbi teljesítési határid ı: a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési hat áridınél 1 héttel 
korábbi teljesítési határid ıt vállalom: IGEN  / NEM 

 
3.) számú ajánlat: 
Ajánlattevı neve SOLTÚT KFT. 

székhely címe 6320 Solt, Kecskeméti út 34. 

Ajánlati ár , mely a befejezési határid ıre prognosztizált egyösszeg ő átalányár: 

nettó  46.366.190 Ft+ ÁFA 

Jótállás id ıtartama  a teljesítést ıl számítva, hónap mértékegységben, természetes egés z 
számmal megadva: 36 hónap a kötelez ı 24 hónap jótálláson felül, azaz 60 hónap. 

Korábbi teljesítési határid ı: a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési hat áridınél 1 héttel 
korábbi teljesítési határid ıt vállalom: IGEN  / NEM 

 
4.) számú ajánlat: 
Ajánlattevı neve DÉL-PESTI T&T KFT. 

székhely címe 1202 Budapest, Bessenyei u. 49. 

Ajánlati ár , mely a befejezési határid ıre prognosztizált egyösszeg ő átalányár: 

nettó 54.989.191 Ft+ ÁFA 

Jótállás id ıtartama  a teljesítést ıl számítva, hónap mértékegységben, természetes egés z 
számmal megadva: 60 hónap 

Korábbi teljesítési határid ı: a felhívás II.3 pontjában megadott teljesítési hat áridınél 1 héttel 
korábbi teljesítési határid ıt vállalom: IGEN  / NEM 

 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 



     Az ajánlattevı neve: 
SWIETELSKY 

MAGYARORSZÁG 
KFT. 

Az ajánlattevı neve: 
MAGYAR ASZFALT 

KFT. 
 

Az ajánlattevı neve: 
SOLTÚT KFT 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár 80 77,51 6 200,8 88,31 7 064,8  100 8000

  Jótállás 
idıtartama 

18 100 1800 100 1800 100 1800

  Korábbi teljesítési 
határidı 

2 100 200 100 200 100 200

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

 8 200,8 9 064,8   10 000 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

   
(A táblázatnak az ajánlattevık nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

     Az ajánlattevı neve: 
DÉL-PESTI T&T 

KFT 

 Az elbírálás A részszempontok     
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár 80 84,48 6 758,4 

  Jótállás 
idıtartama 

18 100 1800 

  Korábbi teljesítési 
határidı 

2 100 200 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

 8 758,4 

 
 
c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:  
 
Alsó határa 1, felsı határa 100, mely minden résszempont esetén azonos. 
 
d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: - 



 
A legjobb tartalmi elem kapja a 100 pontot, a többi ajánlat ehhez viszonyítva, 
értékarányosítással került kiszámításra. 

 
a.) 1. részszempont esetén: 
A legjobb tartalmi elem kapja a 100 pontot, a többi ajánlat ehhez viszonyítva, arányosítással 
kerül kiszámításra. A pontokat 2 tizedesjegyig kerekítjük. 
Értékarányosítás: Akkor alkalmazható, ha a legalacsonyabb érték a legkedvezıbb. A 
legkedvezıbb tartami elem kapja a maximális pontot (felsı ponthatár: 100 pont), a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezıbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 
arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet segítségével. 
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P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:   a pontskála felsı határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa  
Alegjobb:  a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
b.) 2.  részszempont esetén: 
Értékarányosítás (alábbiak szerint): Akkor alkalmazható, ha a legmagasabb érték a 
legkedvezıbb. A legelınyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális 
pontszámot (a felsı ponthatár: 100), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezıbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet 
segítségével: 
 

P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min) + P min   
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felsı határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
A pontokat 2 tizedesjegyig kerekítjük. 

 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 



 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevı neve: SOLTÚT KFT  
Ajánlattevı címe: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.  
 

Ellenszolgáltatás összege: nettó  46.366.190 Ft+ ÁFA 

Kiválasztás indoka: Az ajánlattevı érvényes ajánlatot nyújtott be, mely a bírálati 
szempont szerint a legkedevezıbb ajánlatnak minısül, azaz az összességében 
legelınyösebb ajánlat. 

 
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 
Ajánlattevı neve: MAGYAR ASZFALT KFT.  
Ajánlattevı címe: 1135 BUDAPEST, SZEGEDI ÚT 35-37.  
 

Ellenszolgáltatás összege: nettó 52.574.768 Ft+ ÁFA 

Kiválasztás indoka: Az ajánlattevı érvényes ajánlatot nyújtott be, mely a bírálati 
szempont szerint a második legkedevezıbb ajánlatnak minısül. 

 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? Részben, a kizáró okok közjegyzı elıtti nyilatkozatát, együttes adóigazolást, 
cégkivonatot benyújtotta, az ajánlatkérı székhelye szerinti önkormányzati adóhatósági 
igazolást az eredményhirdetést követı 8. napig kell csatolnia. 
 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Részben, cégkivonatot 
benyújtotta, míg a kizáró okok közjegyzı elıtti nyilatkozatát, együttes adóigazolást, az 
ajánlatkérı székhelye szerinti önkormányzati adóhatósági igazolást nem. 
 
10.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közremőködik/közremőködnek:  
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: Nem vesz igénybe 10 % feletti alvállalkozót. 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: Nem vesz 
igénybe 10 % feletti alvállalkozót. 
 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: Min ısítéshez szükséges laborvizsgálatok, 
forgalomtechnikai munkák, közmőszerelvények szintre emelése és szakfelügyelet, 
hírközlı létesítmény mőszeres felderítése. 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: közmőépítı 
szakvállalkozó, forgalomtechnikai szakalvállalkozó, burkolatépítı kövezı 
szakalvállalkozó, távközlési közmőszolgáltató 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 



 
13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 2010.06.29. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010.07.18. 
 
14.* Egyéb információk: - 
 
15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: KÉ- 12550/2010 

közzététel: 2010.05.17. 
megküldés napja: 2010.05.13. 

 
17. Az eredményhirdetés idıpontja: 2010. június 28. 14.00 
 
 
Alsónémedi, 2010. június 24. 
 
 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

 
 



 
Határozati javaslat 

 
 

…/2010.(06.25.)  Képviselı-testületi határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete, mint az Alsónémedi AIRVAC 
Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Kft. (2351 Alsónémedi, Fı u. 58., Cg: 13-09-
077731) alapítója, illetıleg egyszemélyi tulajdonosa a következıképpen határozott a 
társaságot érintı kérdésekben:  
 
1.) A társaság megbízott könyvvizsgálójának megválasztja 2013.05.31-ig terjedı 
idıszakra Lengyelné Gebei Ilona (1181 Budapest, Dobozi u. 47., an: Szıke Ilona, kamarai 
tagsági száma: 006084) bejegyzett könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló feladata a társaság 2010-
2012. évi éves beszámolóinak felülvizsgálata és auditálása. A képviselı-testület a 
könyvvizsgálóval a fenti feladatok megvalósítására kötött megbízási szerzıdést jóváhagyja. 
 
2.) A képviselı-testület megerısíti korábbi döntését, és a társaságnál felügyelı bizottságot 
hoz létre és annak tagjait megválasztja az alábbiak szerint:  
 

Elnöke: 
Bai Sándor  /anyja Bán Erzsébet, 2351 Alsónémedi, Alsóerdısor u. 29.alatti lakos/ 

Tagjai: 
Czafrangó Ágnes  /anyja Bandl Mária, 2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 17. alatti lakos/ 
Kerekes Miklós  /anyja Gál Anna, 2351 Alsónémedi, Rákóczi u. 21/a. alatti lakos/ 
A felügyelı bizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan idıre szól. 
 
3.) A képviselı-testület a társaság jelenlegi ügyvezetıjét, Kozma Miklóst (anyja neve 
Horváth Etelka, 2351 Alsónémedi, Fı út 55.) a mai naptól határozatlan idıre nevezi ki, illetve 
választja meg. 
 
4.) A képviselı-testület a társaság jegyzett tıkéjét egymillió forint pénzbetéttel megemeli, 
ennek folytán a társaság jegyzett tıkéje a mai naptól hatmillió-ötszázezer forint. A tıkeemelés 
pénzügyi lebonyolítása már megtörtént az alapító részérıl. 
 
5.) A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyezıen elfogadja a társaság fentiek szerinti 
változásokat tartalmazó, a tevékenységi kört a TEÁOR 08 szerint átkódolt új alapító okiratát 
és a mai nappal hatályba lépteti, a korábbi alapító okirat hatályon kívül helyezése mellett. 
 
Határidı: folyamatos. 
Felelıs: Kozma Miklós ügyvezetı és dr. György Balázs polgármester. 
 


