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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
2010. február 09-én 18 óra 50 perckor megtartott rendkívüli 
ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. 
    (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) 
 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
 
Dr. György Balázs polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, meghívott 
vendégeket, majd tájékoztatja İket a mai második ülés összehívásának 
szükségességérıl. 
 
Megállapítja a Képviselı-testület határozatképességét: 12 fıbıl jelen van 11 fı. 
 
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés napirendjére nem lehet új napirendet felvenni, így 
kéri az eredeti napirend elfogadását. 
 
 

Józan Sándor távozik az ülésrıl. 
(12 fıbıl jelen van 10 fı) 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2010. (02. 09.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
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NAPIREND:  
 
1.) A 24/2010. (01. 29.) sz. önkormányzati határozat végrehajtása.  
 
2.) Pályázati lehetıség az iskola „régi” épületének külsı hıszigetelésére. 
 
 
 
Napirend 1.)  A 24/2010. (01. 29.) sz. önkormányzati határozat végrehajtása.

  
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy e napirendhez a 
részletes elıterjesztés az ülés elıtt kiosztásra került. 
Elmondja, hogy a tegnapi napon 2-2,5 órás tárgyalás folytattak a Gropius Zrt. 
vezérigazgatójával, mely alapján az elıterjesztés elkészült. – Ismerteti. 
 
Dr. Tüske Zoltán tájékoztatást ad a tegnapi megállapodásról a kötbér ügyében, 
megjegyezve, hogy perrel, levonulással is fenyegetızött a Zrt. vezetıje. A késedelmes 
teljesítést pl. az idıjárással indokolni tudnák. Nem szeretnék, ha levonulnának és a 
szélsıséges reakciókat is szeretnék elkerülni, ezért javasolja a kialkudott ajánlatot 
elfogadni. 
 
Dr. György Balázs polgármester még elmondja, hogy telefonon bevonták a 
megbeszélésbe Bata Zoltán mőszaki ellenırt és a közbeszerzés bonyolítóját is. 
Emlékezteti a jelenlévıket, hogy a Képviselı-testület határozata 55 milliós összegrıl 
szól, de a tárgyalás során 65 milliós árat tudtak kialkudni, melyet javasol elfogadni. 
Úgy gondolja, hogy a kialkudott kompromisszumot el kell fogadni.  
 
Belágyi Tamás úgy véli, hogy az árlejtés során egy nyomott 930 milliós összeget 
tudtak elérni, de a következményeket nem láthatták elıre. Van, amikor naponta 
harcolniuk kell bizonyos dolgokért a céggel.  
Úgy látja, hogy többet nem lehet kihozni alku során, így javasolja az elıterjesztésben 
foglaltak elfogadását. Ha új közbeszerzést kell kiírni, akkor nem szívesen van másik 
vállalkozó a befejezésre, ill. több hónapos késés is lehet az átadásnál. 
 
Dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy a megállapodás alapján a Gropius Zrt. február 22-re 
vállalta a csarnok használható állapotban történı átadását és március 31-re a teljes 
külsı-belsı átadást.  
Módosítani kell a szerzıdést is a határidık, kötbér miatt és a Közbeszerzések Tanácsát 
is értesíteni.  
 
Dr. György Balázs polgármester összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak 
elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
36/2010. (02. 09.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – módosítva a 
24/2010. (01. 29.) sz. önkormányzati határozatát – felhatalmazza az ABÉVA Kft. 
ügyvezetıjét, hogy az iskolai konyha-étkezı és szolgálati lakás építés-átalakítás 
megnevezéső közbeszerzési eljárás kapcsán a Gropius Zrt-t hirdesse ki 
nyertesnek, vele nettó 65.000.000,- Ft-os összegért kössön szerzıdést.  
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester kéri Belágyi Tamás beszámolójának elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
37/2010. (02. 09.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az 
ABÉVA Kft. ügyvezetıjének az iskolabıvítési beruházásról szóló írásos 
elıterjesztés szerinti beszámolóját. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a sportcsarnok 
takarása ügyében is sokat tettek, hogy a Kormorán koncertet ott lehessen 
megszervezni. Nem kerül március 06-án a koncert megtartásra, hanem más mősort 
szerveznek.  
 
Belágyi Tamás úgy tudja, hogy a koncert március 13-án lesz. 
 
Dr. György Balázs polgármester még elmondja, hogy két „csíkot” Belágyi Tamás már 
meg is rendelt a lelátóhoz, de összesen még 30 tekercs borításra lesz szükség.  
Javasolja Belágyi Tamás felhatalmazását ennek megvásárlására és a költségvetés 
elfogadása után a szükséges összeg biztosítását a Kft. részére.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2010. (02. 09.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza az 
ABÉVA Kft. ügyvezetıjét Belágyi Tamást, hogy a tornacsarnokba szükséges 
padlóborítást a teljes területre megrendelje, melyhez a szükséges összeget a 
költségvetés elfogadása után biztosítja a Képviselı-testület, a tartalék terhére. 
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
 
 
Napirend 2.)  Pályázati lehetıség az iskola „régi” épületének külsı 
hıszigetelésére. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti az elızményeket és tájékoztatja a 
jelenlévıket, hogy most kaptak értesítést egy új pályázati lehetıségrıl. 20 milliós 
támogatást lehetne nyerni a beruházáshoz egy egyszerő pályázattal Az árajánlatokat 
bekérték. Reményeink szerint az ablakrész és a tetıtér szigetelése is megtörténne, de 
erre még nem érkezett ajánlat. 
Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2010. (02. 09.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati miniszter 1/2010. (I.19.) ÖM 
rendeletében kiírt közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. A 
beruházás során az Önkormányzat a 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1. szám alatti 
Széchenyi István Általános Iskola régi épülete külsı falazatának hıszigetelését 
kívánja elvégeztetni. 
A fejlesztés árajánlatok szerinti összköltsége (bruttó) 16.683.750,-Ft, a pályázott 
összeg (bruttó) 13.347.000,-Ft. A pályázathoz szükséges (bruttó) 3.336.750,-Ft az 
Önkormányzat költségvetésében, a tartalék terhére rendelkezésére áll. 
 
Határid ı: 2010. február 15. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
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Dr. György Balázs polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett az ülést 19 
óra 40 perckor bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 

 
 

Dr. György Balázs     Rozgonyi Erik  
     polgármester            jegyzı 
 
 
 

Gyırvári István Lászlóné  
jegyzıkönyvvezetı  

 
 


