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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2010. szeptember 17-én 14 órakor 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. 
 
Megállapítja a Képviselı-testület határozatképességét: 12 fıbıl jelen van 9 fı.  
 
Mivel rendkívüli ülésrıl van szó, ezért új napirend felvételére nem kerülhet sor, de 
jelzi, hogy 14 óra 30 percre új rendkívüli ülésre kiosztásra került egy meghívó. 
 
Köszönti a meghívott vendégeket és kéri a kiküldött napirend határozattal történı 
elfogadását.  
 
Józan Sándor módosító indítvánnyal szeretne élni, a 2. napirendi pontban szereplı 
szennyvíztisztító ügyében. Nem szeretné, ha tárgyalnák, nem szeretné, ha a következı 
Képviselı-testület ekkora terhet kapna. 600 milliós nagyságrendrıl van szó, korábban 
ennél olcsóbbról beszéltek. A következı Képviselı-testület döntsön ez ügyben. 2008-
tól pályáznak, kétszer sikertelenül.  
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy a februárban hozott határozat 
összegszerőségét kell módosítani. A pályázat beadási határideje október 15, így a 
következı Képviselı-testület nem tud dönteni és nem tudni mikor lesz ismét ilyen 
pályázati lehetıség.  
Két fordulós pályázatról volt szó, az I. forduló pályázatán nyert az Önkormányzat, a II. 
fordulóban nem. Most egyablakos pályázat került kiírásra, a pályázatot pedig már 
készítik. 
 
Czafrangó Ágnes jelzi, hogy október 15. a beadási határidı és utána nem lesz ilyen 
forrás.  
Ha nyernek is a pályázaton, a következı Testület lemondhat róla, ha magasnak tartja 
az összeget. 
 
Szántó Erzsébet megerısítve jelzi, ezt szerette volna İ is elmondani. 
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Józan Sándor úgy véli ellentmondások vannak mindenhol, pályázatoknál stb. 
 
Dr. György Balázs polgármester úgy gondolja, hogy a FIDESZ-ben van ellentét stb. 
Nem szabad kihagyni a pályázati lehetıséget. 
Elıször a napirend módosítására, majd az eredetileg kiküldött napirendre vonatkozó 
javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 8 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
224/2010. (09. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasította a 
napirendet módosítására vonatkozó képviselıi javaslatot. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
225/2010. (09. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
 
 
 
NAPIREND:  
 
 
1.) A településközpont megújítására kiírt közbeszerzési pályázat elbírálása. 
 
2.) A szennyvíztisztító bıvítésére beadandó pályázat kapcsán hozott testületi 

határozat módosítása. 
 
3.) Haraszti úti járda készítése. 
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Napirend 1.)  A településközpont megújítására kiírt közbeszerzési pályázat 
elbírálása. 
 
 
Dr. Dóka Zsolt tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait a Multialarm pályázatának 
kiegészítésérıl, melyben titkosnak nyilvánított adatokat is közölt, amit figyelembe 
lehet venni. Sok ügyfele van, így olcsóbb az adatátviteli díja is, ezért tud jó árat 
beajánlani az Önkormányzat részére a mőködtetéshez. Jó kamerarendszer lesz. 
A telepítés a Multialarm esetében 1 millióval kerülne kevesebbe és az üzemeltetés is 
olcsóbb lenne, ha İket választják. 
Javasolja a Képviselı-testület felé az indoklás elfogadását és nyertesnek ez esetben a 
Multialarm kihirdetését. 
 
 

Dr. Tüske Zoltán idıközben megérkezik az ülésre. 
(12 fıbıl jelen van 10 fı) 

 
 
Dr. György Balázs polgármester megkérdezi, hogy elsı és második helyezettet is 
hirdethetnek? 
 
Dr. Dóka Zsolt tájékoztatja, nincs akadálya.  
Anyagában az elsı helyezettek szerepelnek, második helyezettnek pedig a második 
legjobb ajánlattevıket lehet hirdetni.  
Ismerteti azokat. 
 
Dr. György Balázs polgármester összefoglalja a nyerteseket, a második helyezetteket 
és kéri ıket határozattal elfogadni.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
226/2010. (09. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az „„Alsónémedi 
településközponti és közbiztonsági fejlesztése” c. közbeszerzési eljárását 
eredményesnek nyilvánítja és az alábbi nyerteseket hirdeti ki: 
 
1. rész: templom körüli tér felújítása: 
 
Nyertes pályázó a ZÖFE KFT. (1119 BUDAPEST, THÁN K. U. 3-5.) 17 863 021  
Ft+ ÁFA összegő pályázatával. 
 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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Második helyezettnek az ANDRÁSIK 2001 KFT. (2330 DUNAHARASZTI, 
DOMB U. 62.) kerül kihirdetésre 19 378 368  Ft+ ÁFA összegő ajánlatával. 
 
2. rész: sportpálya felújítás: 
 
Nyertes pályázó az ANDRÁSIK 2001 KFT. (2330 DUNAHARASZTI, DOMB U. 
62.) 10 207 260 Ft+ ÁFA összegő ajánlatával. 
 
Második helyezettnek a FİKERT KFT. (1131 BUDAPEST, FIASTYÚK U. 4-8.) 
kerül kihirdetésre 14 335 482 Ft+ ÁFA összegő ajánlatával. 
 
3. rész: térfelügyeleti rendszer létesítése Alsónémedi nagyközségben: 
 
Nyertes pályázó a MULTIALARM ZRT. (1106 BUDAPEST, FÁTYOLKA U. 8.) 
lett az alábbi ajánlatok alapján: 
Szállítási díj: 12 987 414 Ft+ ÁFA  
Karbantartási díj 95 000 Ft+ ÁFA/negyedév  
Szerviz óradíj 10 000 Ft+ ÁFA/óra  
 
Második helyezettnek az ERANDO KFT. (1149 BUDAPEST, ANGOL U. 77.) 
kerül kihirdetésre alábbi ajánlatai alapján: 
Szállítási díj: 13 987 046 Ft+ ÁFA  
Karbantartási díj 232 000 Ft+ ÁFA/negyedév  
Szerviz óradíj 3 000 Ft+ ÁFA/óra  
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy a saját erı valamivel több lesz a 
tervezettnél. 
 
 
 
Napirend 2.)  A szennyvíztisztító bıvítésére beadandó pályázat kapcsán 
hozott testületi határozat módosítása. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a részletes 
elıterjesztés kiküldésre került. 
 
Józan Sándor jelzi, hogy 400 millió szerepel a költségvetésben és a tervekben is. Miért 
emelkedett az összeg? 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy ez tervezıi költségvetés és 
közbeszerzés alapján alakul majd ki az ár. Ez az összeg a pályázatban fog szerepelni.  
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Czafrangó Ágnes elmondja, hogy nemcsak építés szerepel benne, hanem pl. mőszaki 
ellenırzés, „FIDIC” könyv szerinti kötelezı elemek, stb., azaz az összeg járulékos 
költségeket is tartalmaz. 
 
Dr. György Balázs polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
227/2010. (09. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, 
hogy a 2010. évi „Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és 
tisztítás” egyfordulós pályázati konstrukcióra (KEOP-1.2.0/B) „Alsónémedi 
szennyvíztisztító telepének korszerősítése és bıvítése” címmel pályázatot nyújt 
be. 
A projekt összköltségének nettó 15%-a, azaz nettó 90.000.000,- Ft a pályázati 
önerı. 
A Képviselı-testület a felmerülı költségeket vállalja, és a szükséges önerıt a 2011. 
évi költségvetésben biztosítja, a pályázati önerıkeret terhére.  
A szükséges önerı az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt 
megvalósítására kívánja azt felhasználni. 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. György Balázs 
polgármestert a KEOP 1.2.0/B pályázat és a csatolandó dokumentumok 
aláírására. 
 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a második határozat módosítást is, mely 
azért szerepel itt, mert nem az Önkormányzat az üzemeltetı, hanem az AIRVAC Kft. 
Kéri a határozat elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
228/2010. (09. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, 
hogy a 2010. évi „Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és 
tisztítás” egyfordulós pályázati konstrukcióra (KEOP-1.2.0/B) „Alsónémedi 
szennyvíztisztító telepének korszerősítése és bıvítése” címmel pályázatot nyújt 
be. 
 
A támogatással létrejött létesítmény mőködtetésének fedezetét az Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévı Alsónémedi 
AIRVAC Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Kft. biztosítja. 
 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. György Balázs 
polgármestert a KEOP 1.2.0/B pályázat és a csatolandó dokumentumok 
aláírására. 
 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
 
 
 
Napirend 3.)  Haraszti úti járda készítése. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy alkudni próbált az 
árból, ahol Varga László is ott volt. Nem tudtak alacsonyabb árat elérni, sıt még fel 
nem számolt munkák is vannak (pl. bejárók), így az ár bruttó 953.000,- Ft. 
 
Szántó Erzsébet javasolja, a döntést bízzák a következı testületre, nagyon drágának 
találja az árat. 
 
Dr. György Balázs polgármester megjegyzi, hogy az Árpád u. nettó 2 millió volt. 
 
Zsin Géza úgy gondolja, hogy most úgysem kezdıdne el a munka, javasolja halasszák 
el a döntést, döntsön a következı Képviselı-testület. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, hogy terveztetni, engedélyeztetni is kellene, mely kapcsán Deésék 
problémáit is megemlíti.  
 
Dr. György Balázs polgármester felteszi az elhalasztásra vonatkozó határozati 
javaslatot szavazásra.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 4 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
229/2010. (09. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasította azt a 
javaslatot, hogy a Haraszti utca „Ani” butik és óvoda közötti szakaszának 
járdaépítése ügyében a következı Képviselı-testület hozzon döntést. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
 
 
 
Dr. György Balázs polgármester – mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett – 
az ülést 14 óra 20 perckor bezárja, jelezve, hogy a következı rendkívüli ülés 
következik. 

 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 Dr. György Balázs  Rozgonyi Erik  
 polgármester  jegyzı 
 
 
 
 

Gyırvári István Lászlóné  
jegyzıkönyvvezetı 

 


