
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2020. június 29-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján felveszi napirendjére az A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton 
való indulás és önerő biztosítása napirendet. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
116/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján egyetért a polgármester felvetésével, hogy az óvoda udvarán a gyepszőnyeges 
rész csak a homokozók biztonságos megközelítéséhez szükséges területen legyen 
alkalmazva. 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
117/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent István tér 8. 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zöldfelületi kialakítás öntöző rendszerrel, 
valamint csapadékvíz elvezetés kivitelezése kiviteli tervdokumentációk és 
árazatlan költségkiírás alapján – projekt kivitelező kiválasztása megnevezésű 
beszerzési eljárása során benyújtott árajánlatok közül a Barizs Kert Kft 2364 
Ócsa, Kiss János u. 17. árajánlatát ítélte legkedvezőbb ajánlatnak, ………. ft+áfa 
értékben. 



Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezővel a szerződés megkötésére azzal, hogy 
a gyepszőnyeges rész biztonságos megközelítéséhez szükséges további területen is 
gyepszőnyegezést rendeljen meg a vállalkozótól az alternatív ajánlat szerint. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
118/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton 
való indulásról született döntések módosítására vonatkozó előterjesztést és úgy 
dönt, hogy a 108/2020. (VI. 24.) sz.  határozatát visszavonja, a 109/2020. (VI. 24.) 
sz. önkormányzati határozatát pedig az alábbiak szerint módosítja: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton 
a Deák Ferenc utca Árpád utca és Kisfaludy utca közötti szakaszának felújításával 
kíván indulni. A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a szükséges önerőt a 
2020. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
- A projekt megvalósítási helyszíneinek címe:  
 2351 Alsónémedi, 217 helyrajzi szám (Deák Ferenc utca) 
  
- A felújítási projekt becsült költsége:  nettó ár:  34.006.300,- Ft 
          ÁFA:          9.181.701,- Ft  
          bruttó ár: 43.188.001,- Ft 
 
A projekt teljes költségvetése nem tartalmazza a műszaki ellenőr és közbeszerzési 
eljárás lebonyolítási költségeit.  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok 
(szakértő cég kiválasztása, szakértői tevékenységek megrendelése, pályázat 
elkészítése, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírása) 
elvégzésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester   
 

 

Alsónémedi, 2020. június 30. 
 
 
  Dr. Tüske Zoltán sk.    Nagy Ibolya sk. 
      polgármester                               jegyző 
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