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A képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

1/2012. (I.12) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirend 
tárgyalását az alábbi kiegészítéssel fogadta el: 
 
5. / A járások kialakításának véleményezése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
 2/2012. (I.12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  „A KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051 PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ 
PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETI FELADATOK TELJES KÖRŰ 
ELLÁTÁSA” tárgyban hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás 
lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 
 
2. A Campo Consulting Hungária Kft. (1145 Budapest, Mexikói út 65/A.) 

ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
 

3. Az Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

 
4. A nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati részszempontok szerinti 

ajánlati tartalmi elemek: az Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, 
Bartók Béla út 105-113.) nettó ajánlati ár: 12.970.000  Ft. A meghiúsulási 
kötbér mértéke, forintban megadva: 500.000 Ft. 

 
5. Megállapítja, hogy jelen eljárásban egyetlen érvényes ajánlat érkezett, így 

az ajánlatkérő nem tud második helyezettet hirdetni. 
 

6. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 
7. Felhatalmazza a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a 

közbeszerzési szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2012. (I.12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „ A KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051 projekt megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és 
műszaki ellenőri feladatok ellátása”  tárgyban hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Megállapítja, hogy az eljárás eredményes. 
 
2. A Ár-Tér-Herbahód Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Öregmagtár u. 13.)  

ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
 

3. Az K&K Mérnöki Iroda Kft. és az Innober – Wave Kft. közös ajánlattevők 
(6640 Csongrád, Ifjúság u. 2. ; 1087 Budapest, Baross tér 2/1/5.) ajánlatát 
érvényesnek nyilvánítja. 

 
4. A nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati részszempontok szerinti 

ajánlati tartalmi elemek: a K&K Mérnöki Iroda Kft. és az Innober – Wave 
Kft. közös ajánlattevők (6640 Csongrád, Ifjúság u. 2. ; 1087 Budapest, 
Baross tér 2/1/5.) 
nettó ajánlati ár: 8.600.000  Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke, forintban 
megadva: 1.500.000 Ft. 

 
5. Megállapítja, hogy  jelen eljárásban egyetlen érvényes ajánlat érkezett, így 

az ajánlatkérő nem tud második helyezettet hirdetni. 
 

6. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 

 
7. Felhatalmazza a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a 

közbeszerzési szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 



A véleménynyilvánítás után a polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot, 
mely szavazás eredménye 9 nem szavazat. 
 
A szavazás eredménye alapján a polgármester megállapítja, hogy a határozati 
javaslat nem került elfogadásra, így tárgyi pályázaton az önkormányzat nem vesz 
részt. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2012. (I.12.) sz. önkormányzati határozat  
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagykadácsi Kft.  Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társuláshoz 
érkezett, ellátási díj emelésére vonatkozó kérelmét. 
 
A kérelem alapján 2012. január l-től 5,5 %-os díjemelést fogad el, melynek 
lakosságarányos fedezetét a 2012-es költségvetésében biztosítja.  
 
A költségek várható alakulása: 
 - Összes költség  2012-ben 5,5 %-os emeléssel:        3.380.167 Ft 
 - OEP finanszírozás 2012-ben                                    1.467.000 Ft 
A két önkormányzat által lakosságarányosan fizetendő összege: 1.913.167 Ft. 
 
A testület fentiek értelmében felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
megállapodás módosítás aláírására. 
 
Határidő. értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2012. (I.12.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
járások kialakítására vonatkozó, társadalmi egyeztetésre bocsájtott elképzelést. 
A tervezet szerint Alsónémedi település a gyáli járáshoz kerülne. 
A képviselő-testület nem fogadja el a Gyáli járáshoz tartozás tervezetét.  
A jelenlegi közösségi közlekedési lehetőségek, utazási feltételek, a szolgáltatás 
ügyfelek általi igénybevételének lehetősége a dabasi járáshoz való tartozás 
esetében sokkal kedvezőbbek az itt élőknek. 
A dabasi járáshoz való tartozást indokolja továbbá az a tény is, hogy az igazgatás 
egyéb ágainak (földhivatal, rendőrség, munkaügyi központ stb.),  de a bíróság és  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 
az egészségügyi szakellátás szolgáltatásait jelenleg  is Dabason tudják igénybe 
venni az alsónémedi lakosok. 
 
A testület kéri a polgármestert, hogy a testület döntését haladéktalanul továbbítsa 
az államtitkárság felé.  
 
Határidő. 2012. január 20. 
Felelős: polgármester 
 
         



 
2012. február 02. 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazattal felvette napirendre a köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálatát 
(szemétszállítási díj módosítása) és szintén 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

6/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet a 
meghívóhoz képest a köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata 
(szemétszállítási díj módosítása) témával kiegészítve az alábbiak szerint fogadta 
el: 
Nyilvános ülés: 

1. A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés beterjesztése 
3. Önkormányzat SZMSZ módosítása 
4. HM-Hungary Kft. 3105/9. hrsz ajándékozási szerződése 
5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetői állásra pályázat kiírása 
6. Kisduna Önkormányzati Társulás megszüntetése 
7. Támogatási Szabályzat elfogadása 
8. Jakab Istvánné termőföld felajánlása 
9. Kulturális célú támogatás felhasználása 
10. Rendőrség helyiséghasználata 
11. Gazdasági társaságok vezetőinek 2011. évi jutalmazása 
12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés 

közti eseményekről 
13.  Köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata (szemétszállítási díj 

módosítása) 
14. Egyebek 

Zárt ülés: 
      15. A 277/2011. (XI: 29.) sz. önkormányzati határozat – személyi kérdések 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazattal egyetértett azzal, hogy az alábbi keddi napokon kerüljenek 
megtartásra a testületi ülések: 
2012. február 28. 
2012. április 24. 
2012. május 22. 
2012. június 26. 
2012. szeptember 11. 
2012. november 27. 



2012. december 16. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem 
szavazással egyetértett azzal, hogy a Képviselő-testület rendes ülései 15 órakor 
kezdődnek. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazással elfogadta, hogy a bizottsági ülések a Képviselő-testület rendes üléseit 
megelőző héten kedden és szerdán kerülnek megtartásra, az ülések kezdési 
időpontja pedig a saját munkarendjüknek, döntésüknek megfelelően történik. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  az előző döntések 
alapján módosított munkatervet 7 igen, 2 nem szavazattal elfogadta és  az alábbi 
határozatot hozta: 

 
7/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott 
módosításoknak megfelelő 2012. évi munkatervet és üléstervet a melléklet szerint 
fogadta el.  
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet az érintetteknek 
küldje meg, a napirendek előterjesztőit az üléstervnek megfelelően tájékoztassa. 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (2)  bekezdésének megfelelően teljesítettnek 
tekinti a Polgármester költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján tudomásul vette, hogy az SZMSZ módosítására kiküldött előterjesztéssel 
ellentétben – melyben elírás történt – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság tagja továbbra is a jelenleg is tag Szántó Erzsébet. 
 
 



A szavazás eredménye 7 igen, 2 nem szavazat, így a javaslat elfogadásra került, 
melynek alapján a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságot, valamint 
a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot 
összevonásra kerül. 
 
 
A testületi tagok 9 igen szavazatával a javaslat elfogadásra került, az összevont 
bizottság neve: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. 
 
A Képviselő-testülete 3 igen, 5 nem, 1 tartózkodó szavazat alapján elvetette 
Némedi Rezső bizottsági elnöki tisztségére vonatkozó javaslatot. 
 
 
A Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 2 tartózkodó szavazat alapján elvetette a 
Polgármester Bálint Sándor bizottsági elnöki tisztségére vonatkozó javaslatát. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal a bizottság elnöki 
feladataira Bálint Sándor képviselőt támogatta. 
 
 
A Képviselő-testület a javaslat tárgyában 1 igen, 7 nem, 1 tartózkodó szavazatot 
hozott, így a polgármester megállapította, hogy a javaslat nem került elfogadásra.  
 
 
A polgármester ezt követően feltette szavazásra a 7 fős bizottságot, mely 
tárgyában a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal a 
javaslatot elfogadta, így a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 fős lesz. 
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazat alapján úgy döntött, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság képviselő tagjainak az alábbi személyeket választja: 
Józan Krisztián, Némedi Rezső, Zsin Géza  
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazat alapján úgy döntött, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság külsős tagjainak az alábbi személyeket választja: 
Linke György, Suplicz Zsolt, ifj. Takács Ferenc 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 nem és 1 
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1./2012. (II. 02.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  többször módosított 
7/1999.(05.12.) sz. rendelet módosításáról 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
9/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4/2012. (01. 
30.) sz. bizottsági határozatának figyelembevételével – megtárgyalta az 
alsónémedi  belterület 3105/9. hrsz. alatt felvett, természetben 2351 Alsónémedi, 
3105/9. hrsz alatt található, 2307 m2 nagyságú „kivett út” megjelölési ingatlanra 
vonatkozó ajándékozási szerződést. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a HM-Hungary Kft. 
(2330 Dunaharaszti, Orgona út 27.), mint ajándékozótól a jelzett ingatlant, mint 
ajándékot elfogadja és az előterjesztés mellékletében foglalt ajándékozási 
szerződést – az ajándékozó általi kimérettetés után – aláírja. 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a 
napirendi pontok tárgyalási sorrendjének módosításához, ennek megfelelően. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 4/2012 (I.31.) sz. bizottsági határozatának 
figyelembe vételével – jóváhagyja az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 
jogcímen nyújtott 2011. évi, összesen 3.113.904 Ft összegű költségvetési támogatás 
felhasználását az alábbiakban részletezett szakmai célokra a 31/2011.(VIII.24.) 
NGM rendelet alapján: 
 

1. pont –  Egyéb turisztikai tevékenységet folytató intézmények 
fenntartása,  

tevékenységük megvalósítása  
1.200 000 Ft (Faluház kertrendezés, kemence és kerítés építése 

2. pont –  Turisztikai marketing tevékenység 
1 700 000 Ft (Alsónémedi Képeskönyv nyomdai költségei és 
turisztikai kisnyomtatvány) 

3. pont – Rendezvényekkel kapcsolatos költségek 
220 000 Ft (A Széchenyi Napok megrendezése) 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



A testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a fentiekkel 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokra. 
 
Határidő: 2012. május 15. 
Felelős:    polgármester, műv. ház igazgató 
Kapják: felelősök, pénzügyi iroda 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester 
előterjesztésében és a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 3/2012. (I. 
31.) sz. bizottsági véleményének figyelembevételével - megtárgyalta az 
óvodavezetői állás pályázati kiírását. 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján meghirdeti a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői állását a mellékelt pályázati felhívás 
szerint.  
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a KSZK honlapján, 
valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben tegye közzé.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:    jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó javaslatot és 
azzal egyetért. 
 
Elfogadja a Társulás fennmaradó vagyonának befizetett arányban történő 
elszámolásának, felosztásának tényét. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos 
megállapodások és elszámolások fentiek szerinti aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:    polgármester 
 
 



 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel 
juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű 
felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 
szabályzatot és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 3/2012. (I. 
30.) sz. határozati javaslatára – azt a melléklet szerint elfogadja azzal a 
módosítással, hogy a visszafizetési kötelezettség esetében csak az el nem számolt 
támogatási összeget kell kamatokkal növelten visszafizetni.  
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szabályzatban foglaltakról és a pályázati 
lehetőségekről az érintetteket tájékoztassa. 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős:    jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5/2012. (I. 30.) 
sz. és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 4/2012. (I. 30.) sz. 
javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta Jakab Istvánné 2364 Ócsa, 
Kossuth Lajos utca 9. szám alatti lakos földfelajánlását, mely alapján az 
alsónémedi 0259/2. hrsz-ú, 3121 m2 nagyságú, 1,09 Ak értékű, szántó művelési 
ágú területet ajándékként elfogadja és tulajdonába veszi. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős:    polgármester 
 
 
Kérdés és vélemény nem volt, így Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 



 

15/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja 
szándékát, hogy a település közbiztonságának javítása érdekében segítséget kíván 
nyújtani a rendőrség munkájához. 
A támogatás egyik formájaként térítésmentesen használatban adja kmb-s iroda 
működtetése céljából, határozatlan időtartamra, az önkormányzat tulajdonában 
lévő, természetben az Alsónémedi, Fő út 58. szám alatti, 1945. hrsz-ú,  
Polgármesteri Hivatal udvari épületének egy részét. A közüzemi díjak 
kifizetésével együtt kizárólagos használatra biztosítja a 19,53 m2-es 
irodahelyiséget, 2,34 m2-es raktárhelyiséget, valamint biztosítja az épületrészhez 
tartozó közös használatú helyiségek (vizesblokk) használatát, valamint  magára 
vállalja a helyiségek közüzemi díjait 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert fenti tartalmú bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős:    polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
16/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 5/2012. (I. 30.) sz. határozati javaslatára és az 
ügyvezetők által benyújtott beszámolók figyelembevételével – az önkormányzat 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok ügyvezetőit egy havi bruttó 
munkabérnek megfelelő összegű jutalomban részesíti és engedélyezi az összeg 
felvételét. 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős:    polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 



 

17/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2012.(II.02.) sz. önkormányzati rendelete 
a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 

közszolgáltatásról  szóló 12/2003. (07. 04.) rendeletet  módosításáról és az azt  
módosító 21/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 
 
 



2012. február 28. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felvette a Birgejárás II. földterületen lévő önkormányzati ingatlan 
bérbeadásának ügyét az egyebek napirend keretében történő tárgyalásra. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet az alábbi módosítással tárgyalja: 
 

19.) Egyebek: 
– Birgejárás II. földterületen lévő önkormányzati ingatlan 
bérbeadásának ügye. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2012. (I. 12.) sz. 
önkormányzati határozatában foglaltakat megerősíti és tisztelettel kéri dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselőt, Pest Megye Közgyűlésének elnökét, valamint 
Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, tegyen meg mindent annak érdekében, 
hogy a járások kialakítása kapcsán Alsónémedi a Dabas járáshoz tartozzon. 
 
A testület kéri a polgármestert, hogy a testület döntését haladéktalanul továbbítsa 
az államtitkárság és az érintettek felé.  
 
Határidő. 2012. március 05. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazattal egyetért azzal, hogy a Polgárőrség támogatására 1.300.000,- Ft helyett 
1.400.000,- Ft legyen a költségvetésben meghatározva.  
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazattal egyetért azzal, hogy a Széchenyi István Általános Iskola nyári 
táborozásra felhasználható megbízási díja 500.000,- Ft helyett 925.000,- Ft+ 
járulékai összeggel szerepeljen a költségvetésben. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazattal egyetért azzal, hogy a Széchenyi István Általános Iskola céljutalom 
kerete (megyei és országos versenyre való felkészítés) 500.000,- Ft helyett 
636.000,- Ft+ járulékai összeggel szerepeljen a költségvetésben. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazattal egyetért azzal, hogy a Cafetéria keret 199.945,- Ft összeggel 
szerepeljen a költségvetés VIII. sz. mellékletében. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazattal egyetért azzal, hogy a Cafetéria szabályzatban a választható cafetéria 
elemek havi egyenlő arányban legyenek kérhetőek. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen 
szavazattal elfogadott módosítása: 
– 5.§ (1) bekezdés bc) pont: a polgármester a 2.§ (2) bekezdés b) pontjában és 
a 10.§  (7) és (8) bekezdésében foglaltak 
– 19.§ (1) bekezdésében „a „Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú 
Társulással kötött szerződés útján az Egressy Gábor Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálaton keresztül” szövegrész helyébe az „a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Szociális és Családvédelmi Központtal kötött szerződés útján” 
szövegrész kerüljön. 
– 17. § (3) bekezdésében az „élelmezésvezető” szövegrész helyébe az 
„intézmény vezetője” szövegrész kerüljön. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdése alapján 
2012. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
 



Közbeszerzés 
megnevezése 

Eljárás 
típusa 

Várható  
nettó 

bekerülé
si költség 
(eFt-ban)

Közbeszerzési 
eljárás várható 

indítása 
(testületi döntés 

időpontja) 

Közbeszerzési 
eljárás várható 

eredmény 
hirdetése 

A KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 projekthez 

kapcsolódó 
kivitelezési 

munkálatok (FIDIC 
sárga könyv szerint) 

 

Nemzeti 
eljárásrend, 
hirdetmény-
nyel induló 
általános 
egyszerű 

 
 

366.560 

 
2012.04. 

 
 

2012.07. hó 
 

Útépítések, 
útfelújítások 

Nemzeti 
eljárásrend 150.000 2012.06. 2012.09. hó 

A KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 projekthez 

kapcsolódó 
eszközbeszerzés 

(jármű) 

Nemzeti 
eljárásrend, 
hirdetmény-
nyel induló 
általános 
egyszerű 

 
 

 65.000 

 
 

2012.12. 

 
 

2013.04. hó 

 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott tervet tegye közzé. 
 
Határidő: 2012. március 15. 
Felelős:   jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Pest 
Megyei Cégbíróság által Cg. 13-09-120329 szám alatt cégnyilvántartásba vett 
ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2010. február 26. napján kelt, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának módosítását akként, hogy az alapító okirat VI. 3. pontját 
hatályon kívül helyezi és azok helyébe az alábbiakat rendeli: 

"3. A felügyelőbizottság további tagjai határozatlan időtartamra: 
 3.1. 2012. február 2. napjától Bálint Sándor (anyja neve: Kovács 

Erzsébet) 2351 Alsónémedi, Széchenyi utca 153.szám alatti lakos. 
 3.2. 2011. január 1. napjától Suplicz Zsolt (anyja neve: Molnár 

Jolán) 2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 173. szám alatti lakos." 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 



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

23/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt 
előterjesztés alapján megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodását.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:    polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt 
előterjesztés alapján megtárgyalta és melléklet szerint elfogadja a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
megállapodását.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:    polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. (II. 02.) 
sz. önkormányzati határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
A Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2011. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: 2012. március 15. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel 
arra, hogy a napirendben érdekeltek nem érkeztek meg – úgy döntött, hogy a 16.) 
sz. Nagygödör focipálya felújításának ügye témakörű napirendet utolsó 
napirendként tárgyalja, 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 11/2012. (II. 22.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy Vincze József polgármestert 2011. évi munkájának elismerésére egy 
havi bruttó illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti. 
 
Határidő: 2012. március 15. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző. 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az Alsónémedi 081/88-89, 081/85-86 és 081/119 hrsz-ú ingatlanokat továbbra 
is haszonbérbe adja 2012. január 01-től 2012. december 31-ig, összesen nettó 
150.000,- Ft-os bérleti díjért Földesi Gábor 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 7. sz. 
alatti lakos részére azzal, hogy az ingatlanok közművesítésével kapcsolatos 
esetleges munkálatokat a bérlő kártalanítás nélkül tűrni köteles. A bérlő az 
ingatlanon szennyvízkomposztot vagy bárminemű károsító anyagot nem 
helyezhet el, illetve az egész terület gondozására köteles. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 12/2012. (II. 22.) sz. határozati javaslatát figyelembe 
véve - elfogadta a képviselői vagyonnyilatkozatok teljesüléséről szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 



2012. március 29. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 7 nem 
szavazat alapján elutasította azt a javaslatot, hogy a Nagygödörben pályázattal 
megvalósítandó többfunkciós sportpálya a rugalmas műanyag helyett füves 
pályaként valósuljon meg. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
31/2012. (III. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” kiírásra pályázatot nyújt be „Többfunkciós 
sportpálya kialakítása a Nagygödörben”címmel. 
 
A projekt összköltsége bruttó  26.270.199- Ft, melyből  6.270.199 ,- Ft a pályázati 
önerő. 
 
A Képviselő-testület a felmerülő költségeket vállalja, és a szükséges önerőt a 2012. 
évi költségvetésben biztosítja a pályázati önerőkeret terhére.  
A szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt 
megvalósítására kívánja azt felhasználni. 
A képviselő-testület a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
meghatározza  a 2012. évre tervezett sportfeladatait és annak költségvonzatát. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert 
a pályázat és a csatolandó dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2012. április 1. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

 
1. számú melléklet a 31/2012. (III. 29.) sz. önkormányzati határozathoz 

    
2012. évi sportfeladatok 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre a 
sporttal kapcsolatos feladatait az alábbiakban állapítja meg: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a 88/2011. (03.22) sz. önkormányzati 
határozatával elfogadott 2011-2014. évi Gazdasági programjában a fejlesztési 
elképzelések között szerepel az iskola belső udvarrész rendezése, atlétikapálya építése 
a műfüves pálya körül. Ezekhez a beruházásokhoz önkormányzati forrásból 
15.494.761Ft szükséges. 



A településfejlesztési politika elemei közt szerepel a szabadidő, szórakozás, kultúra, 
sport lehetőségeinek minél szélesebb körű kiterjesztése. Az önkormányzat minden 
sportlétesítményében nagyobb teret kíván biztosítani a település lakói számára. Cél a 
tömegsport támogatása. 
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 
érdekében többek között az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében 
ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz 
való helyet. 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos 
közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település 
sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos fenntartásáról. Ezen 
létesítményeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi sportszervezeteknek, a helyi 
társadalmi és civil szervezeteknek, valamint a helyi lakosoknak, így is elősegítve a 
tömegsport fejlődését. 
A helyi sportéletet elsődlegesen az ASE támogatásával képzeli el az Önkormányzat, 
illetve évente kispályás labdarúgó kupát szervez a helyi csapatok részvételével, azok 
versenynaptárába illesztve. 
 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint a 2012. évi kiadások közt szerepel az ASE (Alsónémedi 
Sport Egyesület) támogatása 5.500.000,- Ft-tal; a civil szervezetek - köztük a kispályás 
labdarúgó csapatok, a Nywyg Ijász és Hagyományőrző Egyesület, a Chek-Nisszá 
ifjúsági csoport (sportnap), Tigris dojo (karate), a mazsorett csoport és a Lovasnap - 
támogatása 1.800.000,- Ft-tal és a Fantázia Művészeti Iskola - köztük tánccsoportok - 
támogatása 1.700.000,- Ft-tal. 
 
209/2010. (09. 10.) sz. önkormányzati határozatában a képviselő-testület a Széchenyi 
István Általános Iskoláért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosította: 
„A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit 
elősegítő infrastrukturális fejlesztéseket, tárgyi eszközbeszerzést végezzen, továbbá 
eszközeivel támogassa a tanulóifjúság sportolási lehetőségeit és szabadidős 
tevékenységét, valamint segítse biztonságérzetének növelését. E cél elérése érdekében 
a Közalapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, kulturális 
tevékenység és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem és sport közhasznú 
tevékenységeket végez, valamint ellátja az egyéb közhasznú célra befizetett 
adományok kezelését.” 
 
A Képviselő-testület 242/2011. (X.06) sz önkormányzati határozatában elfogadta az 
Alsónémedi Sport Egyesület kérelmét, mely az általa használt Halászy Károly utcai  
sportpálya  felújításnak, bővítésének szándékára vonatkozik.  
A kérelem alapján hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló, az alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1493 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, 
ipartelep elnevezésű, 665 m2 területű, továbbá az  alsónémedi ingatlan-
nyilvántartásban 1494 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett telephely megnevezésű, 
1264 m2 területű, továbbá az alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1495/1 hrsz. alatt 
nyilvántartásba vett, kivett sporttelep megnevezésű, 14237 m2 nagyságú ingatlanokra 



az Alsónémedi Sportegyesület (2351 Alsónémedi, Halászi K. u. Sporttelep) által a 
Magyar Labdarúgó Szövetséghez a 107/2011. (VI.30.) Korm. Rend. 4. § (1) bek. 
alapján, sportfejlesztési programja elfogadására benyújtott kérelmének 3.2. pontjában 
megjelölt, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI Tv. 22/C. §-ban 
meghatározott támogatással érintett „edzőpálya, öntözőrendszer” és „épület-felújítás” 
megnevezésű beruházások megvalósítására igénybe veendő támogatás erejéig 15 évre, 
a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
Hozzájárult továbbá, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az 
alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1494 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett 
telephely megnevezésű, 1264 m2 területű ingatlanra az Alsónémedi Sportegyesület 
(2351 Alsónémedi, Halászi K. u. Sporttelep) edzőpályát létesítsen, és azt üzemeltesse. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2012. (II.28.) sz. 
önkormányzati rendelete értelmében az ASE látvány-csapat sport támogatására elnyert 
pályázatához az önerő biztosítására 3,5 MFt támogatást nyújt. 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2012. (III.29) sz 
önkormányzati határozatában elfogadta a 2012. évi a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) 
BM rendelete szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybevételére vonatkozó pályázaton való indulást az 
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás célra, mely pályázatból a 
Nagygödörben egy többfunkciós sportpálya kialakítását tervezi. A beruházáshoz 
szükséges önerőt 6.270.199 Ft-ot a tartalék terhére biztosítja, vállalja továbbá a 
sportpálya működtetési (világítás, karbantartás) költségeinek finanszírozását. 

    2012. évre tervezett támogatások: 
 

Feladat/Fejlesztés megnevezése Határozat 
száma 

Önkormányzati 
önrész 

Atlétikai pálya kialakításához szükséges 
önerő biztosítása 

264/2011. 
(XI.11) 
határozat 

15.494.761 MFt 

ASE támogatása 4/2012. (II.28) 
rendelet 

5,5 MFt 

ASE önerő biztosítása a látvány-csapat sport 
támogatására elnyert pályázatához (edzőpálya 
építése, öntöző rendszer, épület-felújítás, 
fűnyíró, számítógép)  

4/2012. (II.28) 
rendelet 

3,5 MFt 

Civil szervezetek támogatása összesen, mely 
tartalmazza majd a sporttal kapcsolatos 
programok támogatását is (Lovasnap, 
mazsorett csoport, Chek-Nisszá, Tigris dojo, 
Nywyg Íjász és Hagyományőrző Egyesület) 

4/2012. (II.28) 
rendelet 

1,8 MFt 

Fantázia Művészeti iskola, köztük 
tánccsoportok támogatása 

4/2012. (II.28) 
rendelet 

1,7 MFt 

A tervezett többfunkciós sportpálya 
kialakításához önerő biztosítása 

31/2012. 
(III.29.) 

6.270.199 Ft 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
32/2012. (III. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete szerinti „Közbiztonság fejlesztése” 
kiírásra pályázatot nyújt be „Integrált Településvédelmi Program 
Alsónémedin”címmel. 
 
A projekt összköltsége bruttó 14.614.063,- Ft, melyből 4.614.063,- Ft a pályázati 
önerő. 
 
A Képviselő-testület a felmerülő költségeket vállalja, és a szükséges önerőt a 2012. 
évi költségvetésben biztosítja a pályázati önerőkeret terhére.  
A szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt 
megvalósítására kívánja azt felhasználni. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert 
a pályázat benyújtására  és a csatolandó dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2012. április 1. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 



2012. április 24. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján felvette az egyebek napirendbe Vincze József polgármester javaslatait: 

19/A. Pedagógusföldek használata 
19/B. Jutalomösszeg más célú felhasználása 
19/C. Óvodai létszámkeret módosítása 
19/D. Ványi út felújítása 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 
támogatta az egyebekben  Józan Sándor meghívóval kapcsolatos bejelentésének 
tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 
támogatta az egyebekben  Némedi Rezső köszönetnyilvánítással kapcsolatos 
bejelentésének tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta azzal, hogy  az Egyebekben az alábbi témák kerülnek 
megtárgyalásra:  

19/A. Pedagógusföldek használata 
19/B. Jutalomösszeg más célú felhasználása 
19/C. Óvodai létszámkeret módosítása 
19/D. Ványi út felújítása 

 19/E. Tigris Dojo Egyesület meghívása 
 19/F. Köszönetnyilvánítás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
településen működő egészségügyi szolgáltatások, így: 

 az I. számú háziorvosi körzet, 
 a II. számú háziorvosi körzet, 
 az I. számú védőnői körzet, 
 a  II. számú védőnő körzet 
 a gyermekorvos, 
 a fogorvosok, 
 orvosi ügyelet tevékenységéről 

szóló beszámolót  és azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 193/2003.(XI. 26.) 
Kormányrendelet 31. §-a alapján a belső ellenőri vezető 2011. évre vonatkozó 
éves ellenőrzési jelentését megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja. 
A jelentésben foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány kérését, mely a 2011. évben kapott 
költségvetési támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozik. 
 
A kérelem alapján a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2011-ben átutalt 
költségvetési támogatásból 390.000 Ft 2012. januárjában került felhasználásra, 
míg a fennmaradó 370.000 Ft, azaz Háromszázhetvenezer forint 2012-es  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



költségvetési év további részében kerül felhasználásra az eredeti támogatási 
szerződésben foglalt célokra. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az ABÉVA Kft.  2011. évre szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján elfogadta Vincze József polgármester javaslatát a napirend módosítására, 
így a 6., 7., 8., 9. napirendi pontokat a képviselő-testület később tárgyalja, 
tekintettel arra, hogy az érintettek nem érkeztek meg.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 7 nem 
szavazat alapján nem fogadta el Szántó Erzsébet azon módosító javaslatát, hogy a 
Civil szervezetek számára nyújtott támogatás a Nywyg Egyesület estében az 
előterjesztésben szereplő 400 eFt helyett 350 eFt, míg a Majorette csoport 
esetében az előterjesztésben szereplő 200 eFt helyett 250 eFt legyen. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem 1 
tartózkodás szavazat alapján nem fogadta el Némedi Rezső azon módosító 
javaslatát, hogy a Civil szervezetek számára nyújtott támogatás a 
Traktorfesztivál esetében az előterjesztésben szereplő 200 eFt helyett 150 eFt, míg 
a Majorette csoport esetében az előterjesztésben szereplő 200 eFt helyett 250 eFt 
legyen. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem, 1 
tartózkodás szavazat alapján nem fogadta a Civil szervezetek számára nyújtandó 
támogatásról szóló eredeti előterjesztést. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen, 7 nem 1 
tartózkodás szavazat alapján nem fogadta el Némedi Rezső azon módosító 
javaslatát, hogy a Civil szervezetek számára nyújtott támogatás a 
Traktorfesztivál esetében az előterjesztésben szereplő 200 eFt helyett 150 eFt, míg 
a Majorette csoport esetében az előterjesztésben szereplő 200 eFt helyett 250 eFt 
legyen, azzal a kiegészítéssel, hogy a Traktorfesztivál lebonyolítását 
magánszemélyként 50 eFt-al támogatja. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2012. (IV.24) önkormányzati határozat 
                                                                                                                                                                 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a bejegyzett 
Civil szervezetek támogatására a 2012. évi költségvetéséből biztosított 1.800.000 
Ft-os keretet 50.000 Ft-tal megemeli, így összesen 1.850.000 Ft összeg használható 
fel a bejegyzett szervezetek és a pályázatokban szereplő egyedi programokra. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Területfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe véve a civil szervezetek, 
egyesülések, csoportok  részére az alábbi támogatási összeget állapítja meg: 
 

Név:  

       
Bejegyzett:       
Igen           
Nem Javasolt összeg: 

NYWYG X    400.000 Ft 
Alsónémedi Polgárőr 
Egyesület X    100.000 Ft 
Alsónémedi Tigris 
Dojo X    150.000 Ft 
Napfény Mazsorett    X  250.000 Ft 
Alsónémedi 
Traktorfesztivál   X  200.000 Ft 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 

Cseppek 
Gyermektánccsoport   X  150.000 Ft 
Szabó Ferenc   X  200.000 Ft 
Alsónémedi Nyugdíjas 
Klub   X  300.000 Ft 
Chek-Nisszá Csapat   X  100.000 Ft 

      1 850 000 Ft 
 
A nem bejegyzett civil szervezetek támogatási összegével, összesen 1.200.000 Ft-
tal a Művelődési Ház költségvetését kell megemelni. 
A Polgárőrség részére  megállapított 100.000 Ft-tal a szervezet részére a 2012. évi 
költségvetésben nevesítetten megállapított  támogatási összeget kell megemelni és 
a támogatási szerződést ennek megfelelően megkötni. 
 
A költségvetés fentiek szerinti módosítását fentiek és a 38/2012.(IV.24.) számú 
határozatban foglaltaknak megfelelően a féléves beszámoló tárgyalásával 
egyidejűleg be kell terjeszteni. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján elfogadta Vincze József polgármester javaslatát, így a 6., 7., 8. napirendi 
pontok tárgyalásával folytatódik az ülés, tekintettel arra, hogy az érintettek 
megérkeztek. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján elfogadta Vincze József polgármester, az Alsónémedi Nagyközség 
településrendezési eszközeinek felülvizsgála 14. pontjára vonatkozó módosító 
javaslatait. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága véleménye alapján úgy dönt, hogy Alsónémedi 
Nagyközség településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, aktualizálása, a 
jogszabályi változások átvezetése, valamint a településfejlesztési koncepcióhoz 
való igazítása miatti átdolgozásáról az alábbiak szerint kell gondoskodni:  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 

Sorsz
ám 

Módosítás Indoklás 

1 Vt →Kid Az 5. számú I. rendű főút és Dunaharaszti irányába vezető 
5201. jelű tervezett út találkozásánál a korábban kijelölt vegyes 
településközponti terület különleges idegenforgalmi 
területfelhasználásba kerül. A területet határoló út északi 
oldalán erdőtömb csatlakozik a kemping számára előkészített, 
előfásított területhez. Az előfásítás körben védi a földrészletet a 
jelenlegi mezőgazdasági területhasználattól, valamint a 
tervezett, de még igénybe nem vett ipari területtől. A 
közigazgatási határnál, iparterületi környezetben, különleges 
területhasználat mellett nem indokolt a településközponti 
vegyes terület-felhasználás fenntartása.  

2.  Az országos úthálózati rendszer kiegészül a térségi kerékpárút 
nyomvonalával. 

3. Gip → Má 

 

Az 5. sz. I. rendű főút mentén indokoltnak látszott a 2004-ben 
elfogadott TSzT alapján a gazdasági területek bővítése. A 
BATrT-ben a településen áthaladó út helyett a hajdani elkerülő 
út szerepel 5. sz. főútként. Így a meglévő és tervezett főúttól 
leszakadó nyugati területen a gazdasági fejlesztés elképzelése 
indokolatlannak látszik. A terület mélyfekvésű, ahol a talajvíz is 
közel található a földfelszínhez. A jelenleg mezőgazdasági 
művelés alatt álló terület használata a terv távlatában nem fog 
megváltozni. Az út menti területeken sem indult meg az 
úthálózat, és az infrastrukturális fejlesztés. A zárvány jellegű, 
infrastruktúra nélküli ipari gazdasági igénybevétel a 
térszerkezet szempontjából, a területhasználat szempontjából és 
környezetvédelmi szempontból is kedvezőtlen. Az iparterületi 
használat a tervezett és meglévő Haraszti úti lakótelkekhez 
közelít. Ezért javasolt a terület mezőgazdasági 
területfelhasználási egységbe való visszasorolása, valamint a 
gazdasági ipari területfelhasználásba maradó területeken az 
igénybevétel ütemezésének meghatározása. 

4. Má → Má-
tanyás 

Az 5. számú I rendű főút közelében, az úttól keletre, erdősávval 
körülvett és védett, kultúrált tanyagazdaság működik, a 
változtatás a fenntarthatóságot célozza meg. 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 

5. Gip → Má 

 

A terület elszakad a gazdasági hasznosításra kijelölt területek 
rendszerétől. Szénhidrogén szállító vezeték nyomvonalával és 
védőtávolságával érintett. Feltárása csak lakóterület terhelésével 
oldható meg (József Attila utca irányából). Gazdasági ipari célú 
építés a területen nem valósult meg, a szántó besorolású 
területet szabadtéri raktárként használják, a szomszédos 
lakótelkek jelentős terhelésével(ki és beszállítás teherforgalma, 
rendezetlen, karbantarthatatlan, gazos szabadtéri 
tárolófelületek). Az adottságok miatt az eltérő terület-
felhasználások egymásra gyakorolt kedvezőtlen hatása nem 
szűrhető ki, ezért javasolt a terület mezőgazdasági terület-
felhasználási egységbe való átsorolása. 8/2004. (V. 03.) ök. 
rendelet adta meg az építési jogot. A terület tulajdonosai az 
építési joggal nem éltek az elmúlt 7 évben, így a visszasorolás 
kártérítési igényt nem keletkeztet. 

6. Má → E A 4602. jelű összekötő úttól délre, a csatlakozó terület Má 
terület-felhasználásból a tényleges területhasználatnak 
megfelelően E jelű területfelhasználásba javasolt. az erdészeti 
információs térkép alapján a terület üzemtervezett erdő. 

7. Má → Kid A az 5. számú I. rendű főút kelti oldalán a belterületi hátártól 
északra javasolt az általános farmgazdasági mezőgazdasági 
terület különleges idegenforgalmi központba történő átsorolása. 
A terület-felhasználási váltás lehetőséget ad a településnek arra, 
hogy laza, zöld környezetbe ágyazott beépítéssel, színvonalas 
építészeti eszközök alkalmazásával település kaput alakítson ki, 
a főváros irányából. 

8. Gksz → 
Má-f 

A terület a belterület északi részéhez kapcsolódik, a rekreációs 
terület és a lakóterület között helyezkedik el. A Haraszti útról a 
Nyárfa utcán keresztül közelíthető meg. A gazdasági forgalom a 
Nyárfa utcai lakótelkeket és a Nyárfa utca irányából 
kiszolgálható lakótelkeket, valamint a rekreációs 
területhasználatot terheli. A gazos felületeket – a búcsúk során 
használható technikai berendezések szétszerelt elemei - 
szabadtéri tárolására használják. Az adottságok miatt az eltérő 
terület-felhasználások egymásra gyakorolt kedvezőtlen hatása 
nem szűrhető ki, ezért javasolt a terület mezőgazdasági terület-
felhasználási egységbe való visszasorolása. 8/2004. (V. 03.) ök. 
rendelet adta meg az építési jogot. A terület tulajdonosai az 
építési joggal nem éltek az elmúlt 7 évben, így a visszasorolás 
kártérítési igényt nem keletkeztet. 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 

9. Lf → Vt A település központi részén az intézményi karakter erősítése 
érdekében növekszik a vegyes településközponti 
területfelhasználás besorolása. 

11.  Alsónémedi belterületének déli része rendkívül magas 
talajvízállású terület. Egyes részei mély-fekvésűek, néhol 
mezőgazdasági művelés alatt állnak. 2004-es TSzT is már 
lakóterületként kezeli, de mai napig nem érkezett be a területre 
szabályozási terv készítésének igénye. Területfelhasználási 
besorolás nem változik. Az építési szabályzatban 
megfogalmazott paraméterek, keretfeltételek szigorodnak, a 
környezeti adottságokhoz (magas talajvízállásos, 
belvízveszélyes terület) igazodnak. 

12.   A szabályozási eszközök szigorítása válik szükségessé a 
lakóterület és a gazdasági ipari terület közvetlen 
szomszédságából fakadó konfliktusok kezelésére. 

13., 
15.,  

E → Má-
tanyás 

A déli iparterület környezetében, az 5. számú főút minkét 
oldalán a területfelhasználás egységesen erdő területet rögzít. a 
szabályozás felülvizsgálata válik szükségessé, mert a hatályos 
terv nem kezelte, ellehetetlenítette az évtizedek óta létező 
tanyákat, külterületi lakott helyeket. 

14.  E és Má-f  
→ Gip 

A település déli kapujánál megvalósult körforgalom 
környezetében a hatályos szerkezeti terv gazdasági ipari terület-
felhasználást rögzít. Ehhez kapcsolódva további gazdasági 
terület kijelölésére kerül sor az infrastrukturális fejlesztések 
gazdaságos kihasználása érdekében a 0240/29. hrsz-ú területen. 

 Má → E A beépítésre nem szánt területfelhasználás (Má-f, Ev) 
beépítésre szánt területfelhasználásba történő átsorolásai miatt 
(Gip, K-id, Má-tanyás) szükségessé válik erdősítésre alkalmas 
területek kijelölése. 

17. Gksz, Gip 
→ Kmü 

A Halászi Károly utca folytatása vezet a külterület nyugati 
részén működő tehenészethez, és a kertészethez. A terület 
jelenlegi besorolása gazdasági kereskedelmi szolgáltató és ipari 
terület. Az OTÉK módosulása lehetővé teszi hogy mindkét 
terület a tényleges használathoz igazodóan különleges 
mezőgazdasági üzemi területbe kerüljön átsorolásra. 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 

16., 
18. 

Má-f → Má-
tanyás 

A déli Má-f jelű mezőgazdasági környezetben a TSzT és a 
szabályozási terv egységesen a területeket nagyságuk, 
karakterül figyelembe vétele nélkül általánosan kialakítható 
majorsági központba sorolja. A szabályozás felülvizsgálata 
válik szükségessé, mert a hatályos terv nem kezelte, 
ellehetetlenítette az évtizedek óta létező tanyákat, külterületi 
lakott helyeket. 

 A belterületen lévő római katolikus és református temető 
területhasználati besorolása különleges terület - kegyeleti park. 
A felülvizsgálat kapcsán vizsgálandó a 40 éve bezárt, 
használaton kívüli temetők hasznosításának, egyéb terület-
felhasználásba történő részleges átsorolásának lehetősége.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3/2012.(I.30.) számú határozata  
alapján a melléklet szerint 
 

Alsónémedi Nagyközség Közlekedési Koncepcióját elfogadja. 
 

Az elfogadott koncepció hatályosulását, megismerésének lehetőségét a helyben 
szokásos módon biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester,  jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 15/2012.(IV.18) számú határozata 
alapján a melléklet szerint elfogadja 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 
Alsónémedi Nagyközség Vízelvezetési Koncepcióját. 

 
Az elfogadott koncepció megismerésének lehetőségét és hatályosulását  biztosítani 
kell. 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi módosításokat fogadta el a helyi kitüntetésekről szóló rendelet 
kapcsán: 
1.§ (1) bekezdés b) pont: bb)-bg) pontok törlésre kerülnek 
3.§ (3) bekezdés törlésre kerül 
2.§ (1) bekezdés 2. francia bekezdésében az „Alsónémedi Nagyközség címerével 
díszített gyűrűt ad át.” helyett „Alsónémedi Nagyközség címerével díszített arany 
gyűrűt ad át.” szöveg kerül. 
7-12.§ törlésre kerülnek. 
13.§ (1) bekezdés törlésre kerül. 
13.§ (3) bekezdés e) pontja törlésre kerül 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján elfogadta Vincze József polgármester módosító indítványát, mely szerint 
a 0355. hrsz-ű területek lehetőség szerint kerüljenek ki a helyi védelem alá 
vonandó területek közül azáltal, hogy az un. csatorna kerül védettség alá, a jelzett 
területek pedig a hozzá tartozó védőtávolságba essenek. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján elfogadta Vincze József polgármester módosító indítványát, mely szerint 
az önkormányzat tulajdonában lévő területekre biztosítsák a helyi védelmet, ez 
azonban költség-takarékossági okokból a tulajdoni lapra ne kerüljön bejegyzésre. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott 
módosításoknak megfelelően  8 igen, 1 tartózkodás  alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

43/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 18/2012.(IV.18.) számú határozata 
alapján, az elfogadott módosításokkal helyi védettség alá  kívánja helyezni az 1. 
sz. mellékletben felsorolt területeket. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 
Az érintett területekre vonatkozóan kell a kezelési tervet elkészíteni, melynek 
alapján gondoskodni kell a helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet 
elkészítéséről. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
   44/2012.(IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
a részben tulajdonában lévő, jelenlegi üzemeltető DAKÖV Kft-be befogadja azon 
képviselő-testületi határozatokkal csatlakozási szándékot kimondó 
önkormányzati gazdasági társaságokat, ill. azon önkormányzatokat, akik 
jelenlegi üzemeltetőjükkel a jelenlegi jogszabály feltételeknek való megfelelése 
céljából csatlakozhatnak. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2012.(IV.24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az 
előterjesztéssel egyezően úgy határoz, hogy az önkormányzat, mint ellátásért 
felelős a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján kizárólag 
önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 
2012. július 1-től a jövőre nézve megoldani a település teljes körű víziközmű 
ellátását.  
Az önkormányzat, mint ellátásért felelős a DAKÖV Kft-vel üzemeltetési 
(üzemeltetési/bérleti illetve vagyonkezelési) szerződést köt 2012. július 1-től 
kezdődően minimálisan 15 év időtartamra a helyi települési víziközmű 
szolgáltatások ellátására. 
 
Határidő: 2012.06.01. 
Felelős: polgármester 
 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2012.(IV.24.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a a 
víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján kizárólag önkormányzati 
tulajdonú víziközmű szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 2012. július 1-
től a jövőre nézve megoldani a település teljes körű vízi közmű ellátását és 
egyetértett azzal, hogy a település ennek érdekében a DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó víziközmű társaságba integrálja a helyi 
települési víziközmű szolgáltatási infrastruktúráját és szervezetét, s ennek 
keretében a személyi és tárgyi erőforrásokat a DAKÖV Kft. rendelkezésére 
bocsátja. 
Az önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően és korábbi 
döntésének megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy jelenlegi Alsónémedi Airvac 
Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Airvac 
Kft. - 2351. Alsónémedi, Fő út 58.) víziközmű szolgáltató gazdasági társasága a 
külön részletezett és pontosított társasági szerződés/ beolvadási szerződés, 
szindikátusi szerződés feltételei szerint beolvadjon a DAKÖV Dabas és Környéke 
Vízügyi Kft-be, mint befogadó társaságba, továbbá megerősíti, hogy az 
önkormányzat a DAKÖV Kft-vel üzemeltetési (üzemeltetési/bérleti illetve 
vagyonkezelési) szerződést köt 2012. július 1-től kezdődően minimálisan 15 év 
időtartamra a helyi települési víziközmű szolgáltatások ellátására azzal, hogy a 
DAKÖV Kft. a települési víziközmű szolgáltatás tekintetében általános jogutód 
lesz. 
 
Határidő: 2012. 06.15.  
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az önkormányzat 10402881-50515153-52531144 számú Csatorna 
bevételi számláján lévő összeg a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051. számon támogatott 
szennyvíztisztító-telep korszerűsítése és bővítése beruházás önerő részének 
biztosítására kerüljön felhasználásra. 
A jelenlegi egyedi lekötéseket a tényleges és szükséges kifizetésekig fenn kell 
tartani. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján elfogadta Vincze József polgármester azon javaslatát, hogy a 16. 
napirendi pont tárgyalására a 17. és 18. pontok tárgyalása után kerüljön sor. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2012.(VI.24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (5) bekezdés b, pontja alapján - a melléklet 
szerint -  2012. május l-től elfogadja és jóváhagyja a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: műv. ház igazgató 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Dabasi 
Rendőrkapitányság kérésének és a Polgármester által kiadott 
szándéknyilatkozatnak megfelelően – hozzájárul a KMB-sek használatában lévő 
eszközök haszonkölcsönbe adásához és az ezzel kapcsolatos szerződés 
megkötéséhez alábbi számítástechnikai eszközök tekintetében: 
 
Eszköz típusa:    Eszköz neve:  Eszköz gyári száma: 
HPQ NX 9010   Laptop   CNF 42312R8 
HPQ NX 9010   Laptop   CNF 4151HKM 
PC Celeron 430 1,8 GHz 512 asztali számítógép  --- 
 
A képviselő-testület a számítógépekhez csatlakozó nyomtató és egyéb 
multifunkciós eszközök, valamint a Polgármesteri Hivatal hálózatán keresztül a 
térítésmentes internet-csatlakozási és használati lehetőséget a továbbiakban is 
biztosítani kívánja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés 
aláírására 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § 
(1) b) pontja alapján  és  melléklet szerinti tartalommal  elfogadja 

 
Alsónémedi Nagyközség Környezetvédelmi Programját. 

 
Az elfogadott program hatályosulását, megismerésének lehetőségét és az 
érintetteknek való megküldését  biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 4 
tartózkodás szavazat alapján nem fogadta el Józan Sándor azon módosító 
indítványát, hogy a Grópius Zrt. felszámolása, illetve a pótmunkák és az iskolai 
parkoló ügye miatt kialakult vitás helyzetre való tekintettel a további lépések 
megtétele előtt 1 hónap gondolkodási időt kapjon a képviselő-testület. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 1 nem, 6 
tartózkodás szavazat alapján nem fogadta Vincze József polgármester azon 
javaslatát, hogy a képviselő-testület ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést a 
Grópius Zrt. ügyében felmerült vitás helyzet tisztázása érdekében. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadta dr. Galambos Eszter által készített beszámolót a Grópius Zrt. 
felszámolása, illetve a pótmunkák és az iskolai parkoló ügye miatt kialakult vitás 
helyzetről. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 
 
 



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

52/2012.(IV.24.) határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta  az un. Pedagógus földek rendezetlen 
használatának kérdését. 
Az előterjesztés alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az alsónémedi 
         Hrsz.   Művelési ág     Terület  m2       Megnevezés 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       029/14.           szántó            1.6095           urasági iparterület, 
     0186/35.        -„-                 0,5404           pedagógus földek 
     0186/37.             -„-                 0,1770                     -„- 
               0186/38.              -„-                 2.3723                     -„- 
               0191/6.                -„-                 1.1009                     -„- 
               0193/1.                –„-                 5.2565                     -„- 
               0195/1.                –„-                 0,6477                     -„- 
    0195/5.                –„-                 0,4880                     -„- 
 
földterületekre azok jelenlegi használóival - a vonatkozó jogszabályok betartása 
mellett -  haszonbérleti szerződést kössön. 
A határozattal egyidejűleg a 31/1994. sz. önkormányzati határozatot visszavonja, 
miután végrehajtás hiányában a benne foglaltak okafogyottá váltak. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2012.(IV.24.) határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
polgármester javaslatát, mely a részére megállapított 1 havi illetménynek 
megfelelő összegű jutalommérték közterhekkel növelt összegének más célú 
felhasználására irányul. 
A képviselő-testület a kezdeményezés alapján hozzájárul ahhoz, hogy  584.000 Ft 
összeggel az általános tartalék csökkentésre,  a működési célú pénzeszköz átadás 
megnövelésre kerüljön. Az összeg a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért 
Alapítvány, mint civil szervezet támogatására kerül felhasználásra. 
Az összeg az un. Kántor-ház felújítására fordítható. 
Fentiekkel a 2012. évi költségvetést módosítani szükséges. 
 
Határidő: 2012. május 31. és a kgv. rendelet I. módosítása 
Felelős: jegyző 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2012.(IV.24.) határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda év közbeni 
létszámbővítésére tett javaslatát. 
Ennek megfelelően 2012. május l-től 2012. december 31-ig engedélyez plusz 1 fő 
létszámot, melyet rehabilitációs járadékra jogosult személlyel kell betölteni. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: intézményvezető 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2012.(IV.24.) határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Ványi út felújítására tett javaslatot. 
A beérkezett ajánlatok alapján úgy dönt, hogy a felújításnál a legköltségkímélőbb 
műszaki megoldást, a murvát kell alkalmazni. 
Az árajánlat pontosítása után felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 15. és értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 



  
2012. május 22. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján Egyebek napirendbe Józan Sándor javaslatára felveszi a Vízgazdálkodási 
Társulat közgyűlésébe delegált választását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2012. (V.22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadja az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
Egyebek: 
- Vízgazdálkodási Társulásba küldött delegálása 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2012. (V.22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése  alapján 
megtárgyalta és  a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi településen a 2011-ben 
végzett  gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  2012. május 31.  
Felelős:   jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2012. (V.22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a Rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta és  a melléklet 
szerint elfogadja 
Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi 
beszámolót. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat rendőrség részére történő 
megküldéséről gondoskodjék. 
 
Határidő:  2012. május 31.  
Felelős:   jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2012. (V.22.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. 
(XII.31.) Korm. Rendeletben foglalt változások alapján felülvizsgálta a  Széchenyi 
István Általános Iskola Alapító Okiratát – továbbiakban: AO -és azt az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1./ I. fejezet 5.  és 6. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
5. A költségvetési szerv 
illetékessége, működési köre: 

Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területe. 
A mérlegelési jogot fenntartva vállalhatja más lakóhelyről 
jelentkező tanulók felvételét, nevelését-oktatását. 

6. A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján 
önállóan működő költségvetési szerv. 

 
2. II. fejezet 7. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
7. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon  az alapító, valamint az  
önkormányzati alapítású és 100 %-os tulajdonú ABÉVA 
Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. tulajdona.  

Az 662 hrsz-ú, 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1. szám alatti 
ingatlan  üzemeltetője az ABÉVA Alsónémedi Beruházó és 
Vagyonhasznosító Kft.  

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény működése során keletkező vagyontárgyak az 
alapítót, ill. az ABÉVA Kft.-t  illetik meg a felek között 
érvényben lévő üzemeltetési és bérleti szerződések,   az 
önkormányzati vagyonrendeletben foglalt szabályok, 
valamint az alapító egyedi döntései alapján. 

 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



3./ II. fejezet 9. pontja az alábbiak szerint változik: 
9. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége: 

Általános iskolai nevelés és oktatás (alapfokú oktatás) 
nappali rendszerben, emellett ellátja a sajátos nevelési 
igényű tanulók (SNI) nevelését és oktatását is. 
Alaptevékenységként végzi a tanulási és részképesség 
zavarral küzdők fejlesztését, a tehetséges diákok képesség-
kibontakoztató felkészítését. A tanulók részére igény szerint 
napközis és menzai ellátást is nyújt. Az étkeztetést saját 
főzőkonyha üzemeltetésével biztosítja. 
Ellátja a diáksporttal és iskolai könyvtárral kapcsolatos 
feladatokat. 
  
Államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás  
855900 M.n.s. egyéb oktatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység 
562900 Egyéb vendéglátás 
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  
931200 Sportegyesületi tevékenység 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 
852011        általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
                     nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)                      
852012        sajátos nevelési igényű általános iskolai tanu- 
                    lók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
                     (1-4. évfolyam) 
852021        általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
                     nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022         sajátos nevelési igényű általános iskolai tanu- 
                     lók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
                     (5-8. évfolyam) 
855911         általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912         sajátos nevelési igényű tanulók napközi ott- 
                     honi nevelése 
855914         általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915         sajátos nevelési igényű tanulók általános isko- 
                     lai tanulószobai nevelése 
856012         korai fejlesztés, gondozás 
856013         fejlesztő felkészítés 
910121         könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122         könyvtári állomány feltárása, megőrzése, véd. 
910123         könyvtári szolgáltatások 
562913         iskolai intézményi étkeztetés 
562917         munkahelyi étkeztetés 
931204         iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
562919         egyéb étkeztetés 
889921         szociális étkeztetés 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



4./ IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1. A költségvetési szerv 
feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciója szerint: 

Önállóan működő költségvetési szerv, mely önálló elemi 
költségvetéssel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási 
joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata 
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat  - szervezeti egység nélkül – is 
elláthat.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
végzi. A munkamegosztási megállapodás jelen alapító 
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
A módosítás 2012. május 23-től lép hatályba. 
Az AO  egységes szerkezetének elkészítéséről és a MÁK  felé a törzskönyvi 
nyilvántartás módosításáról gondoskodni kell. 
 
Határidő:  2012. május 31. 
Felelős:  jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
62/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt változások alapján felülvizsgálta a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát – továbbiakban: AO - és azt az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ I. fejezet 5. és 6. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
5. A költségvetési szerv 
illetékessége, működési köre: 

Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területe. 
A mérlegelési jogot fenntartva vállalhatja más lakóhelyről 
jelentkező gyermekek felvételét, óvodai nevelését. 

6. A költségvetési szerv  
gazdálkodási besorolása: 

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan 
működő költségvetési szerv. 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



2./ A II. fejezet 7., 8., és 10. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
7. A költségvetési szerv 
feladatellátását szolgáló vagyon: 

205. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, 
Szent István tér 8. szám alatti és  845. helyrajzi számú, 
természetben 2351. Alsónémedi, Rákóczi utca 20. szám 
alatti, Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok használata.  
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek) használata leltár szerint.  

8. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény működése során keletkező vagyontárgyak az 
alapítót illetik meg.  

Az intézményvezető egyes vagyontárgyak bérbeadására -   
alapfeladatai sérelme nélküli hasznosítására – vonatkozó 
jogosítványait az önkormányzati vagyonrendelet intézményt 
érintő szabályai  határozzák meg. 

 
10 . A költségvetési szerv 
alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés 3 éves kortól (bizonyos esetekben 2,5 éves 
kortól) a tankötelezettség kezdetéig. Az óvodai nevelés a 
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozások keretében zajlik. Az óvoda 
a gyermek 3 éves korától ellátja – a Gyvt. szerint – a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 
Alaptevékenységként végzi a sajátos nevelési igényű 
gyermekek (SNI) nevelését. A gyermekek részére 
étkeztetést nyújt, mely szolgáltatást a Széchenyi István 
Általános Iskola konyhájáról biztosítja. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
562900 Egyéb vendéglátás 
 
Szakfeladatszám szerint részletezve: 
851011      óvodai nevelés, ellátás 
851012      sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
                  nevelése, ellátása                 
562912      óvodai intézményi étkeztetés 
562917      munkahelyi étkeztetés 
680002      nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



3./ IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
1. A költségvetési szerv 
gazdálkodással összefüggő 
jogosítványa: 

Önállóan működő költségvetési szerv, mely önálló elemi 
költségvetéssel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási 
joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata 
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat – szervezeti egység nélkül – is 
elláthat.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
végzi. Az munkamegosztási megállapodás jelen alapító 
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
 
Az AO  egységes szerkezetének elkészítéséről és a MÁK  felé a törzskönyvi 
nyilvántartás módosításáról gondoskodni kell. 
 
Határidő:  2012. május 31. 
Felelős:  jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt változások alapján felülvizsgálta a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvár Alapító Okiratát – továbbiakban: AO -  és 
azt az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. I. fejezet 5. és 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5. A költségvetési szerv 
illetékessége, működési köre: 

Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területe 

6. A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján 
önállóan működő költségvetési szerv. 

 
2./ A II. fejezet 6., 7., és 8., pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
6. A költségvetési szerv 
feladatellátását szolgáló 
vagyona: 

815. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, 
Dózsa György tér 2. szám alatti, a 888. helyrajzi számú, 
természetben 2351. Alsónémedi, Fő u. 73. szám alatti és 
663/1. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, 
Iskola utca 1/a. szám alatti, Önkormányzat tulajdonát 
képező korlátozottan forgalomképes ingatlanok használata.  
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 



felszerelések, járművek) használata leltár szerint.   
7. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény működése során keletkező vagyontárgyak az 
alapítót illetik meg.  

Az intézményvezető egyes vagyontárgyak bérbeadására -   
alapfeladatai sérelme nélküli hasznosítására – vonatkozó 
jogosítványait az intézményt érintő önkormányzati 
vagyonrendelet határozza meg.  

 
3./ A II. fejezet 9. ponja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
9. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

 
4./ A II. fejezet 10. pontja törlésre kerül. 
 
5./ A II. fejezet 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

12. Munkavállalók 
foglalkoztatási jogviszonya: 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

 
6./ A IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1. A költségvetési szerv 

feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciója szerint:t 

Önállóan működő költségvetési szerv, mely önálló elemi  
költségvetéssel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási 
joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata 
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat  - szervezeti egység nélkül – is 
elláthat.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
végzi. A munkamegosztási megállapodás jelen alapító 
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
Az AO  egységes szerkezetének elkészítéséről és a MÁK  felé a törzskönyvi 
nyilvántartás módosításáról gondoskodni kell. 
 
Határidő:  2012. május 31. 
Felelős:  jegyző 

 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt változások alapján felülvizsgálta az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát – továbbiakban: AO -  és azt 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. I. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
 
2./ I. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
4. A költségvetési szerv 
felügyeleti szerve:  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete (2351. Alsónémedi, Fő u. 58.) 
Pest Megyei Kormányhivatal (1052. Bp. Városház u. 7.) 

 
3./ I. fejezet 6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
6. A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

 
4./ II. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
1. A költségvetési szerv 
jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

Közhatalom gyakorlása 
Általános közigazgatás 
 

 
5./ II. fejezet 6. ,7. és 8.  pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
6. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény működése során keletkező vagyontárgyak az 
alapítót illetik meg.  

Az intézményvezető egyes vagyontárgyak bérbeadására -   
alapfeladatai sérelme nélküli hasznosítására – vonatkozó 
jogosítványait az intézményt érintő önkormányzati 
vagyonrendelet határozza meg.  

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon!



 
7. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége: 

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, 
valamint az önállóan működő intézmények bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátása, államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítése és végrehajtása. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
Az alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 
841126   önkormányzatok és társulások igazgatási tev. 
842421   közterület rendjének fenntartása 

 
8. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
végez. 

 
6./ II. fejezet 9. pontja törlésre kerül. 
 
7. II. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

11. Munkavállalók 
foglalkoztatási jogviszonya: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben 
köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről  
szóló 2011. évi CXCIX. tv. az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 
az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
8./ III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. A költségvetési szerv 
feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciója szerint: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely 
saját elemi költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási 
jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan 
látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben 
foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő 
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és 
számviteli szervezeti egységgel. Gondoskodik az 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az 
Áht. 27. § (1) alapján, a nemzetiségi önkormányzat és az 
önállóan működő intézmények tekintetében pedig a 
munkamegosztási megállapodás alapján. 

Az AO  egységes szerkezetének elkészítéséről és a MÁK  felé a törzskönyvi 
nyilvántartás módosításáról gondoskodni kell. 
 
Határidő:  2012. május 31. 
Felelős:  jegyző 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv és a  Széchenyi István Általános Iskola, mint a gazdasági 
szervezettel nem rendelkező önállóan működő önkormányzati intézmény közötti 
munkamegosztási megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv és a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda , mint a gazdasági 
szervezettel  nem rendelkező önállóan működő önkormányzati intézmény közötti 
munkamegosztási megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv és a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, mint a 
gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő önkormányzati 
intézmény közötti munkamegosztási megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
úr javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatait megvalósulás hiányában 
visszavonja: 
 
– 264/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat 
– 269/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat 
– 301/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
– 302/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
– 139/2011. (04. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
úr javaslatát megtárgyalta és a 123/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozatát – 
a kifizetés más módon való megtörténtére való tekintettel –, a 98/2011. (03.22) sz. 
önkormányzati határozatát – a vízlevezetési koncepció elkészültére és 
elfogadására való tekintettel – teljesítettnek tekinti 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  az előterjesztéssel 
egyezően úgy határozott, hogy a DAKÖV Kft. törzstőke emelését  az alábbiak 
szerint tudomásul veszi: 
A közgyűlés a  DAKÖV Kft. jegyzett tőkéjét 29 szeresére, 142.390 e. Ft-ra emelte 
fel a tőketartalék és az eredménytartalék terhére, amely az egyes tagok 
törzsbetéteit  - további befizetés nélkül - arányosan növeli az alábbiak szerint: 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon!



Dabas Város Önkormányzata    64.960eFt 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata   22.620eFt 
Örkény Város Önkormányzata    21.170eFt 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  19.720eFt 
Táborfalva Községi Önkormányzat   13.920eFt 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozatot a társaság részére történő 
megküldéséről gondoskodjék.     
 
Határidő:   2012. május 31. 
Felelős:   jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  7 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az Egyebek napirendbe Zsin Géza javaslatára felveszi a munka- és 
tűzvédelmi kérdések tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az Egyebek napirendbe Zsin Géza javaslatára felveszi a földbérletekkel 
kapcsolatos kérdések tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az Egyebek napirendbe Némedi Rezső javaslatára felveszi a Vital Kft. 
tevékenységével kapcsolatos kérdések tárgyalását. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen  szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
72/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Széchenyi István Általános Iskola tűzvédelmi kérdéseit, a cég jogosultságát, 
képesítési követelmények meglétét tisztázni szükséges. 
Kéri a jegyzőt, hogy a következő ülésen adjon tájékoztatást. 
 
Határidő. értelemszerű 
Felelős: jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete Némedi Rezső 
önkormányzati képviselőt (2351 Alsónémedi, Széchenyi 109.) küldöttként 
delegálja a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésébe. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozatot a küldöttnek adja át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 



  
2012. május 30. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat és az  Alsónémedi AIRVAC  Vákuumos Szennyvízhálózat 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság  között 1997. december l-én megkötött 
üzemeltetési szerződés felbontását és a felek közti pénzügyi elszámolást mely 
alapján  és a mellékleteknek megfelelően az alábbi szerződések aláírására 
hatalmazza fel a polgármestert: 
 
1./  Üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást – 1. sz. melléklet 
 (93.000.000,-Ft +ÁFA) 
2./  SHM-greder adásvételi szerződése          -  2. sz melléklet 
   (1.000.000,-Ft +ÁFA) 
3./  HPF 306 tehergépkocsi adásvételi szerződése        -  3. sz melléklet 
  ( 2.500.000,-Ft+ÁFA) 
4./  Követelések beszámításáról szóló megállapodás       -  4. sz melléklet  
  
A testület kéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős:   polgármester 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja a tulajdonában lévő, Alsónémedi AIRVAC Vákuumos 
Szennyvízhálózat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi 
beszámolóját. 
A testület kéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős:   polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 80. § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak szerint és a melléklet szerinti formában elfogadja 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat és az Alsónémedi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat közti  feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodást. 
  
A testület kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodásban foglaltak 
hatályosulásáról  gondoskodjanak. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős:   polgármester 



  
2012. június 26. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Vízvisszatartás témakörét – Zsin 
Géza szóbeli előterjesztésében.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Helyi Fenntarthatósági Terv 
(Local Agenda 21) elkészítésének tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Kisdunáért Önkormányzati 
Társulás megszüntetésével kapcsolatos törvényességi felhívás tárgyalását. 
  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a munkáltatói döntésen alapuló 
vezetői pótlék megállapításának tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 
tartózkodó szavazattal felveszi zárt ülésének napirendjére az Acsai-féle per 
egyezségi ajánlatának tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére Zsin Géza szóbeli előterjesztésében a 
mezőőrséggel kapcsolatos témakör tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi zárt ülésének napirendjére Török Lajosné szóbeli 
előterjesztésében Merl Lászlóné-féle szociális ügy tárgyalását. 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
79/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívótól 
eltérően, azt kiegészítve az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Nyilvános ülés: 
 
1. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének I. módosítása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
2. Közoktatási intézmények vezetőinek éves beszámolója 
 Előterjesztő: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 
                                  Mayer Istvánné iskolaigazgató 
3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója (DAKÖV 

Kft.) 
 Előterjesztő: Jasper Lóránt ügyvezető 
4. DAKÖV Kft. átalakulásával kapcsolatos szerződések – bérleti-üzemeltetési 

szerződés 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
5.  Óvodavezetői pályázat elbírálása 
 Előterjesztő. Vincze József polgármester 
6. Közbeszerzési Terv módosítása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
7. A Széchenyi István Általános Iskola udvarának rendezése 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester és Kotán Miklós igazgatóhely.  
8. Útépítési társulásokról szóló rendeletek megtárgyalása 
 Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 
9. Külterületi 03/7. hrsz belterületbe csatolása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
10. Tervezett útépítések műszaki ellenőri feladatai 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
11. Az építendő egészségház funkciólistájának meghatározása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
12. Az iskolabővítés garanciális bejárásával kapcsolatos beszámoló 
 Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető 
13. A sportcsarnok 2013. évi hasznosítása 
 Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető 
14. Nagygödör – játszótér helyének kijelölése 
 Előterjesztő: Józan Sándor alpolgármester 
15. Zöld-híd Régió társulásból való kilépés  
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
16. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülése 

közti eseményekről 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



17.       E G Y E B E K: 
 – Szent István tér aszfaltozása 

– Nagygödör focipálya fűmentesítése 
– Vízvisszatartás – Zsin Géza szóbeli előterjesztésében, 
–  Helyi Fenntarthatósági Terv (Local Agenda 21) elkészítése, 
– Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatos 

törvényességi felhívás, 
– Munkáltatói döntésen alapuló vezetői pótlék megállapítása, 
– Mezőőrséggel kapcsolatos felvetések – Zsin Géza szóbeli 

előterjesztése 
Zárt ülés: 
 
18. Temetőkkel kapcsolatos vagyoni kérdések  
19. Az Alsónémedi, Nap utca 4. szám alatti ingatlan ügye 
20. Helyi kitüntetésre érkezett javaslat megtárgyalása 
21.       Acsai-féle per egyezségi ajánlat, 
A napirendek előterjesztője: Vincze József polgármester 
22.       Merl Lászlóné-féle szociális ügy – Török Lajosné szóbeli előterjesztése 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében megtárgyalta és – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 51/2012. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – a melléklet szerint 
elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos óvoda éves beszámolóját 
 
Határidő: 2012. június 26. 
Felelős:  Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
iskolaigazgató előterjesztésében megtárgyalta és – a Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 52/2012. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – a melléklet 
szerint elfogadja a Széchenyi István Általános Iskola éves beszámolóját 
 
Határidő: 2012. június 26. 
Felelős: Vincze József polgármester 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
82/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel 
arra, hogy a 3-4. sz. napirendek előterjesztője nem érkezett meg – a napirend 
tárgyalását az 5. sz. napirenddel folytatja és a 3-4. sz. napirendet akkor tárgyalja, 
hogy Jasper Lóránt ügyvezető megérkezik az ülésre. 
 
Határidő: 2012. június 26. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 53/2012. (VI. 18.) sz. határozatában foglalt 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Szivárvány Napköziotthonos 
Óvoda vezetői állására benyújtott pályázatot, melyet a Kjt. és a végrehajtására 
kiadott 150/1992.(XI.31.) Korm. rendelet előírása alapján elbírált. 
Benyújtott pályázata alapján a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda magasabb 
vezetőjének Szabó Éva 2351 Alsónémedi, Garay utca 17. szám alatti lakost bízza 
meg. 
Vezetői megbízás határozott idejű: 2012. augusztus l-től kezdődően 5 évre szól. 
Illetmény megállapítása: 
– a Kjt. alapján, a jelenlegi besorolásának megfelelően és 
– a magasabb vezetői pótlék mértékét 60.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
A testület kéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 
feladatokról gondoskodjék. 
 
Határidő. 2012. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
84/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a 
21/2012. (II. 28.) számú határozattal elfogadott   2012. évi közbeszerzési tervét az 
alábbiak szerint módosítja:  

Közbeszerzés 
megnevezése 

Eljárás 
típusa 

Várható  
nettó 

bekerülési 
költség (eFt-

ban) 

Közbeszerzési 
eljárás várható 

indítása (testületi 
döntés időpontja) 

Közbeszerzési 
eljárás várható 

eredmény 
hirdetése 

A KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 projekthez 

kapcsolódó kivitelezési 
munkálatok (FIDIC sárga 

könyv szerint) 
 

Nemzeti 
eljárásrend, 
hirdetmény-
nyel induló 
általános 
egyszerű 

 
 

366.560 

 
2012.04. 

 
 

2012.07. hó 
 

 
 

Útépítések, útfelújítások 
 

Nemzeti 
eljárásrend 
Hirdetmény 

nélküli, 
meghívásos 

130.000 2012.06. 2012.09. hó 

 
A KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 projekthez 

kapcsolódó 
eszközbeszerzés (jármű) 

Nemzeti 
eljárásrend, 
hirdetmény-
nyel induló 
általános 
egyszerű 

 
 

 65.000 

 
 

2012.12. 

 
 

2013.04. hó 

1./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési tervben 
foglalt közbeszerzési eljárások megindítására. 
2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a módosított tervet tegye közzé. 
 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 32/2012. (VI. 20.) sz. határozatában foglaltak és az 
iskola véleményének figyelembevételével – úgy döntött, hogy a fejlesztési tartalék  
terhére bruttó 5,8 millió Ft erejéig biztosítja a Széchenyi István Általános Iskola 
belső udvarának rendezését (tereprendezés, parkosítás, játszótér helyreállítása,  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



öntözőberendezés kialakítása, konyha előtti terület csapadékvíz-elvezetése) azzal, 
hogy a parkosításnál kizárólag őshonos növények kerüljenek telepítésre 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy a 
munkálatokra szerezzen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel 
szerződést kössön, melyről a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatást kér. 
 
Határidő: 2012. szeptemberi tanévkezdés 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
86/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügyvezető 
előterjesztésében megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a DAKÖV KFT 
(Dabas és Környéke Vízügyi Kft.) 2011.évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő: 2012. június 26. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2012.(IV.24.) 
számú határozata alapján megtárgyalta és mellékletben foglalt tartalommal 
elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi 
u.3.) valamint az önkormányzat, mint szerződő felek között kötendő 
 

Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalommal elkészült 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
88/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 34/2012. (VI. 20.) sz. határozati javaslatára –
Alsónémedi község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
8/2004. (V. 03.) sz. rendeletében meghatározottak szerint a tulajdonában lévő 
alsónémedi 03/7 hrsz-ú út megjelölésű ingatlant a község belterületéhez csatolja. 
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy a 
belterületbe vonás után telekalakítási eljárást kezdeményezzen tárgyi út 
területének és a 3105/9 hrsz-ú út egyesítésére. 
 
Határidő: 2012. július 15. (a kérelem benyújtására) 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 35/2012. (VI. 20.) sz. határozati javaslatára – 
felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy az I. ütemben megvalósuló 
útépítések műszaki ellenőrzésére legalább 3 árajánlatot kérjen be és a beérkezett 
ajánlatok alapján a legkedvezőbb  ajánlattevővel szerződést kössön a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására, azzal a kikötéssel, hogy igazolják, legalább két fő 
műszaki ellenőrzésre jogosult szakembert tudnak biztosítani. 
 
Határidő: 2012. július 15. (az árajánlatok bekérésére) 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal támogatta azt a módosító javaslatot, hogy az egészségügyi 
építésztechnológus és  tervezők bevonásával meg kell vizsgálni a két védőnői 
szoba kialakításának szükségességét. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 40/2012. (VI. 20.) sz. határozati javaslatára – az 
alábbiakban határozza meg az Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatt létesítendő 
Egészségház épületébe ellátandó funkciókat: 
 
- Háziorvosi rendelők 2 db 2 helyiséges 

- Szakorvosi rendelő   2 db 2 helyiséges 
       2 db l helyiséges 
- Fogorvosi rendelő     1  db 2 helyiséges  
- Nagyméretű terem, ami gyógytornára is alkalmas+ raktár        
- Gyermekorvosi rendelő + 1 db 1 helységes nevelési tanácsadó, 

gyermekpszichológusi rendelő 
- Védőnői rendelő  
- Orvosi pihenőszoba  
- Szolgálati lakás minimum 2 db 
- Technológiai helyiségek (kazánház, szerverszoba stb.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy az 
engedélyes terv elkészítése érdekében egészségügyi építéstechnológussal 
készíttesse el a szükséges helyiséglistát a fenti funkciók figyelembevételével és  
vizsgáltassa meg  a két védőnői szoba kialakításának szükségességét is. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sportcsarnok 2013. évi hasznosítására vonatkozó előterjesztést és kéri Belágyi 
Tamás ügyvezetőt, hogy az előterjesztésében foglalt 4. pont alapján állítsa össze a 
hasznosításra vonatkozó javaslatát. 
 
Határidő: 2012. szeptemberi ülések anyagának összeállítása 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 39/2012. (VI. 20.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy az Alsónémedi un. Nagygödörben (599 hrsz.) a tervezett új játszótér 
helyét előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti helyen jelöli ki, a feltöltéssel 
egyetértve. A területen csak őshonos növények ültethetők. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
93/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
2012. december 31. napjával kilép az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulásból. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy a 
Társulásban történő tagság megszüntetésével kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg és a Társulási Megállapodás alapján a 
vagyonelszámolást kezdeményezze. 
 
Határidő: 2012. július 15. (a határozat Társulásnak történő megküldésére)  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
94/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
95/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Szent István téri óvoda környékét (Kölcsey u. Deák F. és Orgona utcák 
közötti szakasza és az óvoda és a tár közötti szakasza) a 2012. évi aszfaltozások 
során szilárd burkolattal látja el. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
96/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödör 
Kispályás Labdarúgó Csapat kérésére engedélyezi a Nagygödörben található 
focipálya vegyszeres gyomirtását és tereprendezését a növényvédelmi előírások 
figyelembevételével és a Csapat költségére.  
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem, 2 
tartózkodó szavazat alapján elutasította Zsin Géza javaslatát az ún. Horváth-féle 
láp vízmennyiségének biztosítására (0248 hrsz-ú csatorna, az 5-ös út irányába kb. 
150-200 méterre) 70 cm-es gát építésére vonatkozó javaslatát. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
97/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy megkeresi a Környezetvédelmi Hatóságot és a láp kezelőjét a Zsin Géza által 
a Horváth-féle láppal kapcsolatban felvetett problémák sürgős orvoslása 
érdekében.  
 
Határidő: 2012. június 30. a levél megírására 
Felelős: Vincze József polgármester 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
98/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Vincze József polgármestert, hogy a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű 
pályázatban vállalt Környezeti Fenntarthatósági Terv elkészítésével a Bio-
Genezis Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. III. emelet) bízza meg 375.000 
Ft + 27 % áfa megbízási díj ellenében, az általános tartalék terhére.  
Dönt 6 fős stratégiai csoport felállításáról, elnökének Kiss István Viktor 
alpolgármestert bízza meg, a csoport összeállítása az elnök feladata.  
A stratégiai csoport feladata a Fenntarthatósági Terv elkészítésének segítése és 
nyomon követése, valamint a Terv elkészülte után egy monitoring csoport 
felállítása. A csoport megbízatása 2012. júliustól a Fenntarthatósági Terv 
elfogadásáig tart. 
 
Határidő: 2012. október 31. a terv véglegesítésére 
Felelős: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
99/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. (II. 02.) 
sz. önkormányzati határozatát visszavonja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
100/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megszünteti a Kisdunáért Önkormányzati Társulást.  
A megszűnés napja 2012. szeptember 30.  
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a vagyonmegosztásról szóló megállapodás 
tervezetét 2012. augusztus 30. napjáig terjessze a Társulás elé. 
 
Határidő: 2012. augusztus 30., illetve szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester és Geiger Ferenc a Társulás elnöke 
 



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

 
101/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jobbágy 
Ilonának a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének 2012. július 
l-től havi 20.000 Ft összegű, munkáltatói döntésen alapuló vezetői pótlékot állapít 
meg. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határidő: 2012. június 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján elvetette Zsin Géza képviselő arra vonatkozó 
javaslatát, hogy a mezőőrség kiegészítéseképpen 3-5 fő telefonnal ellátott un. 
éjjeliőr kerüljön az önkormányzat alkalmazásába.  
 



2012. augusztus 02. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
108/2012. (VIII. 02.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
109/2012. (VIII. 02.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 92/2012. (VI. 26.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
110/2012. (VIII. 02.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az 1. sz. napirend tárgyalását felfüggeszti, a nyílt ülés utolsó napirendjeként 
tárgyalja tovább és hozza meg döntését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 



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

 
111/2012. (VIII. 02.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannónia-Z Kft-
vel 2011.október 26-án, a szelektív hulladékgyűjtésre és elszállításra vonatkozó 
közszolgáltatói szerződésnek a közös megegyezéssel történő felbontását 2012. 
augusztus 2-val jóváhagyja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert fenti tartalmú megállapodás 
megkötésére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
112/2012. (VIII. 02.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs-Rend 
Szelektív Hulladékgyűjtő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal  
(Inárcs-Rend KFT.- Székhely: 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. szám) kíván 
közszolgáltatói szerződést kötni 2012. augusztus 3-től határozott időre, 2012. 
december 31-ig a mellékelt szerződéses tartalommal. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatói szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
113/2012. (VIII. 02.) önkormányzati határozat 

 
1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  Képviselő – testülete   az ABÉVA 
Kft. Alapító okiratának VII. pontját  az alábbiak szerint módosítja:  
A  társaság könyvvizsgálója 2012.augusztus 03.tól 2013. május 31. napjáig: 
HANNÁK ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság,  cég rövidített elnevezése:  HANNÁK ÉS TÁRSA Kft.  
Cg.01-09-367925, székhelye: 1221 Budapest, Arany János út 62. MKVK 
nyilvántartásba vételi száma:000153 
A könyvvizsgálatért felelős személy: Hannák György könyvvizsgáló ( anyja  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 
neve: Földes Lívia, lakcíme:1221 Budapest, Arany János út 62. sz. MKVK 
tagsági száma: 003388. 
 
Az Alapító okirat módosításon túl a képviselő-testület a jelen határozatban  az 
alábbiakban határozza meg a könyvvizsgálóval kötendő szerződés további 
lényeges elemeinek tartalmát:  a könyvvizsgáló díjazása a megbízás 
időtartamára 480.000.- forint + forgalmi adó, ami negyedéves bontásban 
számlaadás ellenében kerül kifizetésre. 
 
2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő – testülete   az ABÉVA 
Kft. Alapító okiratának bevezető részében átvezeti a változásokat azzal, hogy a 
jelen Alapító okirat módosítás időpontjában a polgármester: Vincze József . 
 
Határidő: 30 napon belül  
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás az ABÉVA Kft. ügyvezetője 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
114/2012. (VIII. 02.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2012. (VI. 
26.) önkormányzati határozatban foglalt bruttó 5,8 millió Ft keretösszeget bruttó 
1.016.000,- Ft-tal megemeli, így összességében 6.816.000 Ft-ban állapítja meg a 
felhasználható keretet. 
 
Határidő: 2012. szeptemberi tanévkezdés 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
115/2012. (VIII. 02.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagygödörben 
kialakítandó játszótér kivitelezésére érkezett ajánlatok közül a REKLÁMÉPÍTŐ 
KFT. (2315 Szigethalom, Iskola út 17.) ajánlatát fogadja el, s egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel  bruttó 7.436.231,- Ft 
összegben vállalkozási szerződést kössön a játszótér kialakítására. 
  
Határidő: 2012. augusztus 10. (a szerződéskötésre) 
Felelős: Vincze József polgármester 



2012. augusztus 09. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
117/2012. (VIII. 09.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
118/2012. (VIII. 09.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „I. rész: Zrínyi Miklós 
u., Diófa u., Nyárfa u., II. rész: Mátyás király u., Szent István tér, Aranyág u., aszfalt 
burkolatúvá történő kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról az 
alábbiak szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
2. a nyertes ajánlatok: 

I. rész: Gordiusz Kft. (2373 Dabas, Kossuth u. 1.) ajánlati ár 57 180 000 Ft 
+ ÁFA 
II. rész: Hajdú Művek Kft. (1171 Budapest, Erzsébet krt. 26.) ajánlati ár 
56 635 580 Ft + ÁFA 

3. második helyezett ajánlatok: 
I. rész: Hajdú Művek Kft. (1171 Budapest, Erzsébet krt. 26.) ajánlati ár 
58 918 440 Ft + ÁFA 
II. rész: Gordiusz Kft. (2373 Dabas, Kossuth u. 1.) ajánlati ár 58 790 000 Ft 
+ ÁFA 

4. felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 
szerződések megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 



2012. augusztus 21. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
119/2012. (VIII. 21.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
120/2012. (VIII. 21.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Gyöngyöspata polgármesterének kérését, mely alapján engedélyezi és jóváhagyja,  
hogy Alsónémedi Községi Önkormányzat kinevezett jegyzője Dr. Percze Tünde, 
2012. augusztus 22-től határozott időre, a jegyző kinevezéséig, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 251. §-a alapján Gyöngyöspata 
Községi Önkormányzatnál, heti 8 órában, helyettesítő jegyzőként 
közreműködjön, s ezáltal további egy közszolgálati jogviszonyt létesítsen. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
 
 



2012. szeptember 11. 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Telenor Kft. átjátszó létesítésére 
vonatkozó kérését. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a háromoldalú közmű-beruházási 
megállapodás tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
121/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet a módosításokkal együtt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
122/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megtárgyalta és a 
melléklet szerint (szöveges előterjesztés, I-VI. számú melléklet) az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 46/2012. (IX. 05.) sz. határozati javaslatára – 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
123/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Alapító Okirata alapján, a kuratórium elnökének 
előterjesztésében megtárgyalta a közalapítvány 2011. évről szóló beszámolóját, 
vagyonmérlegét, közhasznúsági jelentését és azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Dr. Papp Zsolt, a kuratórium elnöke. 
Kapja: Kuratórium elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
124/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskoláért Közalapítvány Alapító Okiratának 14./ pontja alapján, a 
kuratórium elnökének előterjesztésében megtárgyalta a közalapítvány 2011. évről 
szóló beszámolóját, vagyonmérlegét, közhasznúsági jelentését és azt a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Győrvári Pálné, a kuratórium elnöke. 
Kapja: kuratórium elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
125/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi Napközi- 
otthonos Óvodáért Közalapítvány Alapító Okirata alapján, a kuratórium 
elnökének előterjesztésében megtárgyalta a közalapítvány 2011. évről szóló 
beszámolóját, vagyonmérlegét, közhasznúsági jelentését és azt a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Mikusné Végh Magdolna, a kuratórium elnöke. 
Kapja: kuratórium elnöke 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
126/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi 
Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány Alapító Okirata alapján, a kuratórium 
elnökének előterjesztésében megtárgyalta a közalapítvány 2011. évről szóló 
beszámolóját és azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Dénes Zsuzsanna, a kuratórium elnöke. 
Kapja: kuratórium elnöke 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
127/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kuratórium 
elnökének előterjesztésében megtárgyalta a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány 2011. évről szóló beszámolóját és azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Latyák István, a kuratórium elnöke. 
Kapja: kuratórium elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
128/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
az Alsónémedi Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének, dr. Papp 
Zsoltnak a lemondását 2012. szeptember 30. napjával. 
A képviselő-testület egyúttal megköszöni a kuratórium elnökének, Dr. Papp Zsolt 
Úrnak a település érdekében végzett áldozatos munkáját.  
A Képviselő-testület 2012. október 01. napjával az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány kuratóriumi elnökének, dr. Nagy Vilmost (1093 Budapest, 
Közraktár u. 22/b.) választja. 
A testület kéri a jegyző, hogy a személyi változás miatt szükségessé váló 
intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
Kapják: Dr. Papp Zsolt, Dr. Nagy Vilmos 



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

 
129/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta – és a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 47/2012. (IX. 05.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az ABÉVA Kft-t 35.600.000,- Ft működési 
támogatásban részesíti a 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
Határidő: a tőketörlesztés időpontja 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján  a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet tárgyalása során úgy döntött, hogy a rendelet 5. § e) pont 
alpontjai megfelelően kerülnek sorszámozásra és az 5. § az alábbi g) ponttal egészül 
ki: „g) aki a trágyatárolás és –elhelyezés szabályait nem tartja be.” 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat 
alapján  a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet tárgyalása során úgy döntött, hogy a rendelet 7. § (3) 
bekezdése új §-ba kerül és  az „Üzletek, vendéglátóegységek működése” alcímet kapja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján  a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet tárgyalása során úgy döntött, hogy a rendelet 13. § b) pontja 
az alábbi megfogalmazásra változik: „aki nem lakáscélú építménybe lakót befogad, 
elhelyez, azt tartózkodásra bérbe vagy használatba adja. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
130/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kiküldött 
előterjesztés szerint elfogadja – a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződését. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Jasper Lóránt a Kft. ügyvezetője 
Kapja: DAKÖV  ügyvezetője 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
131/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisdunáért 
Önkormányzati Társulás megszüntetése és vagyonfelosztása kapcsán – a 
kiküldött előterjesztés szerint – úgy dönt, hogy 
– A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által 2006-2010. években utalt 
500.000, Ft/év, összesen 2.500.000,- Ft összegű tagi hozzájárulás – elszámolás 
hiányában – kerüljön visszafizetésre. 
– A Társulás vagyonának a felosztása után a Társulás megszűnésének a 
napján a Társulás bankszámláján a kamatokból képződött és rendelkezésre 
álló pénzösszeg a Társult Önkormányzatok vagyoni hozzájárulásának 
arányában kerüljön szétosztásra azzal, hogy a százalékos aránynak 
megfelelő felosztás után esetleg fennmaradó összeg Soroksár 
Önkormányzata, mint a Társulás gesztora részére kerüljön kiutalásra. 
– Jóváhagyja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás fennmaradt 
vagyonának megszüntetése kapcsán az előterjesztéshez csatolt 
vagyonfelosztási szerződést. 
– Felkéri Vincze József polgármestert, hogy a vagyonfelosztási 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Geiger Ferenc a Társulás elnöke 
Kapja: Társulás elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
132/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – és a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 50/2012. (IX. 05.) sz. határozati 
javaslatára – a vízmű környezetének, valamint a Damjanich utcai játszótér 
környékének fásítására vonatkozó javaslatot és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
tulajdonát képező területek -  elsősorban kocsányos tölgy és kőris fák ültetésével -  
fásítására sor kerüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, arra, hogy a munkálatok 
elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adóval szerződést kössön, melynek anyagi 
fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: polgármester, Kiss Viktor alpolgármester 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy 
dönt, hogy az Iskola utcát nem teljes hosszában egyirányúsítja a Deák F. utca felőli 
behajtással 2012. november 01. napjától. 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal úgy 
dönt, hogy az Iskola utca egyirányúsítása mellett a „Kivéve kerékpárral” kiegészítő 
tábla kitételéről is gondoskodik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal úgy 
dönt, hogy az Iskola utcánál a Deák F. utcára „Stop!” táblát helyez ki, mely kapcsán 
előjelző tábla kitételéről is gondoskodik, ill. „Kerékpárosok” egyéb veszélyt jelző tábla 
kitételéről is gondoskodik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal úgy 
dönt, hogy az Iskola utca Ady E. u. felőli végére „Elsőbbségadás kötelező” táblát 
helyez ki. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal úgy 
dönt, hogy az Iskola utca Ady E. u. felőli végére is kirakatja a „Kerékpárosok” egyéb 
veszélyt jelző táblát. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
133/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iskola utcát 
egyirányúsítja  a Deák F. utca felőli behajtással. 
A forgalmi rend változás és a táblák kitételének időpontja: 2012. november 01. 
  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
134/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagygödör-
víztorony melletti térre bevezető úton mindkét irányból behajtási tilalmat rendel 
el (kivéve engedéllyel). 
A forgalmi rend változás időpontja: 2012. október l. 
  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
135/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún. Kóhalmi 
úton 12 tonnás súlykorlátozást rendel el, kivéve mezőgazdasági vontatóval 
kiegészítő táblával. 
A forgalmi rend változás időpontja: 2012. október 1. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
136/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sertéstelepi út 
mindkét oldalán (Fő út és a körforgalom irányából is) a „Megállni tilos!” táblát 
helyez ki, az útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utaló kiegészítő 
táblával. A táblát a sertésteleppel szemben kell kihelyezni. 
A forgalmi rend változás időpontja: 2012. október 1. 
  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
137/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 51/2012. (IX. 05.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy az ún. Horváth-féle láp (Alsónémedi külterület 0243/81, 0243/83-85, 
0243/170-173 hrsz.) védelmének érdekében a vízvisszatartás megoldásával 
kapcsolatban szakember bevonásával – a bizottsági ill. képviselő-testületi tagok 
részvételével – helyszíni bejárást tart és a bejárás függvényében javasolja terv 
készíttetését, melynek elkészítését a Környezetvédelmi Alap terhére javasolja 
finanszírozni. 
 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Bálint Sándor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
Kapja: elnök 



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

 
138/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún. 
Nagygödör területét – az ingatlan- nyilvántartásban 599 hrsz-ú közterületet –  
Nagygödör tér  néven nevezi el. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elnevezés ingatlan-nyilvántartási 
átvezettetéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2012. szeptember 20.  
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
139/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – és a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 55/2012. (IX. 05.) sz. határozati 
javaslatára – engedélyezi és hozzájárul, hogy a tulajdonát képező Alsónémedi, 
Dózsa Gy. út 2. szám alatti 815. hrsz-ú ingatlanán szombatonként 2013. február 
28-ig reggel 7.00 órától 12.00 óráig a helyi, őstermelői igazolvánnyal rendelkező 
termelők saját termékeiket árusítsák, a területet térítésmentesen használják. 
A Képviselő-testület későbbi időpontban visszatér a helyi termelői piac 
kialakítására és a visszajelzések, igények figyelembevételével dönt annak 
nyilvántartásba-vételi kérelméről, kialakításáról, helyéről, feltételeiről. 
 
Határidő: 2012. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
140/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
141/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – és a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 56/2012. (VI.20.) sz. határozati 
javaslatára – felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a Nyárfa utcai 
útépítésnél az útalap megerősítése érdekében pótmunkát végeztessen és a 
rendelkezésre álló költségvetési keret terhére 2-2,5 MFt összegben szerződést 
kössön az útépítést végző vállalkozóval. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügy 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
142/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – és a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 57/2012. (VI.20.) sz. határozati 
javaslatára – felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a Hunyadi utca Zrínyi 
utcától a Kenderföldi dűlőig terjedő szakaszán az út aszfaltozására szerződést 
kössön legfeljebb 1,3 MFt összegig, a rendelkezésre álló költségvetési keret 
terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügy 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem, 2 
tartózkodó szavazata alapján a polgármester megállapította, hogy  a Nyárfa 
utcának a fokozott teherbírású aszfaltozására vonatkozó pótmunka javaslatot a 
testület nem támogatta.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
143/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 107/2012. (VI. 
26.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
144/2012. (IX. 11.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Telenor 
Magyarország ZRt. víztorony tetején történő átjátszó berendezés telepítésére 
irányuló kérését elutasítja. 
A településen működő kamerarendszernek az átjátszója is a víztornyon 
helyezkedik el és az önkormányzat a közeljövőben tervezi a kamerarendszer 
bővítését, fejlesztését. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy kérelmező a határozatról értesítse. 
 
Határidő:  2012. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
Kapja: kérelmező – Telenor Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
145/2012. (IX. 11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint jóváhagyja a magánerős beruházásban elkészült alsónémedi 
0203 és 3254 hrsz-ú utak szennyvízcsatorna hálózatának – az alsónémedi 3250, 
3251 és 3252 hrsz-ú ingatlanok közműves szennyvízelvezetését szolgáló – 
önkormányzati tulajdonba vételéről és üzemeltetésre átadásáról szóló 
háromoldalú megállapodást és azt a melléklet szerint jóváhagyja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: megállapodó felek 
 
 
 
 



2012. szeptember 25. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
147/2012. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
148/2012. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tulajdonát képező 37A1 1,68 ha és 37A2 0,58 ha erdőrészletre vonatkozó, az 
Erdészeti Igazgatóság által előírt erdő kitermelési és felújítási kötelezettségre 
érkezett ajánlatot. 
A Jakab György szakirányító erdész által elkészített szakmai leírás és 
költségvetés alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a fakitermelésre és erődfelújításra vonatkozó 
szerződéseket kösse meg. 
Az intézkedésekről a képviselő-testület tájékoztatást kér. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. és folyamatos  
Felelős: Vincze József polgármester 
 



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

 
149/2012. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében  a településen lévő, 
alapfokú oktatást nyújtó köznevelési intézmény (Széchenyi István Általános 
Iskola) működtetésének kötelezettsége alól - gazdasági és jövedelemtermelő 
képességgel összefüggő feltételek hiánya miatt -  mentességet kér,  s felhatalmazza 
a polgármestert az ezzel kapcsolatos kérelem benyújtására. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. és folyamatos  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
  
 



2012. október 03. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

151/2012. (X.03.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazást tart. 
 
A szavazás eredménye: 
 
Bálint Sándor   Igen 
dr. György Balázs  Igen 
Józan Krisztián  Igen 
Józan Sándor   Igen 
Némedi Rezső  Igen 
Szántó Erzsébet Igen 
Török Lajosné  Igen 
Zsin Géza  Igen 
Vincze József   Igen 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  9 igen szavazattal, a fent 
részletezett név szerinti szavazás szerint az alábbi határozatot hozza: 
 

152 /2012. (X.03.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egyösszegű fix 
átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének FIDIC sárga 
könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 
projekthez kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
lezárásaként elfogadja a Bíráló Bizottság mellékelt döntési javaslatát és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A) Alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és 
címe: 

Részvételre jelentkező neve: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
Részvételre jelentkező címe: 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2-4. 
 
B) Érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe: 

1. STRABAG-MML Kft (1113 Budapest, Daróci út 30.) részvételre 
jelentkező a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 

2. Veolia Water Solution & Technologies Magyarország Zrt. (1117 
Budapest, Budafoki út 187-189.) részvételre jelentkező jelentkezése a Kbt. 
74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 
 

C) Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkező neve és címe: 
Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, 
Piktortégla utca 2-4.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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2012. október 05. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
153/2012. (X. 05.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
  
 
2012. október 26. 
 
 
CSAK ZÁRT ÜLÉS VOLT 
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2012. november 08. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
157/2012. (XI. 08.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2012. (XI. 08.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szilágyi Erzsébet utcával párhuzamosan kialakítandó kislevelű hárs fasor 
telepítésének lehetőségét. A fasor telepítésére a 2012. évi költségvetés 
tartalékának terhére  1.400.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít. 
 
Határidő: folyamatos, az időjárás függvénye  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2012. (XI. 08.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
platán fák pótlásának lehetőségét és azzal egyetértve felkéri az Alsónémedi 
Községért Közalapítványt, hogy a GLS Hungary Kft. e célra felajánlott 
1.400.000,- Ft-os támogatásából valósítja meg az engedélyezett platán fák 
pótlását.  
A fák pótlásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal mindennemű segítséget 
biztosít az Alapítványnak. 
 
Határidő: folyamatos, az időjárás függvénye  
Felelős: Vincze József polgármester 
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2012. november 27. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vincze József 
javaslatára 8 igen szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Szennyvíztisztító 
beruházással kapcsolatos döntéshozatalt. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Némedi Rezső 
kérésére 8 igen szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a védett területekre 
vonatkozó kezdeményezést. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsin Géza 
javaslatára 8 igen szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a mezőőri 
szolgálattal kapcsolatos kérdést. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
161/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott 
kiegészítéssekkel együtt a kiküldött napirend  tárgyalását  elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
162/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját és azt a melléklet szerint – az 
alábbi módosításokkal – elfogadja. 

1. az iparűzési adó mértéke változatlanul 1,9 % 
2. Az ASE részére folyósítandó támogatásból 2 M Ft előlegként 2012-ben 

kerül kifizetésre, így a 2013-as keret 6.500.000 Ft-ra módosul. 
3. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó középfokú végzettségű köztisztviselők 

illetménykiegészítésének mértéke 10 %-kal emelkedik a koncepcióban 
szereplő 5 % helyett. 

A Képviselő-testület kéri az intézményvezetőket, hogy a 2013. évi költségvetést a 
koncepcióban foglaltak figyelembe vételével tervezzék. 
 
Határidő. értelemszerű 
Felelős: polgármester, intézményvezetők 
Kapja: pü vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
163/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló törvény alapján megtárgyalta és a melléklet szerint az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pü vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
164/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §-a alapján a melléklet szerint elfogadja 
Alsónémedi  Önkormányzat és Intézményei 2013. évre szóló belső ellenőrzési 
ütemtervét, munkatervét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapja: pü vezető, belső ellenőr 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
165/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 30.§ (1) bekezdése alapján a melléklet 
szerint elfogadja Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2013-2016. évre 
szóló belső ellenőrzési stratégiai tervét. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a stratégiai tervben foglaltakat az évenkénti 
munkaterv készítésénél vegye figyelembe. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapja: pü vezető, belső ellenőr 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
166/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében megtárgyalta a tárgyi, személy feltételekről és a nyári nyitva 
tartás tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
A beszámoló és a tapasztalatok alapján a képviselő-testület a 2013-as évben az 
óvoda nyári nyitva tartását az alábbiak szerint szabályozza: 
 
Összevonás ideje: 2013. június 17-tól 2013. július 28. 
Összevonás helye: Rákóczi úti épület 
 
Nyári szünet mindkét épületben:  2013. július 29-tól    2013 augusztus 23-ig.  
Nyitás összevontan a Szent I. téren: 2013.08.26.-30. 
Nyitás mindkét épületben: 2013.09.02. 
 
A nyitva tartás rendjéről a szülőket kellő időben tájékoztatni kell. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja: óvodavezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatos kérdéseket, a 
napirendi pont határozathozatalt nem igényel. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás  szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
167/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
előterjesztés alapján elfogadja az ABÉVA Kft. üzleti- és eredménytervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás 
Kapja: ügyvezető    
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
168/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Sportegyesület kérését és úgy döntött, hogy a 2013. évi költségvetési 
koncepcióban szerepeltetett 8.500.000,- Ft-os keretösszeg terhére 2.000.000,- Ft-os 
támogatást az idei évben biztosít az Egyesület részére, az általános tartalék 
terhére. 
 
Határidő: 2012. december 01.  
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Dr. Tüske Zoltán elnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

169/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja a Fenntartható Fejlődés Helyi Programját. 
Dönt 6 fős monitoring munkacsoport felállításáról. A munkacsoport elnökének, 
valamint fenntarthatósági megbízottnak Kiss István Viktor alpolgármestert bízza 
meg, a csoport összeállítása az elnök feladata. A monitoring munkacsoport a 
Programban elfogadott feladatokat látja el. 
A monitoring munkacsoport megbízatásának időtartama a következő 
önkormányzati választásokig szól. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester 
Kapja: Bio-Genezis Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Széchenyi István Általános Iskola könyvbeszerzésre vonatkozó kérését és 2 igen, 5 
nem, 2 tartózkodás szavazat alapján nem támogatja azt, hogy az iskola éves 
költségvetésének átcsoportosításával oldja meg a könyvtár többletkiadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
170/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Széchenyi István Általános Iskola könyvbeszerzésre vonatkozó kérését és úgy 
döntött az ingyenes tankönyvellátás biztosítása miatt felmerült 400.000 Ft 
többletköltséget a tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mayer Istvánné igazgató 
Kapja: pü. vezető, igazgató 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
171/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Traktorfesztivál rendezvényekkel kapcsolatosan az Alsónémedi településnév és 
települési címer használatát és úgy döntött, hogy a Traktorfesztivál 2013 
eseménynaptárhoz, valamint a továbbiakban kiadandó plakátokhoz, 
naptárakhoz stb. hozzájárul a településnév és a települési címer felhasználásához. 
 
Határidő: visszavonásig folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapja: Józan Krisztián 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
172/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
az 1. sz  mellékletben foglaltak szerint hozzájárul a KEOP 5.5.0/A konstrukció 
keretében Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása pályázat előkészítéséhez. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, 
hogy a pályázat előkészítésére és megírására az általános tartalék terhére 
megbízási szerződést kössön a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó céggel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
173/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanok haszonbérbe adásának 
ügyét, mely alapján úgy döntött, hogy a jogszabályi feltételek betartása mellett 
 
1.) Az Alsónémedi 081/88-89, 081/85-86 és 081/119 hrsz-ú ingatlanokat 

továbbra is haszonbérbe adja 2013. január 01-től 2013. december 31-ig, 
összesen  150.000,- Ft bérleti díjért Földesi Gábor 2351 Alsónémedi, Deák 
F. u. 7. sz. alatti lakos részére azzal, hogy az ingatlanok közművesítésével 
kapcsolatos esetleges munkálatokat a bérlő kártalanítás nélkül tűrni 
köteles. A bérlő az ingatlanon szennyvízkomposztot vagy bárminemű 
károsító anyagot nem helyezhet el, illetve az egész terület gondozására 
köteles. A vonatkozó rendelet szerinti kifüggesztésről gondoskodni kell. 

2.) Az alábbi területek (szántók) vonatkozásában a jogszabályi feltételek 
betartása mellett azok jelenlegi használóival 2 évre köt bérleti szerződést, 
40.000,- Ft/ha/év díjfizetés mellett: 

                0186/38.   2.3723 
                0191/6.   1.1009 
                0193/1.   5.2565 
                0195/1.   0,6477 
      0195/5.   0,4880 
Amennyiben a jelenlegi használó nem kíván bérleti szerződést kötni, úgy a 
területtel szomszédos használónak ajánlja fel és vele köt bérleti szerződést az 
Önkormányzat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester,  szerződések elkészítése jegyző 
Kapja: Földesi Gábor, Szabóné Bán Julianna 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
174/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.) figyelemmel A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIII. tv. 2.§. (4) bekezdésében 
foglaltakra az Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás 
(székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy Zs.u.2.) létrehozására irányuló 
megállapodást 2012. december 31-i határidővel felmondja. 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt döntésről Ócsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületét haladéktalanul tájékoztassa, valamint  

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon!
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3.) felkéri Ócsa Város Jegyzőt, hogy az önkormányzat társulásba bevitt 

vagyonáról - ideértve különösen a Magyar Államkincstártól építésügyi 
feladatok finanszírozására kapott normatív támogatást – 
lakosságarányosan 2012. december 31-i fordulónap figyelembevételével 
számoljon el és erről a Képviselő-testületet munkaterv szerint soron 
következő ülésén tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal és 2013. január 31. 
Felelős: jegyző 
Kapja: Ócsa Város Jegyzője 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
175/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítani kívánja 
az alsónémedi lakosok részére a helyben történő építéshatósági ügyintézés 
lehetőségét. Ennek érdekében megállapodás köt Gyál Város Önkormányzatával 
és Polgármesteri Hivatalával. A megállapodás alapján Gyál Polgármesteri 
Hivatala biztosítja a kihelyezett ügyfélfogadást a településen, Alsónémedi 
Nagyközségi Önkormányzat pedig a köztisztviselő költségeihez ennek arányában 
hozzájárul. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a részleteket tartalmazó 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal és 2012. december 10. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja: Gyál Város jegyzője 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
176/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és 
gyermekjóléti alapellátási feladatokat 2013. évben önkormányzati társulási 
formában kívánja megoldani és vállalja, hogy 2013. március 31-én nem lesz lejárt 
tartozása a Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felé. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Kapja: Gyáli Kistérség 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
177/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
előterjesztésében megtárgyalta és a melléklet szerinti elfogadja Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 2 
tartózkodás  szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
178/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
településen keletkezett állati eredetű hulladék elszállítására és kezelésére 
vonatkozó javaslatot és úgy döntött, felhatalmazza a Polgármestert az ATEV 
Fehérjefeldolgozó Zrt-vel szerződés megkötésére, a 2013. január 01. - 2013. 
március 31-ig tartó időszakra. 
A Képviselő-testület egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Alsónémedi 
Hírmondóban adjon tájékoztatást az állati eredetű hulladékok kezelésének- és 
elhelyezésének lehetőségeiről. 
 
Határidő: 2013. március 31. a szerződés határideje, 2012. decemberi Hírmondó 
megjelenése  
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 
tartózkodás  szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
179/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület ideiglenes védetté nyilvánításra 
vonatkozó kezdeményezését. 

A kezdeményezésben megjelölt területek (Platánsor, illetve a kerékpársávval 
párhuzamos erdősáv Sertéstelepi úttól a Lucernási dűlőútig (Fagyizó) terjedő 
része) esetében nem tartja megalapozottnak a károsodás veszélyének fennállását. 

A Platánsor védelmét egyrészt a faállomány ez évi pótlásával, majd a sikeres 
pótlás után újratelepítésével kívánja biztosítani a közútkezelő hozzájárulásának 
megfelelően. 

A határozat folytatása a soron következő oldalon!
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A testület kéri a jegyzőt, hogy a kezdeményezés tárgyában hozott határozata 
meghozatalánál fentiekre legyen tekintette. 

Határidő: értelemszerű 

Felelős:  jegyző, polgármester 
Kapja: jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
180/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közmeghallgatás időpontját és napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Időpontja:   2012. december 14.  péntek 17 óra 
Helye:   Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
Tervezett napirend: 
Napirend előtt:  
A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tűzoltóság, rendőrség, 
VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft. stb.), vállalkozások rövid 
beszámolója, hozzájuk kérdések intézése. 
Napirend:  
1.) Beszámoló a 2012. évi költségvetési évről, 2013. évi elképzelések 

(koncepció). 
2.) Díjrendeletek módosítása 
3.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai 

részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel. 
 
Határidő: 2012. december 14. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Győrvári István Lászlóné 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
181/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének név szerinti 
szavazása: 
 
Bálint Sándor Igen 
dr. György Balázs Igen 
Józan Krisztián Igen 
Józan Sándor  Igen 
Némedi Rezső Igen 
Szántó Erzsébet Igen 
Török Lajosné Igen 
Vincze József  Igen 
Zsin Géza  Igen 
tehát összességében 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

182/2012. (XI.27) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051” tárgyi közbeszerzési eljárásban 2012. november 26-
án tartott Bíráló Bizottsági javaslatot, mely alapján a Colas Alterra Építőipari 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint ajánlattevőt a szerződés 
teljesítésére alkalmasnak tekinti, egyben felhatalmazást ad a polgármesternek 
tárgyalások megkezdéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Lucsik és Társa Kft. 
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2012. december 10. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
183/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirend tárgyalását elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
184/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 54032-1/2012/KOHAT számú miniszteri döntése 
alapján kinyilvánítja, hogy az iskola üzemeltetését nem kívánja átadni az állami 
intézményfenntartó központnak, ezért az ezzel kapcsolatos 149/2012 (IX.25.) sz. 
önkormányzati határozatában foglalt kezdeményezését visszavonja és erről 
értesíti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének név szerinti 
szavazása: 
 
Bálint Sándor Igen 
dr. György Balázs Igen 
Józan Krisztián Igen 
Józan Sándor  Igen 
Némedi Rezső Igen 
Szántó Erzsébet Igen 
Török Lajosné Igen 
Vincze József  Igen 
Zsin Géza  Igen 
tehát összességében 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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185/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051” tárgyi közbeszerzési eljárásban 2012. december 7-
én tartott Bíráló Bizottsági ülés javaslatát, mely alapján az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a Colas Alterra Építőipari 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint egyetlen ajánlattevő által 2012. 
december 3-án beadott, a tárgyaláson véglegesített ajánlata a rendelkezésre álló 
anyagi fedezetet nagymértékben meghaladja. 
 
A fenti döntés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a jelen közbeszerzési eljárásra 
vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítása. 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat hatálybalépését 
követően a megismételt közbeszerzési eljárást megindítsa és az ehhez szükséges 
szerződéseket megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
186/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását, és a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás kiadásához hozzájárul. 

 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: Polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
187/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola állami 
fenntartásba vételével összefüggésben: 
 
1./ Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó jogszabályok szerinti, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról szóló átadás-átvételi megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 15.  
Felelős: polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

188/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola állami 
fenntartásba vételével összefüggő átadás-átvétel kapcsán: 
 
1./ A  jelenleg a Széchenyi István Általános Iskola alkalmazásában álló és 
létszámában szereplő, de az állam által átvenni nem kívánt technikai (konyhai) 
létszámot 10 fővel a jövőben az önkormányzat szakfeladataként működteti. 
 
Mindezek alapján kéri a pénzügyi irodát, hogy az alábbi szakfeladatokkal 
önkormányzat esetében a számviteli rendet módosítsa: 

562913         iskolai intézményi étkeztetés 
562917         munkahelyi étkeztetés 
562919         egyéb étkeztetés 
889921         szociális étkeztetés 

 
2./  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 31.  
Felelős: polgármester, pü csoportvezető 
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2012. december 20. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján elfogadja Vincze József módosító javaslatát, hogy a 10. és 11. napirendi 
pontokat egybe tárgyalja, tekintettel arra, hogy a témák összefüggenek, így egy 
határozati javaslattal lehet döntést hozni. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
189/2012. (XII.20.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirend tárgyalását a módosítással együtt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján elfogadja Némedi Rezső módosító javaslatát, így Alsónémedi 
természeti értékeinek helyi védelméről szóló rendelet-tervezetének 17.§. (3) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul: 

„(3) A rendelet 2012. december 21. napján lép hatályba.” 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
190/2012. (XII.20.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
27/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos költségek 
- ingatlan-nyilvántartásba vétel, táblák kihelyezése - fedezetét a 
Környezetvédelmi Alapból biztosítja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: jegyző 
Kapják: pü csoportvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
191/2012. (XII.20.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat vagyon-  és felelősség biztosításának lehetőségét. 
A BEMBOZ Biztosítási Alkusz Kft. által bekért ajánlatok közül a Generáli-
Providencia Biztosító Zrt. ajánlatát fogadja el. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az összesen 810.603 Ft 
éves biztosítási csomagdíjról szóló, 117033-004. számú biztosítási ajánlatot - 
negyedévi részletfizetéssel -  elfogadja és igazolja. 
 
Határidő. 2012. december 21. 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
192/2012. (XII.20.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta a 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u.3.) 
 

1. társasági szerződésének módosítását, valamint  
2. szindikátusi szerződésének módosítását, 

 
s azokat a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okiratok és az egységes 
szerkezetű alapdokumentumok aláírására. 
 
Határidő. értelemszerű 
Felelős: polgármester 
Kapják: Daköv KFT. 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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193/2012. (XII.20.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Gomba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezésére 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület támogatja, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi 
Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti programozási időszakban két 
NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét. 

 
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy fenti döntésről Gomba Község 

Önkormányzatát tájékoztassa és felhatalmazza az ezzel kapcsolatos 
aláírásra. 

 
Határidő. 2012. december 20. 
Felelős: polgármester 
Kapják: Gomba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
194/2012. (XII.20.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Belügyminisztériummal megkötött 106151. számú támogatási szerződés alapján 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztése, felújítása elnevezésű pályázat kapcsán a közbeszerzési eljárást a 
vonatkozó dokumentumok és jogszabályok alapján indítsa meg 
 
Határidő. 2013. január 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
195/2012. (XII.20.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta azt a 
kezdeményezést, hogy az Ócsai rendőrőrs kb. 1.000.000 Ft költségű informatikai 
rendszerének kialakítási költségeit az érintett települések (Ócsa, Bugyi, 
Alsónémedi) azonos mértékben támogassák. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum 350.000 Ft összeg 
erejéig a támogatási szerződést – az általános tartalék terhére – megkösse és 
aláírja a rendőrséggel. 
 
Határidő. 2013. január 31. 
Felelős: polgármester 
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