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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi az Egyebek napirendhez a Falusi disznótor megrendezésének tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi a zárt ülés napirendjére újabb önkormányzati vagyoni ügy – ingatlan vásárlási ajánlat 
– tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi az Egyebek napirendhez néptánc ruha vásárlásának tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi az Egyebek napirendhez vízelvezetési probléma tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi az Egyebek napirendhez az öregtemetővel kapcsolatos ügy tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján a 
napirend elé felveszi Dr. Tüske Zoltán észrevételének tárgyalását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
1/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
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2/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a – Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2/2015. (01. 20.) sz. határozati javaslatára – 
megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja az Opál-ház átalakításának koncepcióját. 
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a tervezés 
előkészítésére, a műszaki állapotfelmérésre bruttó 1.300.000 Ft + ÁFA összegért. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2015. március 31. a műszaki állapotfelmérésre 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
3/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a – Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 9/2015. (01. 20.) sz. határozati javaslatára – 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal felújításának, bővítésének két lehetséges 
alternatívájára vonatkozó előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy a Községháza 
építés/felújítás terveztetése a meglévő polgármesteri hivatal épületének elbontásával és a 
mellette lévő ingatlan(-ok) igénybevételével új épület megépítésével folytatódjon.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi tervezői szerződés 
felbontására, a tervezőkkel történő elszámolásra és új tervezői pályázat előkészítésére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. csop. vez, müszaki csop.vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
4/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság 10/2015. (01. 20.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 
a Polgármesteri Hivatal tervezésével párhuzamosan a Településközpont tervezésének 
előkészítését is megkezdi. 
 
Határidő: azonnal, ill. a tervezés előkészítésére 2015. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
5/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a 
költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési 
eljárás után 2015. február 25-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására. 
 
Határidő: 2015. február 26. 
Felelős: polgármester 
Kapják: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
6/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg 
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek és 
b) a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.  
 
A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilatkozik, hogy: 
 

1. 2015. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége 
nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet. 

 
2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban 

 
 2016 2017 2018 

Helyi adók 530000 540000 550000 
Hozambevétel 15000 15000 15000 
Bírság, pótlék 3000 3500 3000 
Összesen 548000 558500 568000 

 
Határidő:  2015. február 28. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. csop.vezettő 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján úgy 
döntött, hogy a Képviselő-testület ülései 15 órakor kezdődnek. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselő-
testület 2015. évre vonatkozó munkatervét és azt a melléklet szerinti formában elfogadja. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a munkaterv közzétételéről, érintettek részére történő 
megküldéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2015.  január 31. és folyamatos 
Felelős:  Polgármester, jegyző 
Kapja: érintettek 
 

Melléklet a 7/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

2015. ÉVI MUNKATERVE 
 
1.) Januári rendkívüli ülés 

 
2.) Testületi ülés            2015. február 25. 
 Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 
2. A 2014. évi költségvetés IV. módosítása 
3. Civil szervezetek részére pályázat kiírása 
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadás 
5. Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása 
6. Települési Értéktár Bizottság megalakítása 
7. Fenntarthatósági Terv (LA21) monitoring munkacsoportjának újraválasztása 

 
3.) Testületi ülés            2015. március 25. 
 Napirend: 

1. Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 
2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3. Beszámoló az ABÉVA 2014. évi tevékenységéről 
4. HÉSZ-szel kapcsolatos kérdések válaszainak elfogadása 
5. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, 

módosítása 
4.) Testületi ülés                                 2015. április 29. 
 Napirend: 
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1. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. 
2. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
3. A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. 
4. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása 

(Beszámolót készít: háziorvos, gyermekorvos, védőnő, fogorvos) 
5. Ciklusprogram – gazdasági program elfogadása 
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, szervezeti struktúrájának áttekintése az 

ÁROP pályázat megállapításai tükrében 
7. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységéről 
8. Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos döntés 
9. Területek helyi védelem alá vonásának felülvizsgálata 
 

5.) Testületi ülés                                   2015. június 24. 
 Napirend: 

1. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 
2. 2015. évi költségvetés I. módosítása      
3. Helyi kitüntetésről szóló döntés meghozatala 
4. Beszámoló az óvoda tevékenységéről. 
5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzés eredményhirdetése 
6. Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről 
 

6.) Testületi ülés                                   2015. augusztus 26. 
 Napirend: 

1. HÉSZ-szel kapcsolatos döntés meghozatala 
2. A település közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadása.  
 

7.) Testületi ülés                  2015. szeptember 23. 
Napirend: 
1. Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
2. Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói. 
3. A 2015. évi költségvetés II. módosítása 
4. Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelméről szóló rendelet szükség 

szerinti módosítása 
 

8.) Testületi ülés                    2015. október 28. 
1.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2016. évi adómértékek   meghatározása 
2.) Fenntarthatósági Terv felülvizsgálata 
3.) Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 
9.) Testületi ülés                   2015. november 25. 

Napirend: 
1.) Az önkormányzat 3/4–ed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás  
2.) A 2015. évi költségvetés III. módosítása 
3.) A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
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10.) Testületi ülés                    2015. december 10. 
Napirend: 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
 

1.) Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadása 
 
A testületi ülések időpontja:  szerda, a kezdési időpont 15.00 óra kivéve:  

 2015. december 10. (csütörtök) 17.00 óra KÖZMEGHALLGATÁS 
 A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet. 

 
Bizottsági ülések időpontja: testületi ülést megelőző héten hétfőn és kedden. 
Kezdési időpont: bizottságok saját hatáskörben határozzák meg. 
 
A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal - házasságkötő terem 
                                      Kivéve: Közmeghallgatás – Opál ház 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
8/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 11/2014. (I. 20.) sz. határozati javaslatára – 
megtárgyalta az „Alsónémedi közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett árajánlatokat. Az ajánlatok 
alapján a Perfectus Kft.-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.) kívánja megbízni a 
közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásával. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a céggel 350.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 444.500 
Ft összegben szerződést kössön, az összeget a  2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: Perfectus, pü. csop. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

9/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 12/2014. (I. 20.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy az „Alsónémedi közigazgatási területén keletkező települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása” a 
közbeszerzési eljáráson kiválasztásra kerülő közszolgáltatóval a szerződést 8 évre, azaz 
2015. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig kívánja megkötni. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján úgy 
döntött, hogy az ABÉVA Kft. ügyeivel kapcsolatos napirend tárgyalását akkor tárgyalja, ha 
Kiss István Viktor FEB elnök megérkezik. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
10/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 13/2015. (I. 20.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 16/2015. (I. 20.) sz. határozati javaslatára – támogatja 
a „Művészet összeköt” elnevezésű program megvalósítását 2015 augusztusában.  
A program finanszírozására igénybe kívánja venni az EACEA Európa a polgárokért 
program, valamint a Visegrádi Alap pályázati lehetőségeit. 
Tudomásul veszi, hogy a pályázat utófinanszírozott. A pályázathoz szükséges önrészt 
lehetőség szerint természetbeni juttatásokkal kell biztosítani, a pénzbeli önrészt 
maximum 500.000 Ft erejéig a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2015. március 1. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: műv.ház igazgató, pü. csop. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

11/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 azonosító számú projekt keretében közbeszerzési eljárást indít 
eszközbeszerzésre.  
Az eljárás tárgya: 
1. Adásvételi szerződés konténerszállító jármű beszerzésére az „Alsónémedi 
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 azonosító számú projekt keretében. 
2. Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az „Alsónémedi 
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 azonosító számú projekt keretében. 
A beruházás becsült értéke 65 MFt. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: Lucsik és társa Kft 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

12/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 azonosító számú projekt keretében eszközbeszerzésre indított közbeszerzési 
eljárásban vállalja a szükséges önerő, 5.000.000 Ft finanszírozását. 
A szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll és azt a projekt megvalósítására 
kívánja felhasználni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: Lucsik és társa Kft 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
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13/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 11/2015. (I. 20.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 13/2015. (I. 20.) sz. határozati javaslatára – támogatja 
a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton való indulást és sikeres 
pályázat esetén önerőként a tartalék terhére biztosítja a szakmai vezető 9 havi megbízási 
díjának – bruttó 450.000 Ft – kifizetését. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és kéri a pályázat 
megvalósítását. 
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Zagyva Gabriella 
Kapják:  műv.ház igazgató, pü. csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

14/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 12/2015. (I. 20.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 14/2015. (I. 20.) sz. határozati javaslatára – az 
idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése előirányzatból 2015. évre rendelkezésére 
álló 5.541.000 Ft támogatási összegből a Faluház felújítását – külső és belső meszelés, 
fafelületek festése, nádtető javítása, födémszigetelés, előtető kialakítása, ajtócsere -, 
illetve egy műhelyszoba és szerszámraktár kialakítását kívánja finanszírozni 6.500.000 
Ft összeghatárig. A támogatási összeg feletti részt önerőből a 2015. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 
A pályázat utófinanszírozott, az Önkormányzat a támogatási összeget a pályázat 
elszámolásáig megelőlegezi. 
Felhatalmazza a polgármestert árajánlatok bekérésére és a legkedvezőbb árajánlatot 
benyújtó cégekkel a szerződés megkötésére, a pályázat megvalósítására. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: Műv. ház igazgató, pü. csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
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15/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5/2015. (I. 19.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 15/2015. (I. 20.) sz. határozati javaslatára – az 
megtárgyalta az alsónémedi  belterület 3805 hrsz alatt felvett, természetben 2351 
Alsónémedi, Bajcsy-Zsilinszky u. 3805 hrsz alatt található, 426 m2 nagyságú „kivett 
közforgalmú magánút” megjelölésű ingatlanra vonatkozó, térítésmentes tulajdonba és 
kezelésbe adásra vonatkozó ajánlatot. 
A képviselő-testület a tulajdonosoktól (Nagy Ibolya 2351 Alsónémedi, Halászy K. u. 27., 
Kiss Balázs 2351 Alsónémedi, Halászy K. u. 10., dr. György Balázs 2351 Alsónémedi, 
Kápolna u. 51. ) a jelzett ingatlant térítésmentesen elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert  az erre vonatkozó szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős:  Polgármester 
Kapja: Nagy Ibolya, Kiss Balázs, dr. György Balázs, pü. csop.vez, műszaki csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
16/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Kertváros Szociális és Családvédelmi Központja keretén belül működő családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő elhelyezésére vonatkozó 
javaslatot. 
A szolgálatok elhelyezésének indokoltsága miatt  207/2013.(XI.26.) határozatát 
visszavonja és egyúttal kinyilvánítja, hogy az Alsónémedi, Fő út 75. szám alatti, 889. 
hrsz-ú épületben 2 helyiségből álló, 25 m2-es épületrészt 2015. március l-től kezdődően 
térítésmentesen biztosítja. 
 
Határidő: 2015. március 15. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják:  Családvédelmi Központ, Társulás, ABÉVA KFT. 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
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17/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Faluháznál 
2015. február 14-én megrendezésre kerülő falusi disznótorral. 
A rendezvényhez a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 
200.000,- Ft-ot biztosít a rendezvényhez. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2015. február 14. 
Felelős: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató 
 

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

 
18/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 10 darab 
néptánc ruha – viselet – vásárlásával a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
részére, melyre a költségvetésében 200.000,- Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2015. március 15-i ünnepség 
Felelős: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató 

 
 

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

 
19/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 5 nem szavazat 
alapján nem fogadta el azt a képviselői javaslatot, hogy az ABÉVA Kft. FEB elnökének 
díjazása bruttó 40.000,- Ft, a tagoké bruttó 25.000,- Ft legyen. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a – Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 4/2015. (I. 20.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy a jövőben az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai 
tiszteletdíjban részesüljenek. A tiszteletdíj összegét az elnök esetében havi bruttó 25 e. 
Ft-ban, a tagok esetében havi bruttó 20 e.  Ft-ban meghatározza meg. 
 
Határidő: 2015. január 01-től visszamenőleges, ill. folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  

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

 
21/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a – Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 6/2015. (I. 20.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének jelenlegi bruttó bérét 2015. január 01-től 
10 %-kal megemeli. 
 
Határidő: 2015. január 01-től visszamenőleges, ill. folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
22/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – egyetértve a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 3/2015. (I. 20.) sz. határozati 
javaslatával –, áttekintve az „Évtized beruházása Alsónémedin” kötvény helyzetét és  
úgy döntött, hogy a jövőben  rendszeresen figyelemmel kell kísérni és megtenni a 
szükséges intézkedéseket, amennyiben az indokolt. 
Ennek érdekében legkésőbb a márciusi Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottsági ülésre kockázatelemzést kell  készíttetni pénzügyi szakértő bevonásával.  
A testület kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő:  2015. március 17. 
Felelős: Belágyi Tamás, polgármester 
Kapják: ABÉA KFT. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 5 nem szavazat 
alapján elvetette azt a képviselői javaslatot, hogy az ABÉVA Kft. FEB tagjai ne a mai ülésen 
kerüljenek megválasztásra. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – egyetértve a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 5/2015. (I. 20.) sz. határozati 
javaslatával – az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének dr. Tüske Zoltánt 
választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
24/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – egyetértve a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 5/2015. (I. 20.) sz. határozati 
javaslatával – az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Bálint Norbertet választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – egyetértve a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 5/2015. (I. 20.) sz. határozati 
javaslatával – az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Török Lajosnét választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
26/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABÉVA Alsónémedi 
Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságát 
(FEB) újraválasztja, személyi összetételét az alábbiak szerint állapítja meg. 
FEB elnöke: Dr. Tüske Zoltán (PJÜT tag) 
FEB tagjai: Török Lajosné (képviselő) 
                     Bálint Norbert  (külsős) 
A képviselő-testület a KFT Alapító okiratának Felügyelő Bizottságról szóló VI. 
fejezetének módosítását az új tagokkal, ill. személyes adataikkal történő módosítása 
tekintetében jóváhagyja. 
A testület kéri az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2015. március 28. 
Felelős: Belágyi Tamás 
Kapják: ABÉVA KFT., megválasztott tagok 

 
 

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

 
27/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – egyetértve a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 7/2015. (I. 20.) sz. határozati 
javaslatával – az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét jelenlegi 1 havi bérének megfelelő 
jutalomban részesíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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28/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – egyetértve a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 8/2015. (I. 20.) sz. határozati 
javaslatával – az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. (ajánlatkérő) által 
kiírt, Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok teljes 
épületkomplexumának takarítási szolgáltatása, felügyeleti és ügyeleti szolgálata; 
zöldfelület és atlétikai pálya karbantartása (2015. évre) tárgyú közbeszerzési eljárás 
részvételi szakaszának lezárásaként elfogadja a Bíráló Bizottság döntési javaslatát. 
Javasolja az ajánlatkérőnek a közbeszerzésben a legjobb ajánlatot adó FANNESZ BT-t 
győztesként kihirdetni, egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződéskötésre. 
  
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős:   Belágyi Tamás 
Kapják: ABÉVA Kft. 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. február 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
35/2015. (II. 03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
36/2015. (II. 03.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi új településrendezési eszközeinek készítéséről, jóváhagyó eljárásáról és 
tartalmáról szóló szakértői vélemény készítésére a Modulus-R Bt.-től (2030 Érd, Alsó 
utca 11.) beérkezett ajánlatot. 
A képviselő-testület az árajánlatban szereplő 380.000,- Ft ÁFA összeget elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására. 
A szakértői díj összegét a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős:  Polgármester 
Kapja: Modulus-R Bt., pü. csop.vez, 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
37/2015. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2015. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – megerősítve a 
23/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozatban foglaltakat – úgy döntött, hogy az 
ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének dr. Tüske Zoltánt választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2015. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – megerősítve a 
25/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozatban foglaltakat – úgy döntött, hogy ABÉVA 
Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 2015. február Török Lajosnét választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen, 6 nem, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
40/2015. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem 
zárja ki Szántó Erzsébet képviselőt Bálint Norbert (fia) ABÉVA Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjának történő megválasztásával kapcsolatos szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
41/2015. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – megerősítve a 
24/2015. (I. 29.) sz. önkormányzati határozatban foglaltakat – úgy döntött, hogy az 
ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Bálint Norbertet választja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
42/2015. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – merősítve a 26/2015. 
(I. 29.) sz. önkormányzati határozatát –, az ABÉVA Alsónémedi Beruházó és 
Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságát (FEB) 
újraválasztja, személyi összetételét 2015. február 16-tól az alábbiak szerint állapítja meg. 
FEB elnöke:   Dr. Tüske Zoltán (PJÜT tag) 
FEB tagjai:    Török Lajosné (képviselő) 

                        Bálint Norbert  (külsős) 
A képviselő-testület a KFT Alapító okiratának Felügyelő Bizottságról szóló VI. 
fejezetének módosítását az új tagokkal, ill. személyes adataikkal történő módosítása 
tekintetében jóváhagyja. 
A testület kéri az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2015. március 28. 
Felelős: Belágyi Tamás 
Kapják: ABÉVA KFT., megválasztott tagok 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
43/2015. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintette a 42/2015. 
(II. 12.) sz. határozatban foglalt új FEB tagok választására –, az ABÉVA Alsónémedi 
Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 
korábbi tagjait: 
FEB elnöke:  Kiss István Viktor  
FEB tagjai:   Bálint Sándor  

                      Suplicz Zsolt  
2015. február 15. napjával tisztségéből – munkájukat megköszönve - visszahívja. 
A testület kéri az ügyvezetőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2015. március 28. 
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. február 20-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
44/2015. (II. 20.) számú önkormányzat 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: 
 

45/2015. (II. 20.) számú önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címzett kamat-
támogatást biztosít az ABÉVA KFT-nek a 2015. évi költségvetésében az alábbi ütemezés 
szerint: 
  Utalás napja: 2015. 02. 20-ig összeg: 8.500.000.- forint, 

Utalás napja: 2015. 06. 23-ig összeg: 8.500.000.- forint, 
Utalás napja: 2015. 09. 22-ig összeg: 8.500.000.- forint, 
Utalás napja: 2015. 12. 20-ig összeg: 8.500.000.- forint. 

 
A testület felhatalmazza a polgármester szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal és értelemszerű  
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezető, pü. csop. vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi az Egyebek napirendhez a Zsin Géza képviselő SZMSZ módosítására vonatkozó 
javaslatának tárgyalását. 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi az Egyebek napirendhez a Szántó Erzsébet bank által terhelt ingatlan bérbeadási 
lehetőségének tárgyalását. 

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

 
 

46/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
szerepelteti a 2015. évi költségvetésben az I. számú háziorvosi körzet részére a vérvételek 
lebonyolításának anyagi ellentételezését bruttó 362.400,- Ft összeggel. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem szavazat 
alapján a tervezett 500.000,- Ft helyett 750.000,- Ft-al szerepelteti a 2015. évi költségvetésben 
Nagyajta testvértelepülés támogatását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján a 
2015. évi költségvetésben Bálint István bruttó megbízási díját a tervezett 80.000,- Ft/hó 
összeg helyett 100.000 Ft/hó összeggel - összesen bruttó 304.800 Ft többlet – szerepelteti a 
Művelődési Ház személyi kiadásaiban. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem szavazat 
alapján átadott pénzeszközként szerepelteti a 2015. évi költségvetésben 1 fő iskolai pedagógus 
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részére 35 éves jubileumi jutalom kifizetését bruttó 757.809,- Ft-tal (a jubileumi jutalom 
összeg 50 %-a). 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem szavazat 
alapján a tervezett 9.000.000,- Ft helyett 10.000.000,- Ft-tal szerepelteti a 2015. évi 
költségvetésben az ASE részére nyújtandó támogatás összegét. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 6 nem szavazat 
alapján nem  támogatta az arra vonatkozó javaslatot, hogy 80.000,- Ft-tal szerepeljen a 
2015. évi költségvetésben a március 15-i ünnepségen szereplők cukrászdában történő 
megvendégelését. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem szavazat 
alapján  támogatta azt a javaslatot, hogy - a különadóval együtt - 100.000,- Ft-tal 
szerepeljen a 2015. évi költségvetésben a március 15-i ünnepségen szereplők cukrászdában 
történő megvendégelését. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 6 nem szavazat 
alapján nem támogatta azt a javaslatot, hogy  bruttó 200.000,- Ft/fő összeggel, azaz 
9.652.000,- Ft-tal szerepeljen a költségvetésben az iskolai dolgozók esetében a jutalmak 
összege. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem szavazat 
alapján  a jutalmak és járulékok fedezetére 13.161.976,- Ft-ot biztosít a 2015. évi 
költségvetésben az iskolai dolgozók esetében a 13. havi  jutalmak összegére, melynek 
felhasználására külön testületi döntés alapján lehetséges. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
elfogadta azt a javaslatot, hogy az óvodai dolgozók 13. havi jutalomösszegét nem a bruttó 
200.000,- Ft/fő összeggel, hanem a teljes összeggel, azaz további bruttó 1.890.000,- Ft-os 
kiegészítéssel szerepelteti a 2015. évi költségvetésben. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
szerepelteti a 2015. évi költségvetésben a Fő út 73. sz. alatti ingatlan felújításának 3.500.000,- 
Ft-os összegét azzal, hogy max. 100.000,- Ft-os keretösszegig állapotfelmérés készüljön és a 
betervezett összeg csak külön testületi döntés után kerülhet felhasználásra.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az a 
most kiosztott VII. fejezet szövegét szerepelteti a 2015. évi költségvetésben.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

47/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-ös költségvetés-
tervezetéhez képest az alábbi módosításokat fogadta el: 
 

– az I. számú háziorvosi körzet részére a vérvételek lebonyolításának anyagi 
ellentételezésére bruttó  362.400,- Ft összeget biztosít, 

– Nagyajta testvértelepülés támogatását 750.000,- Ft-al szerepelteti, 
– Bálint István bruttó megbízási díját havi 100.000 Ft-tal szerepelteti, azaz a 

Művelődési Ház személyi juttatásait  304.800 Ft-tal  megnöveli, 
– átadott pénzeszközként szerepelteti 1 fő iskolai pedagógus részére 35 éves 

jubileumi jutalom kifizetésére a jutalom és járulékaira 757.809,- Ft összeget, 
– az ASE részére nyújtandó támogatás összegét, 10.000.000,- Ft-tal szerepelteti, 
– külön adóval együtt 100.000,- Ft-tal szerepelteti a március 15-i ünnepségen 

szereplők cukrászdában történő megvendégelését, 
– 13.161.976,- Ft-tal szerepelteti az iskolai dolgozók részére 13. havi jutalom 

összegének fedezetét átadott pénzeszközként, felhasználása külön testületi döntés 
alapján, 

– az óvodai dolgozók 13. havi jutalomösszegének fedezetére a bruttó 200.000,- Ft/fő 
összeg kiegészítése további bruttó 1.890.000,- Ft-os kiegészítéssel, 

– a költségvetési rendelet VII. fejezetének  szövegét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal hagyja jóvá.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
20.000,- Ft-os támogatási összeget szerepeltet a szociális rendelet 15. § (8) bekezdésének b. 
pontjában.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján a 
szociális rendelet 16. § (1) bekezdésének a. pontjában család esetén 180 %-ot, egyedülálló 
esetében 200 %-ot szerepeltet.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
48/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 19/2015. (II. 17.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 26/2015. (II. 25.) sz. határozati javaslatára – a 
településen működő civil szervezetek részére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-es 
költségvetéséből pénzügyi keretet különített el a településen működő civil szervezetek 
támogatására. 
 
      Az elkülönített keret: 1.350.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint, 
 
melyre a képviselő-testület pályázatot hirdet a településen működő civil szervezetek 
2015. évi működési támogatására. 
Pályázni: 

 a bejegyzett szervezeteknek az un. Támogatási Szabályzatban foglalt módon és 
űrlap felhasználással, 

 nem bejegyzett csoportoknak, szerveződéseknek egyszerűsített igénylőlapon és 
feltételek szerint lehet. 

Az igénylőlapokat a pályázat közzétételével egyidejűleg közzé kell tenni. 
A pályázat benyújtási határideje:  2015. március 12. (csütörtök) 12.00 
A benyújtás módja:    l pld  - papír alapon 
Helye:      Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  

2351 Alsónémedi Fő út 58. szám 
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-testület 
a 2015. március 25-i ülésén dönt. 
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2015. április 30. 
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2015. május 31. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázat megfelelő módon történő meghirdetéséről 
gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Kapja:  pü vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
49/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 20/2015. (II. 25.) javaslatára – támogatja a Katolikus 
Karitász Alsónémedi Szervezetének kérését és úgy döntött, hogy részükre az adományok 
tárolása, válogatása céljából térítésmentesen biztosítja a Halászy Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2. ingatlanban található raktárhelyiség 
térítésmentes biztosítását (melyről a művelődési ház igazgatója egyeztetett a Katolikus 
Karitász Alsónémedi Szervezetével). 
 
Határidő: 2015. március 16-tól visszavonásig 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
50/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fenntartható 
Fejlődés Helyi Programja munkacsoportja elnöki feladataival Zsin Gézát bízza meg, a 6 
fős munkacsoport összeállítása az elnök feladata. A monitoring munkacsoport a 
Programban elfogadott feladatokat látja el. 
A monitoring munkacsoport megbízatásának időtartama a következő önkormányzati 
választásokig szól. 
 
Határidő: 2015. március 31. a bizottság felállítására 
Felelős: Vincze József polgármester és Zsin Géza fenntarthatósági megbízott 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

51/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Alsónémedi 0261/55-67 hr. számú ingatlanok helyi védettség alá helyezését 
kezdeményezi. Ennek érdekében fenti ingatlanokra a tulajdonosok bevonása mellett 
Kezelési tervet készíttet és azt az illetékes hatóságoknak véleményezésre megküldi.  
A testületi kéri a jegyzőt, hogy az Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelméről 
szóló 27/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse elő. 
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Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: jegyző 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
52/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1./ a Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesítménykövetelményeit megalapozó célokat a 
mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket határozza meg, s az ennek alapján elvégzett 
értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. decemberi testületi ülés 
 
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők teljesítményének értékeléséhez szükséges 
teljesítménykövetelményeket a mellékletben foglaltak alapján határozza meg. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2015. február 28. 
 

 
Melléklet az 52/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati rendelethez  

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 
2015. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok 

 
Általános célok: 

- A „Szervezetfejlesztés az agglomerálódás nehézségeivel küzdő Alsónémedi 
Önkormányzatnál” elnevezésű ÁROP pályázat megállapításainak értékelése, 
hasznosítása 

- Az ÁROP pályázat kapcsán beszerzett dokumentumkezelő program megfelelő 
kezelése, adatfeltöltés. 

- Polgármesteri Hivatalban a pályázat eredményeképpen  szükségessé váló szervezeti 
átalakítások, módosításának végrehajtása, megvalósítása. 

- Megfelelő együttműködés a Gyáli Járási Hivatallal, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ gyáli tankerületével. 

- A közigazgatási tevékenység során a jogszerűség, a szakszerűség, következetesség és 
hatékonyság elveinek megfelelő eljárásrend alkalmazása, a szolgáltató és ügyfélbarát 
közigazgatás fenntartása.  

- A jogszabályi környezet folyamatos és gyors ütemben történő változásaira külön 
figyelmet kell fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész ismerete, 
alkalmazása a saját munkaterülethez kapcsolódóan kiemelt feladat.  

- A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és érdekképviseleti 
szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és tevékenységük fejlesztését 
elősegítő együttműködés fenntartása, minél hatékonyabb és szélesebb körű 
tájékoztatási rendszer kialakítása. 
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- Az állampolgárok jogkövető magatartásának biztosítása, elsősorban a megelőzést célzó 
tájékoztatás, felvilágosítás javításával. 

- A Polgármesteri Hivatal szabályzatainak folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a 
jogszabályi módosulásoknak megfelelően.  

- A felkészültséget, szakmai teljesítményt, kreativitást honoráló értékelési és elismerési 
rendszer alkalmazása a költségvetés biztosította lehetőségek figyelembevételével. 

-  A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában való aktív 
szakmai   és gyakorlati közreműködés. 

 
Titkárság 

- A Képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések színvonalas, határidőre történő 
elkészítése. 

- A Képviselő-testület és a bizottságok üléseivel kapcsolatos adminisztratív teendők 
ellátása, a jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre történő felterjesztése a Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz.  

- Rendeletek, határozatok nyilvántartásának naprakész vezetése 
- Jegyzőkönyvek bekötése, új szabályok szerinti kezelése 
- Az önkormányzat honlap megújítása, a közzétételi kötelezettségek teljesítése. 
-  Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok felkutatásában,  

lebonyolításában és végrehajtásában való aktív közreműködés. 
Hatósági csoport 

- Szociális törvény megváltozott előírásainak alkalmazása, lakosság, ügyfelek megfelelő 
tájékoztatása. 

- Az ügyfelek egyéni helyzetének mérlegelése alapján a hátrányos szociális helyzetű 
személyek célzott, összehangolt segítése.  

- A segélyezési rendszer keretében a természetbeni juttatások előtérbe helyezése.  
- Az engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli, illetve jogszabálysértő cselekvésekkel 

(közterület-használat, közterület-károsítás, hulladéklerakás) szembeni időbeni, 
eredményre vezető hatósági intézkedések megtétele, helyszíni ellenőrzések 
gyakoriságának növelése.  

- A hatósági tevékenységben az ügyfél- és partnerközpontúsággal, a polgárbarát, 
szolgáltató, gyors és méltányos, ugyanakkor jogszerű és szakszerű, kulturált 
ügyintézés. 

- Az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a kintlévőségek, adóhátralékok 
csökkentése, az adók módjára behajtandó köztartozások megnövekedett számára 
tekintettel azok kiemelt kezelése.  

 
Pénzügyi  csoport 

- A  2015. évi költségvetés, a 2014. évi zárszámadás, a költségvetést módosító 
önkormányzati rendeletek vonatkozó jogszabályok szerinti előkészítése, a kötelező 
beszámolók, jelentések határidőre való elkészítése.. 

- A 2015. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott feladatok 
költséghatékony és racionális megoldására.  

- Pályázati  támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a pályázati 
támogatásokkal való elszámolás. 

- Az önkormányzat intézményeinek irányításával, gazdálkodásával, ellenőrzésével    
kapcsolatos feladatok ellátása. 
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- Az önkormányzati intézmények költséghatékony, ésszerű és racionális működtetése, 
fenntartása, erre koncepciók kidolgozása.  

 
Műszaki csoport 

- A közfoglalkoztatási rendszer keretében a foglalkoztatás hatékony és ésszerű 
megszervezése, a lehetőségek maximális kihasználása, illetve az alkalmazásokkal 
összefüggő teendők ellátása a szociális ügyintéző közreműködésével.  

- Az önkormányzati vagyon nyilvántartása. 
- Az épületek folyamatos felülvizsgálata, tűzvédelmi, érintésvédelmi, munkavédelmi 

előírások betartása, szükséges vizsgálatok elvégeztetése, intézkedések megtétele. 
- Önkormányzati helyiségek rendszeres felügyelete, bérlők ellenőrzése, intézkedések 

megtétele, bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátása 
- A település közterületei tisztaságának, rendezettségének, rendeltetésszerű 

használatának és virágosításának, a külterületi utak karbantartásának folyamatos 
biztosítása.  

- A községben folyó beruházások, fejlesztések, munkálatok műszaki felügyelete. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
53/2015. (II. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján úgy 
döntött, hogy a személyi ügyek keretében zárt ülésre meghirdetett Bírósági ülnök választása c. 
napirendet az Egyebek napirend keretében tárgyalja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi, az Egyebek napirendre Szántó Erzsébet képviselő hozzászólását hulladékszállítás 
témakörben. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
felveszi, az Egyebek napirendre Szántó Erzsébet képviselő hozzászólását az UPC 
internetszolgáltató témakörben. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
56/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
57/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1996. évi XXXI. törvény 
30 § 85) bekezdése alapján az előterjesztés szerint megtárgyalta és elfogadja Dabas 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. 
A képviselő-testület e formában is kinyilvánítja köszönetét a parancsnokság vezetői és 
beosztottai felé az élet- és vagyonvédelem területén kifejtett áldozatos munkájukért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának Vezetője     
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
58/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Mayer 
Istvánné lemondását a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány Kuratóriumában 
betöltött tagságáról. 
A Képviselő-testület Horváthné Szabó Csilla pedagógust – 2351 Alsónémedi, Fő út 159. 
sz. – delegálja a Közalapítvány Kuratóriumába. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi az Alapítvány Alapító Okiratának fentiekkel 
történő módosítását. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2015. április 15. a szükséges intézkedések megtételére 
Kapják: Mayer Istvánné, Horváthné Szabó Csilla, az Alapítvány Elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
59/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Józan 
Menyhért lemondását az Alsónémedi Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági 
tagságáról. 
A Képviselő-testület Szlovicsákné Mészáros Máriát – 2351 Alsónémedi, Felsőerdősor u. 
9. sz. – választja a Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának. 
A Képviselő-testület az Alapítvány Alapító Okiratának 16. pontjában foglaltakat fenti 
módosítással jóváhagyja. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határidő: azonnal, ill. 2015. április 15. a szükséges intézkedések megtételére 
Kapja: Józan Menyhért, Szlovicsákné Mészáros Mária, az Alapítvány Elnöke 
  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
60/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján az előterjesztés szerint az ABÉVA Kft. 
2014.  évi beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja. 
                                                                       
Határidő: azonnal 
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Felelős: Belágyi Tamás    
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
61/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Pénzügyi, Jogi Ügyrendi 
és  Tájékoztatási Bizottság javaslata alapján az előterjesztés szerint az ABÉVA Kft 
tőketörlesztésének finanszírozására az alábbiak szerint rendeli el kifizetni:  

I. részlet     2015. 03.31-ig   19.000.000.- forintot,  
II. részlet    2015.06.23-ig    19.000.000.- forintot,  
III. részlet  2015.09.22-ig    19.000.000.- forintot,  
IV. részlet  2015.12.20-ig     19.000.000.- forintot. 

A testület kéri a polgármestert, hogy a költségvetésben jóváhagyott összeg fenti ütemezés 
szerinti átutalásáról gondoskodjék. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezető 
             Pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
62/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Belágyi Tamást, 
az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2015. I. negyedéves kötvény tőke- és 
kamattörlesztését előtörlesztésként 2015. március 25. napján indítsa el. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Belágyi 
Tamás ügyvezetőt a K&H Bank felé olyan megbízás adására, hogy 302,- Ft/Euró MNB 
középárfolyam plafon megadása mellett automatikusan kötvénykonvertálást végezzenek 
el. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a 63/2015. 
(III. 25.) sz. önkormányzati határozatban foglaltak nem végrehajthatók –, úgy 
felhatalmazza Belágyi Tamás ügyvezetőt, hogy a holnapi napon 302-310,- Ft közötti 
Euró árfolyamon automatikusan indítsa el a kötvénykonvertálást.  
  
Határidő: 2015. március 26. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
65/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a kulturális és pénzügyi 
bizottság javaslatai alapján – a civil szervezetek 2015. évi pályázata kapcsán  

 megállapítja, hogy a határidőben benyújtott pályázatok formailag, tartalmilag 
megfelelnek, 

 a támogatás mértékéről szóló döntést az önkormányzat pénzügyi helyzetének 
stabilizálásáig elnapolja. 

A pályázókat fenti döntésről értesíteni kell. 
 
Határidő. 2015. április 10. 
Felelős: jegyző 
Kapják: pályázók 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
66/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § alapján Alsónémedi 

Nagyközség Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó, éves összesített Közbeszerzési 
Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja; 

 
A határozat folytatása a következő oldalon! 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy az éves összesített Közbeszerzési Tervben szereplő - 

megfelelő előkészítettségi állapotba kerülő és pénzügyi fedezettel rendelkező - 
közbeszerzéseket a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint megindítsa és 
lefolytassa, az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület magának tartja fenn. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

1.számú melléklet a 66/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozathoz 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
2015. évi összesített közbeszerzési terve 

 
 

Közbeszerzés tárgya 
 

Közbeszerzés 
nettó becsült 

értéke 

Közbeszerzési 
szerződés 

megkötésének 
tervezett 
időpontja 

 
Egyéb információk 

Hulladékszállítási 
közszolgáltatás -
szolgáltatás megrendelés 

268 000 000 Ft 
(8 éves ellen-
szolgáltatás 
2014. évi 
adatokkal) 

2015.június A szerződés 2015. 
szeptember 1-én lép 
hatályba és 8 éves 
időtartamra szól. 

Opál-ház felújítása 
kivitelezés 

120.000.000 Ft 2015. június A beruházásra nyertes 
pályázat esetén kerül sor 

Rákóczi úti óvoda, Szent 
István téri Óvoda, Opál 
Ház, Régi művelődési Ház 
energetikai korszerűsítése: 
szigetelés, nyílászáró-
csere, fűtéskorszerűsítés – 
építési beruházás 

46 000 000 Ft 2015. június KEOP-5.5.0/A pályázat 
elbírálásra vár, a 
beruházásra nyertes 
pályázat esetén kerül sor 

Útépítések  50.000.000 Ft 2015. július  A beruházásra nyertes 
pályázat esetén kerül sor 

 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott tervet tegye közzé. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős:   jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
67/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásán a 7/2015. 
(II.26.) sz. Társulási Tanácsi határozattal átvezetett módosításokat elfogadja, egyúttal az 
Egységes Szerkezetű Társulási Megállapodást jóváhagyja.  
 
Határidő:  2015. április 15. 

Felelős: polgármester 
Kapja:           FAÖT 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
68/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembevéve a 
„Kertváros” Önkormányzati Társulás 2015. évi elfogadott költségvetését – úgy döntött, 
hogy a Társulásnak a 2015. évben 7.722.000,- Ft összegű működési hozzájárulást fizet. 
Az Önkormányzat a költségvetés betervezett összegen felüli 1.722.000,- Ft-ot a tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal, ill. havi ütemezés szerint 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
69/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonva 50/2015. 
(II. 25.) sz. önkormányzati határozatát úgy döntött, hogy a Fenntartható Fejlődés Helyi 
Programja munkacsoport elnöki feladataival Kozma Miklós alpolgármestert bízza meg. 
A 6 fős munkacsoport összeállítása az elnök feladata. A monitoring munkacsoport a 
Programban elfogadott feladatokat látja el, megbízatásának időtartama a következő 
önkormányzati választásokig szól. 
 
Határidő: 2015. április 30. a bizottság felállítására 
Felelős: Vincze József polgármester és Kozma Miklós fenntarthatósági megbízott 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
70/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
71/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Évtized beruházása 
Alsónémedin” kötvény konvertálásának ügyében az alábbi ad-hoc bizottságot hozza 
létre: 
Kozma Miklós – elnök 
Dr. György Balázs – tag 
Józan Menyhért – tag 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Kozma Miklós elnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
72/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Évtized beruházása 
Alsónémedin” kötvény konvertálásának ügyében hozott 62-64/2015. (III. 25.) sz. 
önkormányzati határozatait visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
73/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Belágyi 
Tamást, az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét, hogy a K&H Banknak adjon megbízást arra, 
hogy az „Évtized beruházása Alsónémedin” kötvény konvertálását 295,- Ft-os alsó, 302,- 
Ft-os felső konvertálható Euró árfolyam esetén automatikusan végezze el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete amennyiben a 73/2015. 
(III. 25.) sz. önkormányzati határozatban meghatározott feltételek mellett a kötvény 
konvertálása nem jön létre, úgy felhatalmazza a 71/2015. (III. 25.) sz. határozatban 
felállított ad-hoc bizottságot, hogy az „Évtized beruházása Alsónémedin” kötvény 
konvertálására 310,- Ft-os konvertálható Euró árfolyam esetén döntést hozzon és 
engedélyt adjon Belágyi Tamás ügyvezetőnek a konvertálás elvégeztetésére. 
 
Határidő: 2015. március 26. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető és az ad-hoc bizottság 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
75/2015. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Deés 
Györgyné 2350 Alsónémedi, Haraszti út 16. szám alatti lakos bírósági ülnöki jelölését. 
A képviselő-testület a Bjt. 215. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva nevezett 
személy jelölése és annak elfogadása alapján Deés Györgyné 2351 Alsónémedi, Haraszti 
út 16. szám alatti lakost megválasztja járásbírósági ülnöknek. 
 
A testület kéri a polgármestert, hogy az ülnökválasztásról Dabasi Járásbíróságot a 
szükséges iratok megküldésével tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 
Alsónémedi, Fő út 58. 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

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

78/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  napirendet  az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
1.) Dr. Pacsirta István ügyvéd tájékoztatója 

Előterjesztő: Dr. Pacsirta István ügyvéd 
2.) Az  önkormányzat  2014.  évi  zárszámadásának  megtárgyalása  és  elfogadása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
3.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

Előterjesztő: Fodor Pálné belső ellenőr 
4.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása 

Előterjesztő: Egészségügyi szolgáltatók 
5.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Radványi Judit intézményvezető és dr. Percze Tünde jegyző 
6.) Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolója 

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök 
7.) Beszámoló a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014-es évéről 

Előterjesztő: Jobbágy Ilona igazgató 
8.) Tulajdonosi hozzájárulás – Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme 

Előterjesztő: Nagy Vilmos kuratóriumi elnök és Vincze József polgármester 
9.) Józan KFT. bérleti jogviszony módosítás iránti kérelme (Suzuki-telephely) 

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető és Vincze József polgármester 
10.) ABÉVA Kft-vel kapcsolatos döntések (könyvvizsgáló szerződésének 

meghosszabbítása, tőketartalék biztosításáról szóló határozat módosítása, 
törzstőke emelés) 
Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető 

11.) Hozzájárulás kérés aszfaltkeverő üzem létesítéséhez 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

12.) Alsónémedi településnév használatához való hozzájárulás 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
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13.) A 2015. évi költségvetésről tájékoztatás 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

 

14.) Gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

  

15.) Kötelezettségvállalások engedélyezése
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

  

16.) Forgalmi rend felülvizsgálata a 082 és 084 hrsz-ú utakon
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

  

17.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok
végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

18.) Egyebek: 
 Civil szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása 
 Rovásírásos településnév táblák kihelyezése 
 Tájékoztatás az ABÉVA Kft. kötvényének forintosításáról 
 Településnév használata 
 Lakossági bejelentés a Nagygödör játszótérrel kapcsolatban 
 Zöldhulladék elhelyezése 
 Képviselők tiszteletdíja 

Zárt ülés: 
19.) Szennyvíztisztító eszközbeszerzés közbeszerzésének zárása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
20.) Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 

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

 
79/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fábry 
Ügyvédi Iroda ajánlatát és azt elfogadja. 
Az ajánlat alapján megbízza a Fábry Ügyvédi Irodát (cím) a Hungária Értékpapír Zrt. 
felszámolási eljárásában valamint a hitelezői igény sikeres érvényesítése érdekében 
szükségessé váló egyéb eljárásokban, jogügyletekben az Önkormányzat jogi 
képviseletével. Az ajánlat ismertetett díjtételeivel felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírásával. 

 
Határidő: 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: Fábry Ügyvédi Iroda, pénzügy 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jogi 
képviselőt, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. felé benyújtsa az Önkormányzat 
hitelezői igényét. 
 
Határidő: 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: Fábry Ügyvédi Iroda 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015.(IV.29.) 
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
 
 
Alsónémedi  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  1  tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2003.(XI. 26.) 
Kormányrendelet 31. §-a alapján a belső ellenőri vezető 2014. 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 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
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82/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és - a 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján - a melléklete szerint 
elfogadja 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 fogorvos tevékenységéről szóló beszámolókat. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

83/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése  alapján megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi településen  2014-ben  végzett 
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős:  jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

84/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága javaslatára a melléklet szerint 
elfogadja az Alsónémedi Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: ASE elnöke 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelmét. A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság javaslata alapján támogatja és hozzájárulását adja, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, alsónémedi 179. hrsz-on nyilvántartott un. Szent 
István téren kerékpáros tanpálya kerüljön kialakításra az előterjesztés mellékletét 
képező vázrajz szerint. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Dr. Nagy Vilmos kuratóriumi 
elnök Kapja: közalapítvány 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Józan 
KFT. bérleti szerződés módosítása iránti kérelmét. A képviselő-testület - a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslata alapján - a Suzuki telephely 
bérlőjének (Józan Kft.) kérelmét támogatja és a bérleti szerződés módosításához az 
alábbiak szerint járul hozzá: 

- Bérleti díj mértéke: 600 Ft/m2/ hó +ÁFA összeg (+rezsi, + biztosítás) 
- a bérelt alapterület összesen (csarnok és irodaépület): 797 m2. 
- Bérleti jogviszony: 2015. május 1-től határozatlan idejű 
- Felmondási idő: 6 hónap 
- Kaució mértéke: 3 havi bérleti díj 

 
A felek tudomásul veszik, hogy a bérleti szerződés feltételeit 2015. november hónapban 
felülvizsgálják . 
A testület felhatalmazza az ügyvezetőt a bérleti szerződés fentiek szerinti 
módosításához. 
 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: Belágyi Tamás  
Kapja: Józan Kft, Abéva Kft. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

87/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

1.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABÉVA Kft. 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2015. június 1-től 2018. május 31-ig a HANNÁK 
ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (Cg.01-09-367925, 1221 
Budapest, Arany János út 62., MKVK nyilvántartásba vételi szám: 000153) bízza meg 
évi 504.000 Ft + áfa díjazás ellenében, melynek kifizetése negyedéves bontásban számla 
ellenében történik. 
 
2.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete  az ABÉVA Kft. 
Alapító okiratának VII. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
A társaság könyvvizsgálója 2015. június 1-től 2018. 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 neve: 
Földes Lívia, lakcíme:1221 Budapest, Arany János út 62. sz. MKVK tagsági 
száma: 003388. 
 
3.) 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: Polgármester és az ABÉVA Kft. ügyvezetője  
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezetője 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

88/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslata alapján a 61/2015. (III.25.) sz. határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az ABÉVA Kft. finanszírozására előirányzott tőketartalékot az alábbiak szerint 
rendeli el kifizetni: 

2015.03.31-ig 19.000.000 Ft 
2015.06.23-ig 18.000.000 Ft 
2015.09.22-ig 19.000.000 Ft 
2015.12.20-ig 19.000.000 Ft 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapják: ABÉVA Kft., pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

89/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1.) Az ABÉVA Kft. törzstőkéjét 180.200.000 Ft-ról 1.000.000 Ft-tal, 181.200.000 Ft- 
ra emeli. 
A törzstőke felemelésére az Alapító Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatát, 
mint egyszemélyi Alapító tagot jelöli ki. Az Alapító a tőkeemelés összegét 
pénzbeli szolgáltatásként legkésőbb 2015. május 6. napjáig teljes egészében 
köteles a társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való 
átutalással. 
A törzstőke emelés végrehajtását követően az egyszemélyi alapító Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata üzletrészének mértéke 181.200.000 Ft, azaz 
Egyszáznyolcvanegymillió-kettőszázezer forint lesz. 

 
2.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító nyilatkozik, hogy a korábbi 

törzsbetétet és tőkeemelést maradéktalanul befizette és a cég Alapító okiratát 
magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el. 

 
3.) Az Alapító az Alapító Okirat III. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 



46  

 

III. 
 

1. A társaság törzstőkéje: 181.200.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanegymillió- 
kettőszázezer forint. 

2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje: 181.200.000 Ft, azaz 
Egyszáznyolcvanegymillió-kettőszázezer    forint. 

3. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító üzletrésze 100 %, azaz 
Száz százalék. 

4. A társaság alapító kötelezettséget vállal arra, hogy fent írt törzsbetétjének 
jelen tőkeemeléssel érintett, még hiányzó, 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint 
összegét legkésőbb 2015. május 6. napjáig teljes egészében köteles a társaság 
rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való utalással. 

5. Az üzletrész felosztásának csak átruházás, illetve a kizárólagos tulajdonos 
utáni jogutódlás esetében van helye. 

6. A társaság tevékenysége során elért gazdasági eredmény felett az alapító 
kizárólagosan rendelkezi és egy személyben dönt annak felhasználásáról. 

7. A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyszemélyes tulajdonos 
dönt és erről a vezető tisztségviselőt köteles tájékoztatni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester, Belágyi Tamás ügyvezető  
Kapják: ABÉVA Kft., pénzügyi vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
úgy dönt, hogy az aszfaltkeverő üzem létesítésével kapcsolatos vitát lezárja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen 5 nem szavazat 
alapján nem támogatja azt a módosító javaslatot, mely szerint az aszfaltkeverő üzem 
létesítésével kapcsolatos döntést a soron következő rendes ülésig elnapolják. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 nem 1 
tartózkodás szavazat alapján az aszfaltkeverő üzem létesítésének ügyében név szerinti 
szavazást rendel el. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 2 nem szavazat 
alapján új szavazást rendel el az aszfaltkeverő üzem létesítésével kapcsolatos módosító 
javaslatról és visszavonja a két előző döntését. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 nem 2 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az aszfaltkeverő 
üzem létesítéséhez való hozzájárulásáról a döntéshozatalt a következő soros Képviselő- 
testületi ülésre napolja el miután a helyszínen meg kíván tekinteni egy hasonló 
technológiával működő üzemet és további, a megalapozott döntéshez szükséges 
információkat kíván beszerezni. 
 
Határidő: 2015. június 24. 
Felelős: Vincze József polgármester, Kozma Miklós alpolgármester 
Kapja: kérelmező 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

91/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a VGP 
Park Győr Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 55. II. em. 3.) településnév használatára 
vonatkozó kérelmét és hozzájárul ahhoz, hogy a beruházást megvalósító cég neve 
„VGP Park Alsónémedi Kft.” legyen. 
 
Határidő: visszavonásig folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: kérelmező 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

92/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat Gazdasági Programját. 
 
A képviselő-testület – figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) 
bekezdésében foglaltakra - Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2014-2019. 
évre vonatkozó Gazdasági programjaként továbbra is a 88/2011.(III.29.) számú 
határozattal elfogadott, 2011-2014. évre szóló Gazdasági Programot tekinti 
irányadónak. 
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Megállapítja, hogy az  önkormányzat  kötelező  feladatainak ellátása biztosított, 
fejlesztési elképzeléseit a kérdéses megtakarítás alapvetően meghatározza. 
Amennyiben az önkormányzat megtakarításai ügyében végleges döntés születik, úgy a 
gazdasági program felülvizsgálatát, szükséges módosítását napirendre tűzi a tényleges 
gazdasági helyzetéhez igazodóan. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

93/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a szükségessé váló kötelezettségvállalásokat, melyeket 
indokoltnak tart az alábbiak szerint: 
 
1.) Alsónémedi I. számú háziorvosi rendelőben történő vérvétel anyagi ellentételezése – 
szerződéskötés a MED-EDU 93’ Bt-vel. 2015. május l-től 30.200 Ft/hó összegben, 
költségvetés terhére, egészségügyi szűrővizsgálat keretből. 
2.) Dukay Igor - HÉSZ szakvéleményezése – szerződéskötés 220.000 Ft összegben, 
költségvetés terhére 
3.) Rendőrség szolgálaton kívüli rendőrökkel megbízási szerződés – migrációs 
ellenőrzés, költségvetés terhére éves szinten 1.500.000 Ft 
4.) Révfülöpi tábor működési támogatása 625.000 Ft összegben. 
 Költségvetés terhére 350.000 Ft, 
 Általános tartalék terhére 275.000 Ft. 
5.) Faluház bővítése – további 400.000 Ft, általános tartalék terhére 
6.) Iskolai közalapítvány támogatása – gyermekek táboroztatása – támogatási 
szerződés költségvetés terhére 850.000 Ft 
A  testület  felhatalmazza  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére,  a 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: polgármester  
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  1  tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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94/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a művelődési ház 
vezetőjének előterjesztésében megtárgyalta és a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága javaslatára a melléklet szerint elfogadja a Halászy Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: műv. ház vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

95/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő 082 és 084 hrsz-ú út forgalomszabályozására 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, azzal egyetért. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a „7,5 tonnás súlykorlátozás – kivéve mezőgazdasági 
járművek” táblák megfelelő helyeken történő kihelyezéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal Felelős: 
Polgármester  
Kapja: műszaki csoport 
 
 
Alsónémedi  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  1  tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
bizottságainak véleményét figyelembe véve – a településen működő civil 
szervezeteket, egyesüléseket, csoportokat 2015. évben  az alábbi összegű 
támogatásban részesíti: 
 
1 ./ Bejegyzett civil szervezetek támogatása: 

– Magyar Cserkészszövetség 50.000 Ft 
 
2 ./ Nem bejegyzett csoportok támogatása: 

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési keretének 
működési kiadásai összegét az alábbi összegekkel megemeli a jelzett csoportok 
támogatása céljából: 

 Napfény Mazsorett csoport 250.000 Ft 
 Cseppek Gyermeknéptánccsoport 150.000 Ft 
 Alsónémedi Nyugdíjas Klub 330.000 Ft 
 Shek-Nisszá Csapat 80.000 Ft 
 Topeka Tánccsoport 50.000 Ft 

 
Határidő: azonnal, illetve 
folyamatos Felelős: Vincze 
József polgármester 
Kapják: pü vezető, műv. ház vezető, pályázók. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2015. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
rovásírásos településnév táblák kihelyezésére vonatkozó előterjesztést és 
támogatja, hogy a településre bevezető utakhoz összesen 6 db tábla Alsónémedi 
rovásírásos felirattal kerüljön kihelyezésre a 2015. évi költségvetés terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a táblák megrendelése és kihelyezése érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határidő: 2015. május 27. 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2015. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

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

 
103/2015. (V. 27.) sz. 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: 

 
104/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 31. 
napjával tudomásul veszi a Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány alábbi tisztségviselőinek lemondását:  

– Ladányi Istvánné kuratóriumi elnök 
– Zsin Géza kuratóriumi tag, 
– Szelle Istvánné FEB tag 
– Hangyás Erika FEB tag. 

A Képviselő-testület a lemondott tisztségviselők helyére az alábbi személyeket 
választja 2015. június 01-től: 

– Hangyás Erika (2351 Alsónémedi, Fő út 15.) kuratóriumi elnök 
– Szelle Istvánné (2351 Alsónémedi, Alsóerdősor u. 43.) kuratóriumi tag, 
– Antalné Molnár Zsuzsanna Mária (2351 Alsónémedi, Nefelejcs u. 47.) FEB 

tag 
– Császár Sarolta Beáta (2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 18.) FEB tag 

 
A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerint elfogadta az – egységes 
szerkezetbe foglalt – Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány Alapító Okiratát. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Határidő: azonnal 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
105/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár – OPÁL-Ház – átépítésének engedélyezési és 
kiviteli tervei elkészítésére kiírt pályázat nyertesének kiválasztására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta, a Pénzügyi Bizottság tagjaiból felállított ad-hoc 
bizottság javaslatára a pályázat nyertesének a TRISKELL Épülettervező Kft-t 
(1034 Budapest, Kecske u. 25.) választja ki.  
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlatban szereplő 4.100.00,- Ft 
+ ÁFA tervezési díj összeggel a tervezési szerződést megkösse. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
106/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szükségessé váló kötelezettségvállalásokat, melyeket indokoltnak tart és azok 
kifizetését a 2015. évi költségvetés terhére engedélyezi: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata:  

1.) Iskola tanulmányi verseny győztes osztályának határon túli településre történő 
kirándulás költsége       300.000,- Ft 

2.) Rászoruló iskolás gyermekek táborozásának is osztálykirándulásának 
támogatása          500.000,- Ft 

3.) ASE támogatása                             5.250.000,- Ft 
4.) Nagyajta testvértelepülés támogatása      500.000,- Ft 

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda: 
1.) Rászoruló óvodás gyermekek kirándulásának támogatása 350.000,- Ft 
2.) Óvodai dolgozók kirándulásának támogatása   150.000,- Ft 

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 
1.) Ifjúsági referens részére laptop vásárlás       50.000,- Ft  
2.) Pedagógusnapi költségek        60.000,- Ft 
3.) Gyermeknap        100.000,- Ft 
4.) Elektromos zongora       200.000,- Ft 

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Vincze József polgármester és az intézményvezetők 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
107/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván 
venni az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt 
pályázaton  
1.ab) pályázati alcél szerint: A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szent István 
téri épületének nyílászárócseréjével és energetikai korszerűsítésével. A beruházás 
becsült értéke: 13.874.801,- Ft 
1.b) pályázati cél szerint: az alábbi út- és járdaépítésekkel: 

- Ady E. u.- Fő út közötti járda megépítése, bruttó becsült érték: 1.909.189 
Ft 

- Halászy K. u. járdafelújítás, bruttó becsült érték: 10.138.115 Ft 
- Iskola u. (Rákóczi utca és Sportcsarnok bejárata között), bruttó becsült 

érték: 14.639.595 Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 
vállalja a szükséges önerő  

1.ab) pályázati alcél esetében  max. 7.500.000,- Ft  
1.b) pályázati alcél esetében: 13.343.450,- Ft   

biztosítását a tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
108/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván 
venni az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésére 
kiírt pályázatban. 
A pályázatban az alábbi fejlesztéseket kívánja szerepeltetni: 

– Opál-ház felújítása, 
– Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása, 
– Fő út 34. sz. alatti orvosi rendelő felújítása, 
– Nefelejcs u. (Határ-Toldi M. u. közötti szakasz) szilárd burkolása, 
– Toldi M. u. (Árpád-Jácint u. közötti szakasz) szilárd burkolása. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2015. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy az egyebek napirend keretében tárgyalja a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatására benyújtandó pályázatra vonatkozó előterjesztést. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az Egyebek napirend keretében tárgyalja Szántó Erzsébet képviselő 
hozzászólását Steingruber Virág Magyarország Szépe 2. Udvarhölgyével kapcsolatos 
felszólalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
109/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
110/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 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 testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat rendőrség részére történő 
megküldéséről gondoskodjék. 
 
Határidő:  2015. július 10.  
Felelős:   jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
111/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda éves beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   intézményvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján egyetértett azzal a polgármesteri javaslattal, hogy a 3. sz. napirendet – Opál 
ház tervbemutatás – akkor tárgyalják, ha a Tervező megérkezik. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
112/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi 
költségvetésében a Fejlesztési céltartalék „Katolikus templom” soron lévő 
2.500.000 Ft összegből 

- Felhalmozási pénzeszközátadás „Katolikus templom tetőszerkezet 
felújítása” sorra 2.000.000 Ft-ot, azaz Kettőmillió forintot,  

- az általános tartalék sorra 500.000 Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot 
átcsoportosít. 

A költségvetés III. módosításakor a változás át kell vezetni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tetőfelújítás érdekében az 
egyházzal a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal és 2015. július 15. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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113/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is 
kifejezi támogatási szándékát Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat 
Intézményfenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi 
Hálózata által tervezett családi napközi működtetésének támogatására. 
Ennek megfelelően  2015. június l-től  kezdődően 2015. augusztus 31-ig a beiratott 
Alsónémedi lakóhellyel rendelkező gyermekek létszámát figyelembe véve, de 
maximum 7 főig a működést  8.000 Ft/beiratott gyermek összeggel támogatja.  
Egyúttal felajánlja 2015. szeptember l-től kezdődően az önkormányzat és az 
ABÉVA KFT. osztatlan közös  tulajdonában lévő iskolai szolgálati lakást -  
természetben Alsónémedi , Iskola út l. szám alatti ingatlant - a szolgálat 
működtetéséhez. 
A fentiek szerinti támogatási szerződés megkötéséről gondoskodni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
Kapja: pü. vezető 
 

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

 
114/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Czeróczki Sándor és neje Alsónémedi, Árpád u. 2/a. szám alatti lakosok kérelmét 
és a – Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
javaslatát is figyelembe véve – tulajdonosi hozzájárulását az alábbiak szerint adja 
meg: 
Hozzájárul, hogy kérelmezők tulajdonát képező Alsónémedi 80 hrsz-ú ingatlanuk 
és a 79 hrsz-ú ingatlanon lévő III. számú vízmű-kút kerítése közti terület 
kérelmezők bekerítsék azzal a  feltétellel, hogy  

 a terület  rendben, tisztántartását rendszeresen biztosítják, 
  az ingatlanrész megközelítését kapu létesítésével biztosítják, 
  a kapuhoz a területre való bejutás érdekében az Önkormányzat részére 

kulcsot biztosítanak. 
Kérelmezőkkel fentiek szerinti megállapodás megkötéséről gondoskodni kell. 
  
Határidő:  2015. június 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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115/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Nagyajta testvértelepülés polgármesterének kérelmét a 2013-as és 2014-es 
támogatások elszámolását illetően. 
A kérelem alapján hozzájárul és engedélyezi: 

- a 2013-as évben biztosított 1.000.000 Ft összegű támogatás elszámolási 
határidejének 2015. december 31-ig történő módosítását, 

- a 2014-es évben biztosított 1.000.000 Ft összegű támogatás esetén a 
támogatási cél módosítását Új orvosi rendelő kialakítására, egyúttal a 
támogatási összeg felhasználási határidejét 2015. december 31-re 
módosítja. 

A testület kéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződések fentiek szerinti 
módosításáról gondoskodjék, aláírásukra felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő:  2015. július 15. 
Felelős:   jegyző, polgármester 
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
116/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 20111. évi CXC. törvény 76.§ (4) bekezdése alapján 
kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat a rendelkezésre álló saját és átengedett 
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézménye feladatainak ellátást szolgáló – 
ingó és ingatlan vagyon működtetését a helyi önkormányzati választ évét követő 
szeptember l-től, azaz 2015. szeptember l-től is biztosítja, ill. vállalja annak 
ellátását. 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Kapja:  pü. vezető  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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117/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
0375/4 hrsz-ú út nyomvonalának rendezésével kapcsolatosan szükségessé váló 
kötelezettségvállalást – 0364/1 hrsz-ú erdősáv gallyazása 330.000,- Ft + ÁFA 
összegért - , melyet indokoltnak tart és  kifizetését a 2015. évi költségvetés terhére 
engedélyezi amennyiben azt a terület tulajdonosa az engedélyezett határidőre 
nem végzi el. 
A felmerülő költséget polgári peres úton érvényesíteni kívánja az 
erdőtulajdonossal szemben. 
 
Határidő: 2015. július 30. 
Felelős: Vincze József polgármester, műszaki csoportvezető, pénzügyi 
csoportvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
118/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szabó Kinga 2351 Alsónémedi, Vörösmarty u. 6. szám alatti lakos fellebbezésével 
kapcsolatos előterjesztést.  
Az Alsónémedi Vörösmarty utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról szóló 16/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelet alapján a 
fellebbezést elutasítja. 
 
Határidő:  2015. június 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
119/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
120/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
Opál-ház (2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2.) tervezési programjának „B” 
változat szerinti továbbfolytatását. 
Egyben kéri a tervezőket vizsgálják meg a földszinti tér belmagasságnövelését, a 
lift beépítésének és mozgáskorlátozott parkoló elhelyezésének lehetőségeit és 
mindezek költségvonatait, ill. az irodahelyiséghez a jó láthatóság céljából 
üvegablak beépítését kéri.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
121/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság tagjaiból felállított ad-hoc bizottság javaslatára  - úgy döntött, hogy az 
Ady E. 20. sz. és a Fő út 34. sz. alatti orvosi rendelők átépítésének engedélyezési és 
kiviteli tervei elkészítésére kiírt pályázat nyertesének a TRISKELL Épülettervező 
Kft-t (1034 Budapest, Kecske u. 25.) választja ki, 1.400.000,- Ft + ÁFA összegű 
ajánlata alapján.  
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződést megkösse. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
122/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton való indulást, 
sikeres pályázat esetén egy kültéri hangosító rendszer vásárlását a Halászy 
Károly Művelődési Ház részére legfeljebb bruttó 3.607.253 Ft erejéig. 
A Képviselő-testület a szükséges önerőt – 360.725 Ft-ot -  a tartalék keret terhére 
biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. augusztus 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy az Egyebek napirend keretében tárgyalja a DAKÖV Kft. 
gördülő fejlesztési tervét. 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az Egyebek napirend keretében tárgyalja az iskolától érkezett. gyémántdiploma 
anyagi jutalmazásra vonatkozó kérést. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az Egyebek napirend keretében tárgyalja a családi napközi új helyen történő 
működésével kapcsolatos előterjesztést. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
125/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 

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

126/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 64/2015. (VIII. 18.) sz. 
javaslatát is figyelembe véve – a melléklet szerint elfogadja a DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 64/2015. (VIII. 18.) sz. 
javaslatát is figyelembe véve – elfogadja az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. 
temetkezési közszolgáltatás helyzetéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 32/2015. 
(VIII. 17.) sz. javaslatát is figyelembe véve – támogatja a köztemetőben urnafal 
létesítésére vonatkozó előterjesztést.  
A Képviselő-testület soron következő rendes ülésén határozza meg az urnafal 
helyét és formáját. 
 
Határidő:  a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető 
előterjesztésében megtárgyalta és – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 82/2015. (VIII. 18.) sz. javaslatát is figyelem bevéve – a melléklet szerint 
elfogadja a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola éves beszámolóját. 
Egyben indokoltnak tartja, hogy a jelenleg az óvodában folyó néptánc oktatás 
feltételei az iskolában is biztosításra kerüljenek, ezért felkéri az igazgatót, a 
bizottság elnökét és a polgármestert, hogy az önkormányzat erre vonatkozó 
igényét az iskola igazgatója és a fenntartó KLIK felé jelezzék. 
 
Határidő: azonnal                        
Felelős: igazgató, bizottság elnöke, polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

130/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításokra tett javaslatot 
– és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 61/2015. (VIII. 18.) sz. 
javaslatát is figyelembe véve – az alábbi átvezetéseket engedélyezi az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésben: 
 
1./ Önkormányzat költségvetésében az I/2. sz melléklet 8/a. Polgármesteri Hivatal 
felújítás sorról az általános tartalék sorra            110.000.000,- Ft-ot, 
2./ Művelődési Ház rendezvények megtartása sorra az önkormányzat általános 
tartaléka terhére               300.000,- Ft-ot, 
3./ Polgármesteri hivatal dologi kiadása sorra az általános tartalék terhére  
                          400.000,- Ft-ot, 
4./ Az Önkormányzat költségvetésébe, konyhai dolgozó képzésére az általános 
tartalék terhére                          210.000,- Ft-ot, 
5./ Az Önkormányzat költségvetésébe, 40 db település külterületét bemutató DVD 
vásárlására az általános tartalék terhére            101.600,- Ft-ot, 
 
Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, pü. csop. vezető. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

131/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta az 
ABÉVA Kft.  kérelmét az Alsónémedi, Petőfi utca l. szám alatti bérlemény volt 
bérlője kapcsán felhalmozódott  tartozás átvállalása tekintetében. 
A képviselő-testület – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
62/2015. (VIII. 18.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy 
a tartozást nem hajlandó átvállalni, s ha a volt bérlő ügyvédi felszólításra 2015. 
december 31-ig nem rendezi tartozását, akkor a Kft. polgári peres úton tegyen 
meg mindent a követelés behajtása érdekében. 
 
Határidő: 2015. december 31., ill. folyamatos 
Felelős: ABÉVA Kft. ügyvezetője 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

132/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel a 
vállalkozás képviselőinek megérkezésére – úgy döntött, hogy az eredeti 
napirendben 24. sz. napirendet 7. napirendként tárgyalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

133/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 24/2015. 
(VIII. 17.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – megtárgyalta az ADR 
Logistic Kft raktár építési elképzeléseit.  
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a következő rendes bizottsági, illetve 
képviselő-testületi ülésig a gyáli Akácliget logisztikai központban található 
telephelyet meglátogatja a bizottsági tagok bevonásával, – melyet a vállalkozás 
képviselői biztosítanak – és kéri a Polgármestert, hogy erre a látogatásra kérje fel 
a Bálint Máriát a Bálint Analitika Kft. ügyvezetőjét is. 
Egyben kéri, hogy a soron következő bizottsági ülésre kapjon meghívást a 
katasztrófavédelmi hatóság és a Bálint Analitika Kft. is.  
 
Határidő: a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, 
ill. a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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134/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 65/2015. (VIII. 18.) sz. határozati 
javaslatát is figyelembe véve – a Köztisztviselői Etikai Kódex tárgyában készített 
előterjesztést megtárgyalta és azt a melléklet szerint, az alábbi módosításokkal 
fogadja el: 
– 2. oldal: „… fejlődésének elősegítése” szöveg helyett „erősítése”, 
– 3. oldal: a 4. pontban szereplő „Pártatlanul és tárgyilagosan…” kezdetű 

mondatot a 7. pont alá tenni 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

135/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényi 
kötelezettségének eleget téve áttekintette a 2013-2018. évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját és – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
80/2015. (VIII. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, hogy a program 
felülvizsgálata nem szükséges, a Programot a jelenlegi tartalommal hatályban 
tartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Percze Tünde jegyző, Zagyva Gabriella esélyegyenlőségi munkatárs 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

136/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán készítendő környezeti 
értékelés szükségességére vonatkozó előterjesztést és – a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 25/2015. (VIII. 17.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy elkészítteti a környezeti értékelést. A környezeti 
értékelés elkészítésére 450.000,- Ft +ÁFA összeget biztosít a tartalék terhére. 
  
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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Névszerinti szavazás eredménye:  

Dr. György Balázs   igen  
Kiss Miklós     igen 
Kozma Miklós   igen 
Szabó Kálmán  igen 
Szántó Erzsébet  igen 
Török Lajosné  igen 
Zsin Géza    igen 
Vincze József  igen 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

137/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1. az eljárás eredményes 
 

2. a nyertes ajánlat: 
ajánlattevő: 
 

Neve VERTIKÁL NONPROFIT ZRT 
Székhely címe 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

 
ajánlat:  

Részszempont 

1. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter 
űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes 
személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 

3,91 

2. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a 110-120 liter 
űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes 
személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 

2,8

3. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 1100 liter 
űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, természetes 
személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 

2,8

4. 
Egyedi jelöléssel jelölt 110 liter űrtartalmú lakossági 
felhasználású köztisztasági zsák ára nettó HUF/liter 

2,77

5. 
Egyedi jelöléssel jelölt 110 liter űrtartalmú önkormányzati 
felhasználású köztisztasági zsák ára nettó HUF/liter 

2,05

6. 
Évi egyszeri, vagy folyamatos házhoz menő lomtalanítás 
vállalása. 

folyamatos házhoz 
menő lomtalanítás
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7. 

Az elkülönített gyűjtéshez az 110 liter, vagy 120 liter 
űrtartalmú edényzetet a közszolgáltató külön díj-mentesen 
a településen minden érintett részére biztosítja: igen / 
nem. 

IGEN

8. 
Évi egyszeri elektronikus hulladékgyűjtés gyűjtőpont 
kialakításával külön díj-mentesen a településen minden 
érintett részére biztosított: igen / nem. 

IGEN

9. 
Évi egyszeri lakossági veszélyes hulladékgyűjtés 
gyűjtőpont kialakításával külön díj-mentesen a településen 
minden érintett részére biztosított: igen / nem. 

IGEN

 

 
3. felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 

szerződés megkötésére. 
  

Felelős:      Polgármester 
Határidő:   2015. augusztus 31. 
    
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

138/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítására vonatkozó előterjesztést, 
mely alapján: 
 
1./ Az Alapító Okirat 7/. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
7./ 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 és társulások igazgatási tevékenysége 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
031030  Közterület rendjének fenntartása 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester,   
Kapják:     pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

139/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítására vonatkozó előterjesztést, 
mely alapján: 
 
1./ Az Alapító Okirat 10./. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
10./ 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 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester, 
Kapják:    pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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140/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítására vonatkozó 
előterjesztést, mely alapján: 

 
1./ Az Alapító Okirat 8./. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
8./ Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Az oktatás segítése iskolarendszeren kívüli tanfolyamok szervezésével, a település 
környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a helyi alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységének támogatása, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek biztosítása, a helyi lakosság számára színvonalas, szórakoztató 
programok, kiállítások szervezése, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
A nyilvános könyvtár gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, 
gondozása és rendelkezésre bocsátása, tájékoztatás a könyvtár dokumentumairól 
és szolgáltatásairól, más könyvtárak állománya és szolgáltatásai elérésének 
biztosítása, részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
900400 Művészeti létesítmények működtetése 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása 
082043 Könyvtári állomány feltárás, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester,  jegyző, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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141/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel 
arra, hogy a tervező még nem érkezett meg – úgy döntött, hogy az eredeti 13-14. 
sz. napirendet a tervező megérkezése után tárgyalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

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

 
142/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 27/2015. 
(VIII. 17.) sz. és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 72/2015. 
(VIII. 18.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – megtárgyalta a 4602 j. 
(Somogyi B. utca) vízelevezetés, út felújítás és járda építés kivitelezésére 
vonatkozó előterjesztést és elvégezteti a nevezett munkálatokat. 
 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
4602 j. (Somogyi B. utca) vízelevezetés, út felújítás és járda építés kivitelezésére 
beérkezett árajánlatokat és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottságból álló ad-hoc bizottság javaslatára az összességében a legelőnyösebb 
ajánlatot benyújtó Barakto-Best Kft-vel (2351 Alsónémedi, Fő út 122.), 
6.662.346,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 8.461.179,- Ft áron köt szerződést.  
Az összeget Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

144/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
4602 j. (Somogyi B. utca) vízelevezetés, út felújítás és járda építés kivitelezésének 
műszaki ellenőrzésére érkezett árajánlatokat és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 74/2015. (VIII. 18.) sz. határozati javaslatára a 
legalacsonyabb árat benyújtó ÉP-KERT Mérnökiroda Kft-vel, 280.000,- Ft+ÁFA, 
azaz bruttó 355.600.-Ft áron köt szerződést. 
 
Az összeget Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Fő úton gyalogos átkelőhely kialakítását és a – Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 28/2015. (VIII. 17.) sz., valamint a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 80/2015. (VIII. 18.) sz. 
határozati javaslatát is figyelembe véve – a közlekedési hatóság és a közútkezelő 
előzetes helyszíni javaslata alapján a Fő út 87. szám térségében kíván gyalogos 
átkelőhelyet kialakítani, s az ehhez szükséges helykijelölési eljárás 
kezdeményezésére, majd tervezői árajánlatok bekérésére felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt. A helykijelölési eljárásra és a tervezésre szükséges összeget – 450.000,- 
Ft + ÁFA – az általános tartalék terhére biztosítja. 
  
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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146/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel 
arra, hogy a tervező megérkezett – úgy döntött, hogy az eredeti 13-14. és 23. sz. 
napirendet egymás után tárgyalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

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

 
147/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
OPÁL-ház felújítás tervezésével kapcsolatos tervezői kérdéseket és – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 69/2015. (VIII. 18.) sz. határozati 
javaslatára – felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Triskell Épülettervező Kft-
vel fennálló tervezői szerződést módosítsa, úgy, hogy a plusz tervezői feladatok 
következtében a tervezői díj 350.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 444.500.- Ft-tal 
növekedjen. A tervezői díjnövekedést az általános tartalék terhére biztosítja. 
  
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

148/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
OPÁL-ház felújítás tervezésével kapcsolatos tervezői kérdéseket és – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 68/2015. (VIII. 18.) sz. határozati 
javaslatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy az Opál-ház jelenlegi teljes 
területe a tervezési területet képezi.  
 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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149/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mindhárom 
bizottság véleményét megvizsgálva – úgy döntött, hogy a Triskell Épülettervező 
Kft-től 100.000,- Ft + ÁFA összegért – melynek költségét az általános tartalék 
terhére biztosítja – három helyszín vizsgálatát kéri a bölcsődei férőhely 
kialakítására kiírásra kerülő pályázaton való indulás érdekében. 
 
Határidő:  2015. szeptember 14. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 nem, 0 igen 
szavazat alapján elutasította a I. sz. orvosi rendelő felújítására vonatkozó javaslatot. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

150/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
I. sz. orvosi rendelővel kapcsolatos tervezői észrevételeket és – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 29/2015. 
(VIII. 17.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
78/2015. (VIII. 18.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy döntött, hogy 
az I.sz. háziorvosi rendelő biztonságos működése érdekében szükséges 
beruházások megvalósítását 5-6 M Ft összegig biztosítja.  
A tervezési folyamatot felfüggeszti, mellyel kapcsolatban felkéri a Polgármestert 
a tervezői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére és az eddig 
elvégzett munkák elszámolására, kifizetésére. 
  
Határidő:  2015. szeptember 15. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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151/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
épület energetikai pályázatokra való felkészülés kérdését. A – Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 30/2015. (VIII. 17.) sz., valamint a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 76/2015. (VIII. 18.) sz. 
határozati javaslatát is figyelembe véve – alábbi önkormányzati tulajdonú 
épületek és részfeladatok tekintetében javasolja a pályázatok előkészítését: 
 

P
ri

or
it

ás
  

 
Épület 

 

utólagos 
hősszigetelés 
/homlokzati, 

födém, 
lábazat, stb./

nyílászáró 
csere 

 

fűtés és HMV 
ellátás 

korszerűsítés 

alternatív 
energia 

használat 

napelemes 
rendszer 

építés 

1. 
Polgármesteri 

Hivatal 
X X X X X 

2. 
Óvoda Rákóczi 

utca 
X X X X 

a lehetőségek 
függvényében 

3. 
Óvoda Szent 

István tér 
X X X X 

a lehetőségek 
függvényében 

4. 

Iskola 
önkormányza-

ti tulajdoni 
része 

- X X X X 

5. 

 
ABÉVA Kft 

iroda épület – 
Fő út 75. 

 

X 
Az  épület 
jellegét, 

műemléki 
környezetét  
figyelembe 

véve 

X  
Az  épület 
jellegét, 

műemléki 
környezetét  
figyelembe 

véve 

szükség esetén - - 

 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: polgármester és jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

152/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 75/2015. (VIII. 18.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy a Magyar Telekom Nyrt-vel (1013 Budapest, 
Krisztina krt. 55.) köt szerződést Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és 
összes intézménye részére a telefon- és internet szolgáltatások vonatkozásában.  
 



74  

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

153/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
mezőőri szolgálat eszköz- és egyenruha beszerzésére vonatkozó előterjesztést. A – 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 31/2015. 
(VIII. 17.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
77/2015. (VIII. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a költségek 
fedezetéhez szükséges 1.500.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 207/2013. (XI. 
26.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az önkormányzat a kmb-s iroda elhelyezését jelenlegi helyén biztosítja továbbra 
is az alábbiak szerint: 

 Térítésmentesen használatba adja az önkormányzat a tulajdonát képező, 
Dabas Járási Földhivatalnál felvett, 1945 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben 2351 Alsónémedi, Fő út 58.  szám alatt található ingatlanból 
– Polgármesteri Hivatal udvari épületének  l db 19.53 m2 nagyságú 
irodahelyiségből   és l db 2,34 m2 nagyságú raktár helyiségből álló 
épületrészt  mindösszesen 21.87 m² nagyságban. 

 Nyilatkozik továbbá, hogy a továbbiakban sem kívánja a rezsiköltséget 
áthárítani,  ill. biztosítja az internet hozzáférést is. 

 
A testület felhatalmazza a polgármestert a rendőrséggel jelen határozat szerinti 
használati szerződés  megkötésére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:   jegyző, polgármester 
Kapja: Rendőrség 
            
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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155/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi 109/7 és 729 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezésére vonatkozó 
előterjesztést és az abban foglaltak szerint az ingatlanok telekhatárának 
áthelyezéséhez hozzájárul. 
  
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

156/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván 
venni az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésére 
kiírt pályázatban. 
A – Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 79/2015. (VIII. 18.) sz. 
határozati javaslatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy a pályázatban az 
alábbi fejlesztéseket kívánja szerepeltetni: 
 

Fejlesztés Becsült 
beruházási érték 

Támogatás Önerő 

Opál-ház felújítása 175.895.000 Ft 175.895.000 Ft - 
Toldi M. u. (Árpád-Jácint u. 
közötti szakasz) szilárd 
burkolása 

25.941.071 Ft 5.105.000 Ft 20.836.071 Ft 

Összesen 201.836.071 Ft 181.000.000 Ft 20.836.071 Ft 
 
A pályázatban megjelölt célok megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 
20.836.071,- Ft önerőt biztosít a tartalék terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2015.szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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157/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 
CXCIX. tv. 225/C. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta a Polgármester 2015. évi 
szabadságának ütemezéséről szóló előterjesztést és a 1. számú melléklet szerinti 
adattartalommal jóváhagyja.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
158/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel 
– felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-
üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 
Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), bízza meg, hogy az 
– Alsónémedi közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű,  
– ALSNM-IV rövid kódú, 11-23199-1-001-00-06 MEKH azonosító kódú,  
– Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 1/2015 számú 
ajánlásában előírt tartalommal – legkésőbb – 2015. szeptember 15-ig készítse el és 
jóváhagyásra nyújtsa be a MEKH-hez. 
A terv elkészítéséhez szükséges 144.000,- Ft + ÁFA összeget az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének általános tartalék terhére biztosítja a Képviselő-
testület. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Polgármester 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 

– Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában 
foglaltakra figyelemmel – felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy 
a víziközmű-rendszert bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető 
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.), 
bízza meg, hogy az 

– Alsónémedi közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésű,  
– ALSNM-SZV rövid kódú, 21-23199-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú 
– Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 

 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a MEKH VK 1/2015 számú 
ajánlásában előírt tartalommal - legkésőbb - 2015. szeptember 15-ig készítse el és 
jóváhagyásra nyújtsa be a MEKH-hez. 
A terv elkészítéséhez szükséges 144.000,- Ft + ÁFA összeget az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének általános tartalék terhére biztosítja a Képviselő-
testület. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

161/2015. (VIII. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 113/2015. 
(VI. 24.) sz. önkormányzati határozatban foglaltakat figyelembe véve – 
hozzájárul az Iskola u. 1. sz. alatti szolgálati lakás oly módon történő 
átalakításához, hogy az a Családi Napközi működtetéséhez szükséges feltételek 
biztosítására alkalmas legyen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi tárgyalásra az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
Kuratóriumi tag lemondása, új tag választása napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi tárgyalásra a tulajdonosi hozzájárulás bölcsőde 
kialakításához szükséges telekalakítás napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi tárgyalásra a csatorna kotrási munkálatainak 
finanszírozása napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi tárgyalásra a Pro-Régió Nonprofit Kft. 
képviselőjének szóbeli pályázati tájékoztatója napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem 
szavazat alapján úgy döntött, hogy Józan Menyhért képviselő javaslatára felveszi zárt 
ülésen való tárgyalásra a Jegyző asszony magatartásával kapcsolatos felvetése 
napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy Józan Menyhért képviselő javaslatára felveszi zárt ülésen 
való tárgyalásra az önkormányzati vagyoni ügy napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy Zsin Géza képviselő javaslatára felveszi az egyebek 
napirenden való tárgyalásra az útépítésekkel kapcsolatos témakört. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy Kiss Miklós képviselő javaslatára felveszi az egyebek 
napirenden való tárgyalásra az elmaradó pörköltfesztivállal kapcsolatos témakört. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
162/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
163/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 83/2015. (IX.15.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a 
melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves 
teljesüléséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
164/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
köztemetőben létesítendő urnafal paramétereire vonatkozó előterjesztést. A 
Képviselő-testület urnafal helyét és formáját az alábbiak szerint határozza meg: 

– a 4. sz. melléklet fotója alapján kéri az urnafal elkészítését, 
– az urnafal 20 db 4 férőhelyes urnafülkét tartalmazzon. 

Tudomásul veszi, hogy az urnafal létesítésének költségeit az ELOHIM Kft. 
vállalta. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

165/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 90/2015. (IX. 15.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a 
tanévkezdés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitva tartás 
tapasztalatairól. 
 
Egyben úgy dönt, hogy az óvoda 2016. évi nyári nyitva tartását az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
Az intézmény – előzetes igényfelmérés alapján – 2016. június 20-tól összevontan 
működik. 
A nyári szünet 4 hét: 2016. 07. 25-08. 19-ig 
Nyitás összevontan a Szent István téren: 2016. 08. 22-30. 
Nyitás mindkét épületben: 2016. 08. 31. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2016. augusztus 31. 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
166/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 91/2015. (IX. 15.) sz. határozati javaslata 
alapján – az iskolaigazgató előterjesztésében megtárgyalta és a melléklet szerint 
tudomásul veszi a Széchenyi István Általános Iskola 2014/15-ös tanév tárgyi és 
személyi feltételeiről, valamint az új tanév kezdésének feltételeiről szóló 
tájékoztatását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   intézményvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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167/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 93/2015. (IX. 15.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 84/2015. (IX. 15.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára – elfogadja, az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
2014. évről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Nagy Vilmos, a kuratórium elnöke. 

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

 
168/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 95/2015. (IX. 15.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 85/2015. (IX. 15.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány 2014. évről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Hangyás Erika, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
169/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 96/2015. (IX. 15.) sz. valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 86/2015. (IX. 15.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
Közalapítvány 2014. évről szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Mikusné Végh Magdolna, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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170/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 97/2015. (IX. 15.) sz. valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 87/2015. (IX. 15.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány 2014. évről szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Latyák István, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
171/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 88/2015. (IX. 15.) számú 
határozatában megfogalmazott javaslatára és az általa kért kiegészítéssel – a 
melléklet szerint elfogadja a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. (8154 Polgárdi, 
Bocskai út 39.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Kapja:  Vertikál Nonprofit Zrt. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
172/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 35/2015. (IX. 
14.) sz. határozati javaslata alapján – kifejezi elköteleződését a 
hulladékcsökkentés iránt. Ennek szellemiségét követve hozza felelős döntéseit. 
Szándékának megerősítésére felhatalmazza a polgármestert a Humusz Szövetség 
Nulla Hulladék Kartájához való csatlakozásra, az erről szóló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
173/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ADR Logistic Kft raktár építési elképzeléseit és megtekintette a jelenlegi gyáli 
telephelyet. A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
37/2015. (IX. 14.) sz. javaslatát és a szakértői véleményeket figyelembevéve az 
építési szándékot tudomásul veszi és támogatja.   

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
174/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 38/2015. (IX. 
14.) sz. javaslatára – megtárgyalta a Loacker Hulladékhasznosító Kft. telephely-
létesítési elképzeléseit. A következő rendes Képviselő-testületi ülésig kéri a 
működő telephely látogatás biztosítását a Képviselő-testületi és Bizottsági tagok 
részére.  
 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
175/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az önkormányzati tulajdonú Alsónémedi 081/88-89 hrsz-ú ingatlanok 
értékbecslését elvégezteti, melynek költségét a 2015. évi általános tartalék terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
176/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az önkormányzati tulajdonú Alsónémedi 081/88-89 hrsz-ú ingatlanokat 
belterületbe vonja, melynek költségeit az általános tartalék terhére biztosítja. 
   
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
177/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértő 
bevonásával – Pro-Régió Nonprofit Kft. képviselője – megtartott pályázati 
lehetőségekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
178/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság 100/2015. (IX. 15.) számú 
határozatában megfogalmazott javaslatára – elfogadja az Energetikai pályázat 
előkészítő műszaki dokumentációjának szükségességét, a 151/2015. (VIII. 26.) sz. 
önkormányzati határozatban foglaltak alapján azzal, hogy az 5. pontban szereplő 
ABÉVA Kft. iroda épületére (Fő út 75.) nem végezteti el. A Polgármestert 
maximum 4.320.000 Ft + ÁFA összeghatárig felhatalmazza a 
kötelezettségvállalásra azzal, hogy további két árajánlatot köteles beszerezni és a 
legkedvezőbbel szerződést kötni.  
Az Önkormányzat a fenti összeget költségvetési tartaléka terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Kapja: pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
179/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
építendő bölcsőde lehetséges helyszíneit és az új információkat, valamint a 
lehetséges helyszíneket figyelembevéve – a beruházás helyszíneként a „Schuller-
csarnok” területét (Alsónémedi, 1930 hrsz.) jelöli ki.  
Egyben kéri fenti helyszínre az előkészítő munkák megkezdését. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
180/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
DAKÖV Kft. által az ABÉVA Kft-nek fizetett irodabérleti díj emelésének 
kérdéskörét és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 89/2015. 
(IX. 15.) sz. határozati javaslatára, valamint az Önkormányzat DAKÖV Kft-ben 
lévő tulajdonrészére tekintettel – úgy döntött, felkéri Belágyi Tamás ügyvezetőt 
ne kezdeményezzen díjemelést a DAKÖV Kft. felé. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester                                                                                     
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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181/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 90/2015. (IX. 23.) sz. határozati javaslatát 
és az új információt figyelembevéve – hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
Önkormányzat a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számon regisztrált 
pályázati támogatással vásárolt 2 db célgépet, 1 db kombinált csatornatisztító 
járművet és 1 db konténerszállító járművet Alsónémedi nagyközség 
szennyvízelvezetési, tisztítási feladatainak ellátásához a DAKÖV Kft-nek 5 év 
időtartamra bérbe adja, valamit az üzembentartói jogokat átruházza.  
A mellékletben foglalt bérleti szerződésben a fizetési feltételeit gépenként 500-
500.000,- Ft/év + ÁFA-ban határozza meg úgy, hogy a fizetés 2 egyenlő részletben 
– minden év július 31-ig, ill. minden év január 30-ig utólag – történjen. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés, valamint az Üzembentartói 
jog átruházási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
182/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 91/2015. (IX. 23.) sz. határozati 
javaslatára – az 

– Alsónémedi közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű,  
– ALSNM-IV rövid kódú, 11-23199-1-001-00-06 MEKH azonosító kódú,  
– Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
Felhatalmazza a DAKÖV Kft.-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a MEKH-hez 
jóváhagyásra benyújtsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, DAKÖV Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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183/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 92/2015. (IX. 23.) sz. határozati 
javaslatára – az 

– Alsónémedi közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésű,  
– ALSNM-SZV rövid kódú, 21-23199-1-001-00-04 MEKH azonosító kódú 
– Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 

víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
Felhatalmazza a DAKÖV Kft.-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a MEKH-hez 
jóváhagyásra benyújtsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, DAKÖV Kft. 
                                        
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
184/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 93/2015. (IX. 23.) sz. határozati 
javaslatára – továbbra is kifejezi támogatási szándékát Váci Egyházmegyei 
Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus 
Családi Napközi Hálózata által tervezett családi napközi működtetésének 
támogatására. 
Ennek megfelelően 2015. szeptember l-től a beíratott Alsónémedi lakóhellyel 
rendelkező gyermekek létszámát figyelembe véve, de maximum 7 főig a működést 
8.000 Ft/beíratott gyermek összeggel támogatja a 2015. évi költségvetés terhére, 
valamint nyersanyagköltség+ÁFA áron biztosítja az ellátott gyermekek részére 
főzőkonyhájáról az étkeztetést. A támogatási összeget az Iskola u. 1. sz. alatti 
szolgálati lakásba történő átköltözésig folyósítja. 
Az átköltözéstől kezdődően a támogatás formája átalakul, az önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja az Alsónémedi, Iskola út 1. szám alatti önkormányzati 
lakást és nyersanyagköltség+ÁFA áron biztosítja az ellátott gyermekek részére 
főzőkonyhájáról az étkeztetést, míg a rezsiköltséget a családi napközi fizeti. 
A fentiek szerint a támogatási szerződések folyamatos aktualizálásáról és 
megkötéséről gondoskodni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
Kapja: pü. vezető. élelmezésvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
185/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 95/2015. (IX. 23.) sz. 
határozati javaslatára –, mely alapján az alábbi átvezetéseket engedélyezi az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésben: 
 

1.) A Művelődési Ház dologi kiadásai sorra az önkormányzat általános 
tartaléka terhére               200.000 Ft-ot, 

 
2.) A Művelődési Ház személyi kiadásán belül a rendszeres személyi 
juttatások összegéből a megbízási díjakra           500.000 Ft-ot. 

 
 Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: polgármester, pü. csop. vezető. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
186/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
dolgozók és tisztségviselők mobilflottához való csatlakozásának lehetőségét – és a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 95/2015. (IX. 15.) sz. határozati 
javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy az Önkormányzat és összes 
intézményének dolgozói, tisztségviselői (képviselők és bizottsági tagok), valamint 
az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában és az egészségügyi 
alapellátásban dolgozók részére biztosítja a Magyar Telekom Nyrt-nél kötött 
mobilflotta szerződéshez való csatlakozás lehetőségét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester                                                                                     
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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187/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Ócsa Város Önkormányzatának kérését – és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 96/2015. (IX. 15.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – 
úgy döntött, hogy az Ócsai Rendőrőrs klimatizálását 110.000,- Ft-os összeggel 
támogatja a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Az összeg utalása pénzeszközátadással történik Ócsa Város Önkormányzata 
részére. 
 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Vincze József polgármester                                                                                     
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

188/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. kérését – és a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 97/2015. (IX. 15.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy a mentőorvosi kocsi működtetését 100.000,- Ft-os 
összeggel támogatja a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Vincze József polgármester                                                                                     
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

189/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2013. (II. 
26.) sz. önkormányzati határozatát megerősíti, és egyben ismételten kijelenti, 
hogy az “Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítványt” végelszámolási 
eljárás keretében jogutód nélkül megszünteti. 
A Képviselő Testület a végelszámolói tisztség betöltésére Dénes Zsuzsanna 
védőnőt bízza meg, illetve felhatalmazza Vincze József polgármestert az alapító 
képviseletére, valamennyi vonatkozó és szükséges okirat aláírására azzal, hogy az 
okiratok elkészítésére jogi képviselőt vegyen igénybe. 
 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

190/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Birgejárás II. területen lévő 081/25 hrsz-ú ingatlant érintő területvásárlásról szóló 
előterjesztést – és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság 40/2015. (IX. 14.), valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 97/2015. (IX. 15.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött felhatalmazza 
a Polgármestert a szervizút kialakításához szükséges területrész maximum 1.000,- 
Ft/m2 áron történő megvásárlására, illetve megegyezés hiányában a kisajátítási 
eljárás megindítására.  
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Magyar 
Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel az 
ingatlan megvásárlása érdekében. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

191/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 99/2015. (IX. 15.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy csatlakozik a 2016. évi Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer pályázati fordulójához. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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192/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

193/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 
szeptember 25. napjával tudomásul veszi Belágyi Tamás az Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Kuratóriumi tagságáról való lemondását.  
A Képviselő-testület a lemondott tisztségviselő helyére Suplicz Zsoltot (2351 
Alsónémedi, Széchenyi u. 173. sz.) választja. 
A Képviselő-testület egyben elfogadja a fenti módosítással az Alapítvány Alapító 
Okiratának módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Vilmos kuratóriumi elnök és Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

194/2015. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
csatorna kotrási munkálatainak finanszírozásáról szóló előterjesztést és 
hozzájárul a költségek – 18.275.400 Ft + ÁFA – finanszírozásához a Szennyvíz 
alszámla terhére. 
Egyúttal felkéri a polgármestert a KSZ előzetes jogi állásfoglalás 
felülvizsgálatának kérésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Kapja: pü. vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
196/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 
 
Nyílt ülés 
Egyebek: 

- Molnár Sándor sportverseny való részvételének támogatása 
- Gyáli úti járda építése 
- Hentesüzlet átköltöztetése 
- A település fellobogózása nemzeti ünnepeken 
- A 2015. május 5-i lakossági fórummal kapcsolatos kérdés 

Zárt ülés 
Egyebek: 

- Vagyoni ügy 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
197/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 104/2015. (X.20.) sz. 
bizottsági határozata alapján elfogadja a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.”-val 
szembeni igényérvényesítés körében a Fábry Ügyvédi Iroda által készített 
Memorandumot az alábbiak szerint:   
1./ A további jogi lépések anyagi fedezetének biztosítása érdekében a 2015. évi 
költségvetésében 20.000.000 Ft összeget, azaz Húszmillió forint összeget a 
tartalékon belül erre a célra elkülönít.  
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2./ Szükségesnek tartja a Memorandumban szereplő jogi lépések közül azonnali 
hatállyal az 1./ és 4./ pontban szereplő eljárások megindítását, tehát: 

 Igénybejelentés visszaigazolásával kapcsolatos kifogás elutasítása estén a 
fellebbezés benyújtását, 

 Felszámoló, ill. a nyomozóhatóság megkeresése és a Hungária által 
megkötött jogügyletek megtámadása 

 
A 2./ és 3./ pontban részletezett lehetőségeket csak külön felhatalmazás alapján, a 
későbbiekben, az információk ismeretében javasolja. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Fábry Ügyvédi Iroda 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
198/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Triskell Kft. 
előterjesztésében megtárgyalta a Gyermekgyógyászati rendelő és az Opál-ház 
felújítás terveit és azokat az alábbi módosításokkal fogadta el: 

1) Az Opál-ház esetében az emeleti szinten is kéri a klimatizálás megoldását 
2) A Gyermekgyógyászati rendelő esetében is kéri a klimatizálás megoldását 
3) A Gyermekgyógyászati rendelő esetén az Ady Endre úti közterületet is be 

kívánja vonni a tervezési területbe ügyfél parkoló kialakítása céljából. 
Felkéri a Triskell Kft-t, hogy az erre vonatkozó árajánlatát nyújtsa be. 

 
Felkéri továbbá a Triskell Kft-t, hogy az I.sz. háziorvosi szolgálati lakás – mely a 
védőnői szolgálat számára az átépítés időszaka alatt átmeneti rendelőként szolgál 
- átalakításának terveit készítse el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Triskell Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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199/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát, hogy 
 

1. 2016. január 1-jétől továbbra is a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által fenntartott intézménnyel (az intézmény jelenlegi 
neve: „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ) kívánja ellátatni a 
házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény jelentős módosításaiból fakadó Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatra háruló feladatokat; 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  kistérség 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
200/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§ (5) bekezdés b, pontja alapján - a melléklet 
szerint -  2015. november l-től elfogadja és jóváhagyja a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: műv. ház igazgató 
Kapja: intézményvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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201/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 134/2015. (X.20.) sz. bizottsági határozatát 
elfogadja és a jövőben nem kívánja folytatni a védőnői nőgyógyászati 
méhnyakrák szűrést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Bihari Lászlóné védőnő 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
202/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 28/2015. (II.17.)  PJÜT 
bizottsági határozatára – az ABÉVA KFT. részére 1.079.500 Ft, azaz Egymillió-
hetvenkilencezer-ötszáz forint összegű pénzeszközátadást biztosít az iskola 
működési költségeinek támogatása céljára az általános tartalék terhére. 
A testületi kéri a hivatalt és az ABÉVA KFT-t, hogy a támogatási szerződés 
megkötéséről, az összeg átutalásáról, ill. annak számfejtéséről haladéktalanul 
gondoskodjanak. 
 
Határidő: 2015.  november 10. 
Felelős: jegyző, ügyvezető 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezetője, pü. vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
203/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 108/2015. (X.20.) sz. bizottsági határozata 
alapján a Bölcsőde építés projekt előkészítésével, a pályázati dokumentáció 
összeállításával, a megalapozó dokumentumok elkészítésével a Pro Regio 
Nonprofit Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17. )    1.150.000 Ft +ÁFA 
ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. 
Az összeg fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Kapja: Pro Régió Kft., pénzügyi vezető 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
204/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 109/2015. (X.20.) sz. bizottsági határozata 
alapján a bölcsőde építés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére 
vonatkozó ajánlatkérés ügyében nem hirdet nyertest, miután a 4 meghívott 
ajánlattevőből 3 jelezte: az ajánlati kiírás pontatlansága miatt korrekt és 
összehasonlítható ajánlatot adni nem lehet.  
A pályázati kiírás pontos ismeretében szükséges az ajánlatkérést megismételni. 
 
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a beszerzési szabályzat módosítását oly 
módon, hogy a tervezői szerződések esetében a Képviselő-testületnek lehetősége 
legyen arra, hogy a magasabb árú ajánlatot fogadja el abban az esetben, amikor 
egyéb, szubjektív tényezők – településképbe való illeszkedés, esztétikai 
szempontok, stb. – ezt  indokolttá teszik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: ajánlattételre meghívottak 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
205/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 110/2015. (X.20.) sz. bizottsági határozata 
alapján az Energetikai pályázat előkészítő műszaki dokumentációjának 
elkészítésére beérkezett legkedvezőbb ajánlatként az ENER-G Zrt.  (1106 
Budapest, Jászberényi út 24-36.) ajánlatát fogadja el.  
Az összeg fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 3 280 000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 4 165 600 Ft 
díjazással szerződést kössön az ENER-G Zrt-vel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: ENER-G Zrt., ajánlattevők, pénzügyi vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
206/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában 
lévő szántó területek haszonbérbe adását nyilvánosan meghirdeti - a jogszabályi 
feltételek betartása mellett - együttesen minimum 180 000,- Ft/év díjfizetés mellett 
2 éves határozott időtartamra azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az 
önkormányzatnak a 2 éves időszakon belül lehetősége nyílik a földterület 
értékesítésére vagy hasznosítására, akkor a bérleti szerződést a bérlőnél felmerült 
szükséges és igazolt költségek megtérítése mellett felmondhatja: 
 

Helyrajzi szám Szántó terület (m2) 
081/85 23502 
081/86 13583 
081/88 52316 
081/89 1960 
081/119 4999 

 
Amennyiben érvényes ajánlat nem érkezik, úgy a jelenlegi bérlővel kíván 
szerződést kötni változatlan feltételek mellett. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
207/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 
100/2015.(IV.29.) számú határozatát: 
Az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése 
megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében 
járművek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. rész tekintetében a 
nyertes ajánlat elfogadásához szükséges többlet anyagi fedezetet – 3.830.000 Ft + 
áfa összeget – a csatorna bevételi számla terhére biztosítja. 
A határozat egyéb előírásai változatlanok. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pénzügyi vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
208/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
javaslatát megtárgyalta és a 117/2015. (VI.24.) sz. határozatát – tekintettel arra, 
hogy a tulajdonos saját költségére az erdő gallyazását elvégezte – visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
209/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
műszaki ellenőri tevékenység felelősségbiztosításának kérdését és úgy döntött, 
hogy 2015. november 1-től kezdődően a nettó 1 500 000 Ft-ot elérő becsült értékű 
beruházások esetén a műszaki ellenőrzésre vonatkozó szerződésben elő kell írni a 
megbízott részérő a beruházás értékére vonatkozó felelősségbiztosítás kötését, ill. 
annak meglétét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: műszaki csoport vezetője, pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
210/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
meglévő kerékpárút nyomvonalával érintett ingatlanok megosztásának ügyét és 
úgy döntött, hogy a telekalakítási eljárás során kialakuló alsónémedi 068/2, 068/3, 
072/2 és 092/2 ingatlanokat tulajdonba és kezelésbe kívánja venni.  
A Képviselő-testület kéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: műszaki csoport vezetője 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
211/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
212/2015. (X. 28.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Molnár Sándor jakartai Wushu Világbajnokságon történő részvételét 100.000 Ft-
tal támogatni kívánja a tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pénzügyi vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. november 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem 
szavazat alapján úgy döntött, hogy felveszi az egyebek napirendben történő tárgyalásra 
az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola technikaterem átköltözésével 
kapcsolatos kérését. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem 
szavazat alapján úgy döntött, hogy felveszi az egyebek napirendben történő tárgyalásra 
dr. Tüske Zoltán bölcsőde helykiválasztásával kapcsolatos indítványát. 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi az egyebek napirendben történő tárgyalásra a 
postával kapcsolatos probléma megbeszélését. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi az egyebek napirendben történő tárgyalásra a 
Somogyi B. utcánál lévő akadálymentesítéssel kapcsolatos probléma megbeszélését. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
215/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kiegészített 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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216/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 116/2015. (XI. 17.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az ABÉVA Kft. likviditási problémáinak 
megelőzése érdekében hozzájárul az Önkormányzat és a Kft. között a meglévő 
érvényes bérleti szerződések alapján az új iskolaszárny 2016. évi bérleti díj egy 
részének egyösszegű, előre történő utalásához az alábbi feltételekkel: 
 
Az előre fizetésre abban az esetben kerül sor, amennyiben a KLIK 2015. 
december 20-ig nem utalja a Kft. részére az új iskolaszárnyra vonatkozó 5 havi 
bérleti díjat. 
 
Az előre utalás 2015. december 22-én történik az általános tartalék terhére, 
melynek összege az új iskolaszárny 8 havi bérlete, azaz 600.000 Ft + ÁFA/hó, 
összesen 4.800.000,- Ft +ÁFA. 
 
Határidő: 2015. december 22.  
Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapja: ABÉVA KFT. , pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

217/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 28/2015. (II. 17.) sz. 
határozatára – az ABÉVA Kft. előző ciklusában működő Felügyelő Bizottsága 
tagjai munkájának utólagos elismerésére 
 
Kiss István Viktor volt FB elnöke részére   bruttó 350.000,- Ft 
Suplicz Zsolt volt FB tagja részére   bruttó 250.000,- Ft  
Bálint Sándor volt FB tag részére időarányosan  bruttó 180.000,- Ft 
Juhász Zoltán volt FB tag részére időarányosan  bruttó   70.000,- Ft 
 
tiszteletdíj kifizetését hagyja jóvá és kéri annak számfejtését a Kft. részéről. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapja: ABÉVA KFT. , pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

218/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 46/2015. (XI. 
16.) sz. határozati javaslatát megtárgyalva és a Képviselő-testület ülésén felmerült 
információk alapján – kéri Kovács Tibor hentest, adja le helyigényét egy 
hentesüzlet megvalósításához, mely alapján a műszaki csoport megvizsgálja a Fő 
út 54. sz. alatti ingatlan lehetséges bővítését. 
A hentesbolt átköltözésének lehetőségét – a fenti vizsgálat után – a Képviselő-
testület soron következő ülésén újra tárgyalja.  
  
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: műszaki csoport 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

219/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
helyi adópolitika érvényesüléséről szóló előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 119/2015. (XI. 17.) sz. határozati javaslatára – 
az adópolitika területén az alábbi módosulásokat támogatja: 

 iparűzési adó: alapellátásban résztvevő orvosok adómentességének 
biztosítása, mely alapján helyi adórendeletét ennek megfelelően 
módosítani kívánja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

220/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
a jelen előterjesztés mellékletét képező Megállapodás Módosítás tervezet szerint 
azzal, hogy „Kertváros Szociális Központ” kerül a „Kertváros Szociális, Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ” helyére.  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon!
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A testületi felhatalmazza a polgármestert a tárulási megállapodás fentiek szerinti 
módosításának aláírására. 

 
Határidő: 2015. december 31.  
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  Kertváros Önkormányzati Társulása 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

221/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi külterület 050/1 és 050/2 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi 
050/1 és 050/2 hrsz alatt található, szántó művelési ágú ingatlanok összesen 491 
m2 területrészének térítésmentes tulajdonba és kezelésbe adásra vonatkozó 
ajánlatot. 
 
A Képviselő-testület – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság 49/2015. (XI. 16.) sz. határozati javaslatára – a tulajdonosoktól (Surányi 
Rezső 2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 6., Zwick Jánosné 1239 Budapest, 
Templom u. 117., Schwarczenberger János József 1230 Budapest, Hősök tere 33., 
Shcwarczenberger István János 1230 Budapest, Kenyér u. 41/a.) a jelzett 
ingatlanrészeket településrendezési célra térítésmentesen elfogadja és 
felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására és a 
Fölhivatali eljárás megindítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
Kapja: Surányi Rezső, Zwick Jánosné, Shwarczenberger János József, 
Schwarczenberger István János,  pü. csop. vez., műszaki csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

222/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 121/2015. (XI. 17.) sz. határozati 
javaslatára – a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta az költségvetési 
átcsoportosításra tett javaslatot és az alábbi átvezetést engedélyezi az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésben: 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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– A Polgármesteri Hivatal költségvetésére az Önkormányzat általános 
tartaléka terhére               320.000,- Ft-ot, 

Fenti módosítást a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

223/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest 
megye önálló NUTS 2-es régióvá válását;  
 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye 
Önkormányzata részére. 

 
Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: Pest Megye Önkormányzata 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

224/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
javaslatát megtárgyalta és az alábbi önkormányzati határozatokat visszavonja: 
 

1. 101/2015. (IV.29.) sz. határozatát – tekintettel arra, hogy az eszközvásárlási 
szerződés az Eurotrade Kft-vel meg lett kötve és az ehhez szükséges forrás 
a 100/2015.(IV.29.) sz. határozatban biztosítva lett. 
 

2. 175-176/2015.(IX.23.) sz. határozatát – tekintettel a telephely 
megvalósítását tervező vállalkozás visszalépésére. 

 
3. 178/2015.(IX.23.) sz. határozatát – tekintettel arra, hogy az energetikai 

pályázat előkészítő műszaki dokumentációjára fordítandó pontos összeg a 
205/2015.(X.28.) sz. határozatban biztosítva lett. 

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

225/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 123/2015. (XI. 17.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az ASE 2015-2016. évi TAO támogatásának 
elszámolása érdekében a 2016. évi költségvetés terhére 2016. január 15-ig 
4.000.000 Ft támogatást biztosítson. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. vezető, ASE 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Hungária Zrt. felszámolása miatt szükséges az önkormányzatnak 
értékpapírszámlát nyitnia. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezető K&H Banknál értékpapír 
számla szerződést kössön és számlát nyisson a tényleges Hungária 
értékpapírszámlán lévő értékpapírok   átvezetése érdekében. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

227/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

228/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola technikaterem áthelyezési kérelmét 
és úgy döntött, hogy a holnapi napon a KLIK-kel történő bejáráson történő 
egyeztetés eredményének függvényében az átépítést a beszerzési szabályzat 
szerint haladéktalanul meg kell kezdeni és lehetőség szerint a pályáztatási eljárást 
a december 10-i testületi ülésig lebonyolítani. 
  
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

229/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
dr. Tüske Zoltán által benyújtott, bölcsőde helyével kapcsolatos indítványát és 
úgy döntött, hogy  
 

1. A Polgármester kérje fel a Trsikel Kft-t, hogy a közmeghallgatásig a 
bölcsőde lehetséges helyének kijelölésével kapcsolatban korábban 
elkészített tanulmányát egészítse ki a Schuller-csarnok területe 
alkalmassági vizsgálatával. 
 

2. A közmeghallgatásig a Haraszti úton lévő volt MAGÉV terület akkreditált 
laborral történő  talajminta vizsgálatát el kell végeztetni. 

 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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230/2015. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
helyi postával kapcsolatos problémákat és felkéri a Polgármestert, hogy a posta 
rossz minőségű szolgáltatását panaszlevélben jelezze a postaközpont felé. 
  
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. december 10-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
231/2015. (XII. 10.) sz. 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: 

 
232/2015. (XII. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 125/2015. (XII. 10.) sz. határozati 
javaslatára – az ABÉBA Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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233/2015. (XII. 10.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 126/2015. (XII. 10.) sz. határozatában 
foglaltakat is figyelembevéve – felkéri a Polgármestert, hogy a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságkövetkező üléséig készíttessen tervezői 
költségbecslést a Fő út 54. sz. alatt új, könnyűszerkezetes épület építésére, 
valamint a Fő út 56.sz. alatti épület átalakítására, a hentes-üzlet kialakítása 
céljából.  
 
Határidő: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság soron következő 
ülése 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
234/2015. (XII. 10.) sz. 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 Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 127/2015. (XII. 10.) sz. határozati javaslatára – 
a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2016. 
évre szóló belső ellenőrzési ütemtervét, munkatervét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
235/2015. (XII. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 128/2015. (XII. 10.) sz. határozati 
javaslatát is figyelmebevéve – a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
2016. január-februári, valamint a márciusi nőnapi programjainak 
lebonyolításához 750.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a 2016. évi költségvetés 
terhére. 
  
Határidő: azonnal, illetve 2015. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
236/2015. (XII. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
javaslatát megtárgyalta és a 107/2015. (V. 27.) sz. határozatát – tekintettel arra, 
hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt 
pályázat” sikertelen volt – visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
237/2015. (XII. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2015. (XI. 
25.) sz. önkormányzati határozatban foglaltak alapján a bölcsőde helyének 
kiválasztását megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 2016. januári bizottsági 
üléseken kialakított vélemények után újra tárgyalja a napirendet. 
  
Határidő: 2016. januári bizottsági ülések időpontja 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 


