
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

KIVONAT 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által 2021. szeptember 01 -

jén megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján úgy 
döntött, hogy a kiküldött napirendhez Egyebek címmel új napirendi pontként a vendéglátóipari 
egységek nyitvatartását lakossági kérésre tárgyalja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

169/2021. (IX. 01.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendet 
az alábbiak szerint fogadta el: 
 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
1.) Dísztér és parkoló tervezés 

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
2.) Széchenyi István Általános Iskola étkezőjének bővítése, udvari kerékpártároló, 

térburkolat és kerítés építés 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

3.) Haraszti út és Rákóczi u. csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló építése 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

4.) Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögötti területen parkoló építése 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

5.) Alsónémedi, Garay u. és 5 sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig történő 
gyalogjárda kiépítése és zöldfelület kialakítása 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

6.) Orvosi Rendelő kerékpártárolók fedésének telepítése 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

7.) Alsónémedi, Deák Ferenc u. burkolatmegerősítése (hrsz:217, Árpád u. és Kölcsey F. u. 
közötti szakasz) 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

8.) HÉSZ rendelet módosításának (kapubejáró számának szabályozása gazdasági területen) 
elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

9.) Egyebek 
Zárt ülés: 

10.) Széchenyi István Általános Iskola étkezőjének bővítése, udvari kerékpártároló, 
térburkolat és kerítés építésére ajánlattevők kiválasztása 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

11.) Haraszti út és Rákóczi u. csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló 
építésére ajánlattevők kiválasztása 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

12.) Az orvosi rendelő mögötti területre építendő parkoló építésére ajánlattevők kiválasztása 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 



13.) Alsónémedi, Garay u. és 5 sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig történő 
gyalogjárda kiépítése és zöldfelület kialakítására ajánlattevők kiválasztása 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

14.) Alsónémedi, Deák Ferenc u. burkolatmegerősítése (hrsz:217, Árpád u. és Kölcsey F. u. 
közötti szakasz) ajánlattevők kiválasztása 
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az első napirendi pontban 
nem hozott határozatot.  
 

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

170/2021. (IX. 01.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, 
Iskola u. 1. sz. alatti általános iskola étkező bővítési, udvari kerékpártároló, térburkolat 
és kerítés építésének kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 34/2021. (IX. 01.) számú határozatát figyelembe véve 
– úgy dönt, hogy a kivitelezéshez szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetés terhére 
biztosítja az ABÉVA Kft részére.  

A nettó összeg 2664/10000-ed aránya önkormányzati szerződéses kötelezettség jogcímén, 
míg 7336/10000-ed arányban felhalmozási célú támogatás jogcímén kerül az ABÉVA Kft. 
részére átutalásra. 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 

 

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

171/2021(IX.01.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, 
Haraszti út és Rákóczi utcai csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló 
építésének kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és úgy dönt, hogy elrendeli egy, a 
parkolót Dunaharaszti felőli oldalát határoló zárt betonkerítés kivitelezését is a szükséges 
magasságban. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 
 

172/2021(IX.01.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, 
Haraszti út és Rákóczi utcai csomópontnál található 548/2 hrsz-ú ingatlanon parkoló 



építésének kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 35/2021. (IX. 01.) számú határozatát figyelembe véve – úgy dönt, 
hogy a kivitelezéshez, egy zárt betonkerítés építéssel együtt szükséges fedezetet a 2021. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

173/2021. (.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, 
Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögé parkoló építésének kivitelezésére vonatkozó 
előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 36/2021. (IX. 01.) 
számú határozatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy biztosítja a 2021. évi költségvetés 
terhére a kivitelezéshez szükséges fedezetet. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

174/2021(IX.01.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi, Garay u. és 5 sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig (1700/1 hrsz) 
terjedő gyalogjárda építésére és környezetrendezés kivitelezésére vonatkozó előterjesztést 
és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 37/2021(IX.01.) sz. határozati 
javaslatát figyelembevéve – úgy dönt, hogy a kivitelezéshez szükséges fedezetet a 2021. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 
 

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

175/2021(IX.01.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi 
rendelő kerékpártárolók fedésének telepítéséről szóló előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 38/2021(IX.01.) sz. határozati javaslatát 
figyelembevéve – úgy dönt, hogy elrendeli 2 db tűzi horganyzott acél szerkezetű RAL 



színre festett Velence Light tipusú kerékpártároló   telepítését az Alsónémedi orvosi 
rendelőhöz.  

A 2 db kerékpártároló fedésének és telepítésnek költségét nettó 1.815.500,- Ft összegben 
az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének tartalék kerete biztosítja. 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 
Kapják: műszaki csoportvezető, pénzügyi csoportvezető 
 

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

176/2021(IX.01.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, 
Deák F. u. burkolatmegerősítés (Árpád u. és Kisfaludy u. közötti szakasz hrsz:217) 
kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 39/2021(IX.01.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – úgy dönt, hogy 
biztosítja a 2021. évi költségvetés terhére a kivitelezéshez szükséges fedezetet. 

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2021(IX.02.) Önkormányzati rendelete  

Alsónémedi Nagyközség Helyi Építési Szabályozásáról szóló  
3/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

k.m.f. 
 
 
 

       Dr. Tüske Zoltán sk. 
            polgármester 
   
     
A kivonat hiteles:    
 

Nagy Ibolya  
            jegyző  
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