
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2020. július 29-én 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján felveszi 11-es számú napirendjére a „Monori Tankerület - ABÉVA Kft. közötti 
jelenlegi helyzet (bérleti díj)” napirendet.  

 

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

119/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 
az alábbi módosításokkal fogadta el: 

NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
1.) Települési kommunikáció (ülésekről videofelvétel készítése, megjelentetése) 

– a 13/2020. (I. 29.) önkormányzati határozattal létrehozott Videofelvétel ad-
hoc Bizottság javaslattétele   

2.) Kérelem a Templom kert (Templom u. vége) közműellátásának 
finanszírozására  

3.) Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolója a település 
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról  

4.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi 
Telephelyének 2019-2020. tanévi pedagógiai tevékenységéről  

5.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kérése (álláshely, 
létszámátcsoportosítás)  

6.) Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 2020. évi költségvetéséhez 
kapcsolódó költségek átcsoportosítása 

7.) Intézmények és a Polgármesteri Hivatal közötti feladatmegosztási 
megállapodás  

8.) Belterületbe csatolási kérelem 0322/5 hrsz 



9.) Belterületbe csatolási kérelem 05/7-8 és 06 hrsz 
10.) Felkészülés a koronavírus járvány „második hullámára”  
11.) A Monori Tankerületi Központtal történő megállapodás a koronavírus 

járvány alatti időszak bérleti és üzemeltetési díjainak elszámolására 
 

12.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat – Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár színháztermének klimatizálása  

13.) Faültetési akció a lakosság részvételével a településen  
14.) Az Önkormányzat értékpapír számláján lévő szabad pénzeszköz 

újrabefektetése  
15.) A Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

120/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Adamsky by Positive Kft. és a Globomax Zrt. ajánlatait és - a 13/2020. (I. 29.) 
önkormányzati határozattal létrehozott Videofelvétel ad-hoc Bizottság 4/2020. 
(VII. 23.) sz. és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 73/2020. (VII. 
28.) sz határozati javaslatát is figyelembe véve úgy döntött, hogy az Adamsky by 
Positive Kft. alapcsomagjában foglaltakat támogatja, módosítva az alábbiakkal: 

– testületi ülések minőségi videó- és hangrögzítésének biztosítása 
– normál rendelkezési idő az ajánlat szerint, 
– szerzői jogokról az ajánlattevő a vállalkozói szerződés lezárta után lemond 

az Önkormányzat részére 
– 1 éves szerződés megkötésének vállalása. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek 
figyelembevételével a Beszerzési Szabályzat alapján a fenti településmarketing 
csomaggal kapcsolatban az eljárást folytassa le és a legkedvezőbb ajánlattevővel 
egy éves időtartamú szerződést kössön.  

A Testület az elkészülő videofelvételeket a település honlapján teszi közzé. 



A mobilapplikáció elkészítésének és üzemeltetésének lehetőségére a Képviselő-
testület a későbbiekben, az egységes települési arculat kialakítása után tér vissza.  
 
Határidő: 2020.09.30. 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
Kapják: Polgármester, pü. csoportvezető, jegyző 
 

 

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

121/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete   a 13/2020. (I. 
29.) sz. önkormányzati határozattal létrehozott Videofelvétel ad-hoc Bizottságát -
tekintettel arra, hogy feladatát elvégezte - a mai nappal megszűnteti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
Kapják: Dr Nagy Vilmos a bizottság elnöke 

 

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

122/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templom kerti 
9 db lakóingatlan közműellátásának finanszírozásával kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalta és – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság 24/2020.(VII.27.) számú, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 70/2020.(VII.28.) számú határozatában foglaltakat 
figyelembe véve – úgy dönt, hogy a tervezett szennyvízelvezető gerinchálózat 
bővítés részét képező II. sz. átemelő akna (gépészet nélküli) előrehozott 
megépítésének költségeit 100%-ban finanszírozza. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az érintett ingatlantulajdonosokkal 
kötendő finanszírozási megállapodás és DAKÖV Kft-vel a keletkező szennyvíz 
elszállítására vonatkozó megállapodás előkészítésére, valamint a Beszerzési 
szabályzat szerinti beszerzési eljárás lefolytatására. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
Kapják: műszaki csoport 

 

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

123/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
30. § (5) bekezdése alapján megtárgyalta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dabas Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a település tűzvédelmi helyzetéről, a 
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló beszámolót és azt elfogadja.  
A Képviselő-testület e formában is kinyilvánítja köszönetét a parancsnokság 
vezetői és beosztottjai felé az élet- és vagyonvédelem területén kifejtett áldozatos 
munkájáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester és Szálkai Gábor tü. százados mb. 
parancsnok 
Kapják: Szálkai Gábor tü. százados mb. parancsnok 
 

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

124/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 31/2020. (VII. 28.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadja a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi 
Telephelyének 2019-2020. tanévi pedagógiai tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapják: intézményvezetők, Böröcz Tamás, Lupa János 
 



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

125/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 63/2020. (VII. 28.) sz. határozati 
javaslatára – Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési 
átcsoportosításra tett javaslatot, és az alábbi módosításokat engedélyezi az 
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetésében: 
 

1. A 091140 kormányzati funkción szereplő létszámkeretet 1,00 főre 
csökkenti. Ezzel egyidőben a 091110 kormányzati funkción szereplő 
létszámkeret 33 főre emeli. 

  
2. 2020.09.01-től hozzájárul a 091140 kormányzati funkción szereplő 1 fő 

álláshelyre tervezett személyi juttatásokból 763 000 Ft, munkaadókat 
terhelő járulék kiadásokból pedig 118 000 Ft átcsoportosításához a 
091110 kormányzati funkcióra. 

 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester, Szabó Éva óvodavezető 
Kapják: Szabó Éva intézményvezető, pénzügyi csop.vez. 

 

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

126/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 64/2020. (VII. 28.) sz. határozati 
javaslatára – Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda létszám keretének emelésére tett javaslatot és az alábbi 
módosításokat engedélyezi az Önkormányzat és a Szivárvány Napköziotthonos 
Óvoda 2020. évi költségvetésében: 
 

1. 2020.08.01-től a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda intézménynél 
engedélyez +1 fő logopédus státusz létesítést a 091110 kormányzati 
funkción. 



A változtatásokat követően a 2020. évi költségvetésben az óvoda 
létszámkerete a 091140 kormányzati funkción 1 főre, a 091110 
kormányzati funkción 34 főre változik. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának összesített 2020. évi 
engedélyezett létszámkerete így 94 főre változik. 
 

2. Az új státusz finanszírozásához szükséges 1 407 259 Ft személyi és 
155 373 Ft járulék kiadáshoz a 091110 kormányzati funkción hozzájárul 
a következők szerint: 
-Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetésében 358 581 Ft 
megbízási díj (K122) átvezetése a személyi kiadásokra (K1101), 
-a fennmaradó 1 048 678 Ft személyi és 155 373 Ft járulék kiadás 
megfelelő rovatokon történő megemelése az önkormányzati 
intézményfinanszírozást követően. 

 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester, Szabó Éva óvodavezető 
Kapják: Szabó Éva intézményvezető, pénzügyi csop.vez. 

 

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

127/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 65/2020. (VII. 28.) sz. határozati 
javaslatára – Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési 
átcsoportosításra tett javaslatot, és az alábbi módosításokat engedélyezi a Halászy 
Károly Művelődési ház és Könyvtár intézményének 2020. évi költségvetésében: 
-Az elmaradt kulturális célú programokhoz kapcsolódó dologi kiadásokból 
2 000 000 Ft+540 000 Ft ÁFA=Bruttó 2 540 000 Ft, azaz Bruttó Kettőmillió-
ötszáznegyvenezer Forint átcsoportosítását engedélyezi a felhalmozási kiadások -
egyéb tárgyi eszközök beszerzése+beruházási célú ÁFA- kiadásokra. 
 
Határidő: 2020.III. névi költségvetés módosítása  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapják: intézményvezetők, pénzügyi csop.vez. 

 

 



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

128/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 66/2020.(VII.28.) sz.  javaslata alapján úgy dönt, 
hogy elfogadja a Polgármesteri Hivatal és a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, 
az Önkormányzati konyha és a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
közötti munkamegosztási megállapodást a munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjéről.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester, Nagy Ibolya jegyző,   
Kapja:  Szabó Éva, Jobbágy Ilona, Rácz Viktória intézményvezetők  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

129/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft-t annak vizsgálatára, hogy az Alsónémedi Bajcsy-Zsilinszky 
utca Dél-Nyugati szakaszának térségében lévő, lakóövezetbe sorolt belterületbe 
csatolandó telkek közműves szennyvízelvezetésének megvalósítása milyen 
feltételekkel lehetséges.  

Határidő: 2020.09.30. 
Felelős: dr Tüske Zoltán polgármester 
Kapják: műszaki csoport 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

130/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 22/2020 



(VII.27.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy az Alsónémedi 
0322/5 hrsz-ú ingatlant a település belterületéhez kívánja csatolni.  
A belterületbe vonásra irányuló Földhivatali eljárás megindításának feltétele a 
lakóterület-fejlesztésre vonatkozó településrendezési szerződés aláírása, melyben a 
kérelmező vállalja a terület 

- szilárd burkolatú kiszolgáló útjának és ehhez kapcsolódóan a járda és 
csapadékvíz elvezető árok, 

- elektromos ellátásának, 
- közvilágításának, 
- víz- és szennyvízelvezető hálózatának kiépítését. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapják: kérelmező, műszaki csoportvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

131/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 23/2020 
(VII.27.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy az Alsónémedi 
05/7, 05/8 és 06 hrsz-ú ingatlanokat a település belterületéhez kívánja csatolni.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapják: kérelmező, műszaki csoportvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

132/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 32/2020. (VII. 28.) sz. , valamint 
a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 67/2020. (VII. 28.) sz. – 
javaslatára egyetért a koronavírus járvány „második hullámára” való 
felkészüléssel. A járvány előre nem ismert hatásai érdekében az Önkormányzat és 



intézményeire kiterjedő Beszerzési Szabályzat I. 4. pontjának második bekezdését 
az alábbiak szerint módosítja: (A szabályzat hatálya nem terjed ki…)  

• „a közegészségügyi veszélyhelyzet által indokolt beszerzésekre, a  katasztrófa 
okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, illetőleg a zavartalan 
működés biztosítása érdekében alapfokon szükséges azonnali beszerzésekre. 
(A beszerzés azonnali lebonyolítása élet- vagy vagyonbiztonság 
szempontjából szükséges, tehát ha személyi sérülés vagy anyagi kár, 
elhárítása vagy csökkentése, a lakosság közegészségügyi helyzetének 
javítása indokolja a haladéktalan intézkedést. A döntési jog és annak 
indokoltságának dokumentálása a kötelezettségvállalót illeti és terheli.), 
valamint …..” 

A Beszerzési szabályzat egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben 
maradnak.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapják: Polgármesteri Hivatal műszaki, pénzügyi, szervezési csoport tagjai, 
intézményvezetők  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

133/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 33/2020. (VII. 28.) sz. , valamint 
a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 68/2020. (VII. 28.) sz. – 
javaslatára úgy döntött, hogy a koronavírus járvány „második hullámára” való 
felkészülés érdekében az alábbi védőeszközök beszerzését engedélyezi, melyhez  
felhatalmazza a Polgármestert maximálisan bruttó 4.000.000,- Ft keretösszeg 
erejéig a beszerzési eljárás lefolytatására:   

– 1.000 darab mosható, fehér, kétrétegű maszk, 
– 50 darab FFP3 szájmaszk,  
– 200 darab SARS-COV-2 ANTIBODY TEST (vagy hasonló tudású) teszt, 
– 7 db automata kézfertőtlenítő berendezés (orvosi rendelők és 
óvodaépületek), 
– 1 db falra szerelhető és 3 db kézi érintésmentes hőmérő, 



– 2 db ipari ózongenerátor, 
– virucid kézmosók, kéz- és eszközfertőtlenítők, kéztörlők és papírtermékek, 
gumikesztyűk, alkoholos fertőtlenítők pótlására 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapják: pü. csoportvezető, műszaki és szervezési csoportvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

134/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 69/2020.(VII.28.) sz. határozati javaslatára – a 
kiküldött előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az ABÉVA Kft-nek az 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola koronavírus járvány időszakát 
érintő bérleti és üzemeltetési díjainak elszámolását a Monori Tankerületi Központ 
felé az alábbiak szerint: 
 

1. Bérleti díj  
2020.március 16- május 31. időszakra az ABÉVA Kft. eltekint a bérleti 
díjtól, a már kibocsátott számlák eszerint kerülnek jóváírásra, 
sztornírozásra. 
 

      2.  Üzemeltetési díj 
A 2020.január 1-től érvényben lévő havi átalánydíj helyett 2020.április-
május időszakra utólagosan a realizált megtakarítások összegével 
csökkentett díj kerül elszámolásra, miszerint az ABÉVA Kft.: 
április hónapra  2.129.460,- Ft + ÁFA, 
május  hónapra 2.060.755,- Ft + ÁFA  összegű üzemeltetési díjat érvényesít. 
        

Felelős: Horváth Miklós ABÉVA Kft. ügyvezető 
Kapják: Horváth Miklós ügyvezető 

 

 

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



135/2020. (VII. 29.)  önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 71/2020.(VII.28.) sz. határozatában foglalt 
javaslata alapján úgy dönt, hogy elrendeli a Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár klimatizálását. Továbbá megtárgyalta az „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázaton való indulásra vonatkozó 
előterjesztést és úgy dönt, hogy a pályázaton el kíván indulni. A Képviselő-testület 
nyertes pályázat esetén a szükséges önerőt a 2020. évi költségvetésbe tervezett 
felújítási kiadásaiból, valamint általános tartaléka terhére biztosítja, melynek 
összege bruttó 6.000.000 Ft. 
- A projekt megvalósítási helyszínének címe:  

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2, Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár színházterme 

- A felújítási projekt becsült költsége az indikatív ajánlatok alapján 6.300.000 Ft-
tól -6.600.000 Ft+Áfa összegig. 
          
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére, nyilatkozatok megtételére. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető, pályázati referens 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

136/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi, Dózsa György tér 2. sz. alatti Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermének klimatizálására vonatkozó előterjesztést. 
A Testület pályázati támogatás hiányában felhatalmazza a polgármestert, hogy 
szakemberek bevonásával vizsgáltassa meg, hogy a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár színháztermének klimatizálása milyen kivitelezéssel oldható meg, 
szükség van e új légkondicionálók telepítésére vagy a meglévő légtechnika lehetővé 
teszi a bővítést, illetve annak módosítását.  
 
Határidő: 2020.09.30. 



Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
Kapja: települési főmérnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

137/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 74/2020. (VII.28.) sz.  továbbá a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 25/2020. 
(VII.27) sz. javaslata alapján úgy dönt, hogy elrendeli Alsónémedi közterületén a 
faültetési akció meghirdetését. A Képviselő-testület a szükséges fedezetet a 2020. 
évi költségvetés önkormányzati fásításra betervezett terhére biztosítja, melynek 
összege 3.500.000 Ft. 
          
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

138/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
szabad pénzeszközeinek elhelyezését, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 75/2020. (VII.28.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, hogy 
a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán lévő szabad 
pénzeszközből 12 200 000 Ft összegben 2023/Z sorozatszámú Önkormányzati 
Magyar Államkötvényt vásárol.  
Felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati Magyar Államkötvény 
vásárlásával kapcsolatos intézkedések lebonyolítására. 
 
Határidő: 2020.augusztus 31.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
 



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

139/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző üléseken 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi, 2020. július 30. 
 
 
 
 
 
  Dr. Tüske Zoltán      Nagy Ibolya  
      polgármester                               jegyző 
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