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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

48/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

49/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy Rozgonyi Erik jegyzı köztisztviselıi jogviszonya 2011. március 31-el közös 
megegyezéssel megszőnjön, figyelemmel a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. Tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra. 
 
Határid ı: 2011.március 31. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

50/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi szövegezéső 
pályázatot hirdeti meg a KSZK, valamint az Önkormányzat honlapján: 
 
A határozat folytatása a következı oldalon! 



„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
pályázatot hirdet jegyzıi munkakör betöltésére 

 
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elıélet, 
- igazgatásszervezıi vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser 
képesítés, 
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, 
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga. 
A jegyzıi gyakorlat elınyt jelent. 
 
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 
Bérezés és juttatások a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselık 
juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet és a Polgármesteri 
Hivatal Ügyrendje és Közszolgálati Szabályzata alapján.  
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- a Polgármesteri Hivatal vezetésére vonatkozó szakmai programot, 
- iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 07. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 22-re tervezett Képviselı-testületi ülés. 
A munkakör 2011. április 01-tıl betölthetı. 
A pályázat benyújtásának helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351. Alsónémedi, Fı út 58. 
A pályázattal kapcsolatban további információ Vincze József polgármestertıl kérhetı a 29/337-101-es 
számon vagy a polgarmester@alsonemedi.hu vagy alsonemedi@upcmail.hu címen. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

51/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Tejüzem bontására bekért árajánlatok alapján mindkét munkával (bontási terv 
készítése, bontás) a Tagozat Kft-t bízza meg, ha a bontást elvállalja 5.330.000,- 
Ft+ÁFA összegért, míg a tervezés díja 150.000,-Ft+ÁFA.  
Amennyiben a Tagozat Kft. a fenti áron nem vállalja az ingatlan bontását, úgy az 
Önkormányzat erre a munkára a ZÖFE Kft. ajánlatát fogadja el 5.330.000,- 
Ft+ÁFA összegért. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
szükséges tárgyalások lefolytatására és a vonatkozó szerzıdések megkötésére. 
 
Határid ı: 2011. február 28. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 


