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1. számú melléklet a 10/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK  TAGJAI ( 9 FŐ) 

Polgármester: 
Dr. Tüske Zoltán  

     Alpolgármester: 
Dr. Fejes József 

Tagok: 
Dr. György Balázs 

Józan Menyhért 
Kozma Miklós 

Dr. Nagy Vilmos 
Szabó Kálmán 
Török Lajosné 
Varga László 
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Az SZMSZ 2. melléklete 
 

Alsónémedi településről rövid  ismertető 
Magyarország 
Megye:   Pest megye 
Kistérség:   Gyáli kistérség 
Megközelíthetősége:  Budapesttől déli irányba az M50-es főút mentén 
Lakossága:   5.143 fő   (2015. január 1-én) 

 Területe:   4.907 ha  (ebből belterület 514,5 ha)  
 
Alsónémedi a főváros agglomerációs gyűrűjéhez tartozik, de a külső zónában helyezkedik el, 
és kapcsolatai Budapesttel mar lazábbak.. Testvértelepülése Nagyajta (Erdély). 
Az 5-ös úton Budapest felől Alsónémedi az első település, de megközelíthető az M5-ös 
autópályán és az M0-ás körgyűrűn is. 
Az első írásos emlékek 1067-ben keletkeztek. Ezen időponttól számítjuk településünk 
történelmét, tehát a folyamatosság már a  kora Árpád-kortól igazolható. Bár a háborúk miatt az 
őslakosság többször  kényszerült elhagyni lakhelyét, a túlélők az új betelepülőkkel együtt 
néhány év múlva ismét benépesítették a települést.  A falu 1398-tól egészen 1945-ig 
folyamatosan a váci püspökség birtoka volt. A századok során a lakosság kétvallású 
(református, illetve katolikus) lett, amit a településszerkezet is tükrözött. A protestánsok az 
Alszeg, míg a katolikusok a Felszeg (Budapesthez közelebb) lakói voltak. A korábban már 
említett folyamatosság, a régió más településeihez képest kedvezőbb termelési feltételek, a 
főváros közelsége, a kereskedői, és a vállalkozói hagyományok együttes hatására Alsónémedi 
korán konszolidálódott. Ezt jelzi a "Kis- Kecskemét" jelző, a XIX. század végén megkapott 
országos vásártartási jog és a mezővárosi besorolás is. Az évszázadok folyamán kialakult 
társadalmi struktúrára erős néprajzi, vallási, termelési, kereskedői tradíciókra épültek, több 
gazdasági és civil tömörülés, egyesület jött létre. Bár a mezőgazdasági kollektivitást nem tudták 
megakadályozni, azt azonban elérték, hogy a szakszövetkezetet nem téeszesítették, és   a 
régióban lévő országos hírű gazdasággal való egyesítését is megakadályozták. 
A nyolcvanas évek végén a némedi gazdák voltak - országosan is  - az elsők, akik nyitottak a 
magángazdálkodás kialakítására. Alsónémedi lakóinak többsége ma is a mezőgazdaságból él 
és gyarapodik. A többi aktív kereső,  részben az utóbbi évtizedben idetelepült és megerősödött 
vállalkozói szférában, részben pedig még mindig a fővárosban találja meg a  munkahelyét. 
A rendszerváltás óta a település rohamos fejlődésnek indult. Az elmúlt évtizedben  kiépült a 
teljes vezetékes infrastruktúra. A település északi és déli vállalkozói területén egyre több cég 
telepedik le, de a mezőgazdasággal foglalkozók száma továbbra is magas, a település őrzi 
mezőgazdasági jellegét. 
Korszerű, felújított oktatási- nevelési intézményekben folyik gyermekeink nevelése, képzése. 
Sportcsarnok, műfüves pálya, többfunkciós sportpálya, atlétikai pálya és a helyi sportegyesület 
által üzemeltetett sporttelep várja a mozogni, sportolni vágyókat. A művelődéshez, kulturális 
eseményekhez az Opál-ház és a Faluház ad helyszínt. Gondozott közterületek, parkok tarkítják 
a települést. A településen két háziorvos, gyermekorvos és fogorvos gondoskodik az 
egészségügyi alapellátásról. A település önálló Polgármesteri Hivatalt tart fenn, a gyáli járási 
hivatal kirendeltséget biztosít az ügyek helyben történő intézésére. 
Településünk flórája ritka, védett fajokban, természeti értékekben gazdag, jelentős  
turjánvidékkel rendelkezik. 
Bárhová veti is az élet a némedi embert, ha megpillantja  a gyönyörű Platánsort tudja: 
hazaérkezett!  
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Az SZMSZ 3. melléklete17 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban 
szereplő szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció rendje 

 
011130  Önkormányzatok és önkorm.  hivatalok jogalkotó és általános igazg. tevékenysége 
013320  Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236  Országos közfoglalkoztatási program 
042180  Állat-egészségügy 
045120  Út, autópálya építése 
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051030  Nem veszélyes (települési) hull. vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010  Közvilágítás 
066010  Zöldterület-kezelés 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111  Háziorvosi alapellátás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032  Ifjúság-egészségügyi  gondozás 
081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés 
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl., működtetése 
086020  Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
102050  Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051  Szociális étkeztetés 
107052  Házi segítségnyújtás 
031060  Bűnmegelőzés 
062020  Településfejlesztési projektek és támogatások 
086030  Nemzetközi kulturális együttműködés  
04516118            Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
 
 
 
 

 
 
 

 
17 Módosította a 21/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017.01.01-től 
18 Beillesztette a 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
 



27 
 

27 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat támogatási, technikai típusú 
kormányzati funkciói 

 
018010  Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 
018020  Központi költségvetési befizetések 
018030  Támogatási célú finanszírozási műveletek 
041120  Mezőgazdasági támogatások 
061030  Lakáshoz jutást segítő támogatások 
084031  Civil szervezetek működési támogatása 
084032  Civil szervezetek programtámogatása 
084040  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
094260  Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 
101150  Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
103010  Elhunyt személyek hátramaradottainak  pénzbeli ellátása 
104051  Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások 
105010  Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
107060  Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020  Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
900060  Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
900070  Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata által használt szakfeladatok 
 
552001  Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi vendéglátás 
680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
999000  Szakfeladatra el nem számolt tételek 
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Az SZMSZ 4. melléklete19 
 

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
INTÉZMÉNYEINEK JEGYZÉKE 

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  
Cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
Tel: 06-29/337-101, 337-362 
E-mail cím: alsonemedi@alsonemedi.hu 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége  
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
031030  Közterület rendjének fenntartása 
 
2. Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda  
Cím: 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. 
Tel: 06-29/337-095 
E-mail cím: nemediovi@gmail.com 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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 
 
3./ Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  
Cím: 2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2. 
Tel: 06-29/337-198 
E-mail cím: muvhaz@alsonemedi.hu 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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 
 
4./ Alsónémedi Önkormányzati Konyha 
Cím: 2351 Alsónémedi, Iskola út 1. szám 
Tel.: 06-30/3179-641 
E-mail cím:  konyha@alsonemedi.hu 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
013350  Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 107051  Szociális étkeztetés  

 
19 Módosította a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 

mailto:alsonemedi@alsonemedi.hu
mailto:muvhaz@alsonemedi.hu
mailto:konyha@alsonemedi.hu
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Az SZMSZ 5. melléklete 
 

Önkormányzat hatályos rendeleteinek jegyzéke 
 
5/1993. (05. 11.) a helyi címerről és zászlóról 
8/1996. (06. 28.) a felsőoktatási intézményben tanulók támogatásáról 
11/2000. (09. 13.) a temetőkről és a temetkezés rendjéről  
2/2002. (02. 05.) a mezőőri szolgálatról  
5/2002. (04. 29.) a háziorvosi körzetek kijelöléséről  
23/2002. (12. 16.) a köztisztviselők juttatásairól  
4/2003. (03. 03.) a közművelődésről 
8/2004. (05. 03.) Alsónémedi Község szabályozási tervéről és helyi építési 

szabályairól 
17/2004. (10. 29.) a talajterhelési díjról  
18/2004. (10. 29.) a járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról és a járművek 

parkolási rendjének szabályozásáról 
8/2005. (VII. 08.)  a közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám 

táblákról  
6/2007. (IV. 04.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbére 
10/2007. (VII. 02.) a tehetséges gyermekek támogatásáról 
11/2008. (IX. 15.) egyes közterületek védett övezetté nyilvánításáról 
1/2009. (II. 03.) lakáscélú támogatások 
25/2009. (XI. 30.)  a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
21/2010.(XI.22.)  az igazgatási szünet elrendeléséről 
6/2011. (III. 30.)  az Alsónémedi, Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési 

érdekeltségi hozzájárulásról 
7/2011. (III. 30.)  az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről 
8/2011. (III. 30.)  a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn 

kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 
3/2012. (II. 26.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat vagyonáról 
5/2012. (II. 28.) a helyi adókról 
12/2012. (IV. 24.) a helyi kitüntetésekről 
16/2012. (VI. 29.) az Alsónémedi, Mátyás király utca kiépítésére fizetendő útépítési 

érdekeltségi hozzájárulásról 
17/2012. (VI. 29.) az Alsónémedi, Zrínyi Miklós utca kiépítésére fizetendő útépítési 

érdekeltségi hozzájárulásról 
18/2012. (VI. 29.) az Alsónémedi, Diófa utca kiépítésére fizetendő útépítési 

érdekeltségi hozzájárulásról 
19/2012. (VI. 29.) az Alsónémedi, Aranyág utca kiépítésére fizetendő útépítési 

érdekeltségi hozzájárulásról 
20/2012. (VI. 29.) az Alsónémedi, Nyárfa utca kiépítésére fizetendő útépítési 

érdekeltségi hozzájárulásról 
25/2012. (XI.27.)  az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
27/2012. (XII.20.)  Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelméről 

szabályzatáról 
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12/2013. (VII. 25.) az Alsónémedi Bajcsy-Zsilinszky utca kiépítésére fizetendő 
útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 

13/2013. (VII. 25.) az Alsónémedi Petőfi utca kiépítésére fizetendő útépítési 
érdekeltségi hozzájárulásról 

14/2013. (VII. 25.) az Alsónémedi Jókai utca kiépítésére fizetendő útépítési 
érdekeltségi hozzájárulásról 

15/2013. (VII. 25.) az Alsónémedi Kinizsi utca kiépítésére fizetendő útépítési 
érdekeltségi hozzájárulásról 

16/2013. (VII. 25.) az Alsónémedi Vörösmarty utca kiépítésére fizetendő útépítési 
érdekeltségi hozzájárulásról 

17/2013. (VII. 25.) az Alsónémedi Kölcsey utca kiépítésére fizetendő útépítési 
érdekeltségi hozzájárulásról 

18/2013. (VII. 25.) az Alsónémedi Ó utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról 

20/2013. (IX. 10.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

24/2013. (XII. 18.) a gyermekvédelem helyi szabályairól 
25/2013. (XII. 18.) a helyi szociális ellátásokról 
1/2014. (II.25.)        az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  
3/2014. (II. 25.)  a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
4/2014.(IV.29.)         az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. 
11/2014. (XI. 12.) a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról 
3/2015. (II. 25.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



31 
 

31 
 

          Az SZMSZ 6. melléklete 
 

Az Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése szerinti sorrend figyelembevételével 
 

Feladatok megnevezése Jogszabályhely megjelölése vagy a 
feladatellátás alapja 

Feladatellátás 
módja 

1. Településfejlesztés, településrendezés  
1.1. Településrendezés, 
Településfejlesztés, 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

Alsónémedi 
Nagyközség 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
(a továbbiakban: 
Képviselő-testület)  
és Alsónémedi 
Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal 
(a továbbiakban: 
Polgármesteri 
Hivatal) által 

1.2. Az épített és 
természeti környezet 
védelme 

Az épített környezet alakításáról és  
védelméről szóló mindenkor hatályos 
törvény, 
 
A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló mindenkor hatályos 
törvény 

A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 

1. 3. A helyi építészeti 
örökség  
értékeinek védelme 

Az épített környezet alakításáról és  
védelméről szóló mindenkor hatályos 
törvény  
 
Alsónémedi természeti értékének helyi 
védelméről szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 

2. Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása) 
2.1. Köztemető 
fenntartása és 
üzemeltetése  

A temetőkről és a temetkezésről szóló 
mindenkor hatályos törvény 
 
Alsónémedi temetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet5  

ELOHIM Kegyeleti 
Szolgáltató Kft-vel 
kötött üzemeltetési 
szerződés útján 

2.2. Közvilágítás  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
mindenkor hatályos törvény  

Az ELMŰ Kft-vel 
kötött üzemeltetési 
szerződés alapján 

 
 



32 
 

32 
 

2.3. Kéményseprő-ipari 
kötelező közszolgáltatás 
biztosítása 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló mindenkor hatályos törvény  

Magyar Kémény Kft. 
Dunaharaszti 
Kirendeltség  

2.4. Helyi közutak és  
közterületek fenntartása 

A közúti közlekedésről szóló mindenkor 
hatályos törvény  
 
 

Alsónémedi 
Nagyközség 
Önkormányzat (a 
továbbiakban: 
Önkormányzat) 
Polgármesteri Hivatal 
és a DAKÖV Kft. 
által 

2.5. Gépjárművek 
parkolásának biztosítása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
mindenkor hatályos törvény  

Az Önkormányzat 
által 

3. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése 
3.1. Közterületek 
elnevezése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
mindenkor hatályos törvény  
 
Alsónémedi közterület használatáról, 
valamint az utcanév és házszámtáblákról 
szóló mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelet 

A Képviselő-testület 
által 

3.2. Közintézmények 
elnevezése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény  

A Képviselő-testület 
által 

4. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 
4.1. Háziorvosi ellátás  Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 

törvény 
Feladat-ellátási 
szerződés által 
háziorvosi 
szolgáltatóval  

4.2. Házi gyermekorvosi 
ellátás  

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 
törvény 

Feladat-ellátási 
szerződés által házi 
gyermekorvosi 
szolgáltatóval 

4.3. Fogorvosi 
alapellátás 

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 
törvény 

Feladat-ellátási 
szerződés  
által fogorvosi 
szolgáltatóval 

4.4. Alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti 
ellátás 

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 
törvény 

Alsónémedi-Ócsa 
települések által 
működtetett 
háziorvosi ügyelet-
fenntartó társulás 
útján 

4.5. Védőnői ellátás  Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 
törvény 

Feladat-ellátási 
szerződés által 
védőnői szolgálattal 

4.6. Iskola-egészségügyi 
ellátás 

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 
törvény 

Feladat-ellátási 
szerződés által házi 
gyermekorvosi 
szolgálattal 

 



33 
 

33 
 

5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsálóirtás) 
5.1. Közterületek 
tisztántartása  

A környezet védelmének általános mindenkor 
hatályos törvény  
 
A helyi környezetvédelemről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, 
valamint a település tisztaságáról szóló  
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

Az Önkormányzat és 
a Polgármesteri 
Hivatal által 

5.2. Rovar- és 
rágcsálóirtás 

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 
törvény  

A Polgármesteri 
Hivatal által 

6. Óvodai ellátás 
6.1. Óvodai nevelés  A nemzeti köznevelésről szóló mindenkor 

hatályos törvény  
Az Önkormányzat  
intézménye a 
Szivárvány 
Napköziotthonos 
Óvoda által 

6.2. Sajátos nevelési 
igényű gyermekek 
óvodai nevelése 

A nemzeti köznevelésről mindenkor hatályos 
törvény  

Az önkormányzat  
intézménye, a 
Szivárvány 
Napköziotthonos 
Óvoda által 

7. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;  a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása 
7.1. Települési könyvtári 
feladatok ellátása 
 

A kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 
mindenkor hatályos törvény 

Az Önkormányzat a 
Halászy Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár útján 

7.2. Közművelődési 
tevékenység ellátása  

A kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 
mindenkor hatályos törvény    

Az Önkormányzat 
fenntartásában lévő  
Halászy Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár útján 

8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 
8.1. Települési 
támogatással 
kapcsolatos feladatok 

A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló mindenkor hatályos 
törvény   
A helyi szociális ellátásokról mindenkor 
hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 
Hivatal által 

8.2. Köztemetéssel 
kapcsolatos  
feladatok 

A helyi szociális ellátásokról mindenkor 
hatályos önkormányzati rendelet  

A Polgármesteri 
Hivatal által 

8.3. Szociális étkeztetés  A helyi szociális ellátásokról mindenkor 
hatályos önkormányzati rendelet 

Polgármesteri Hivatal 
az Önkormányzati 
főzőkonyha által 

 
8.4. Házi segítségnyújtás  A helyi szociális ellátásokról mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelet  
„Kertváros” 
Önkormányzati 
Társulás Szociális és 
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Családsegítő 
Szolgálat útján 

8.5. Családsegítés  A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló mindenkor hatályos törvény   

„Kertváros” 
Önkormányzati 
Társulás Szociális és 
Családsegítő 
Szolgálat útján 

8.6. Gyermekjóléti 
szolgálat 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló mindenkor hatályos 
törvény   
 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet  

„Kertváros” 
Önkormányzati 
Társulás Szociális és 
Családsegítő 
Szolgálat útján 

8.7. Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményekre való 
jogosultsággal 
kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló mindenkor hatályos 
törvény   
 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 
Hivatal által 

8.8. Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
támogatással 
kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló mindenkor hatályos 
törvény   
 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 
Hivatal által 

8.9. Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatással 
kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló mindenkor hatályos 
törvény   
 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 
Hivatal által 

8.10. Óvodáztatási 
támogatás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló mindenkor hatályos 
törvény   
 
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet  
 
A gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
mindenkor hatályos Korm.rendelet  

A Polgármesteri 
Hivatal által 

8.11. 
Gyermekétkeztetési 
térítési díj támogatása 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló mindenkor hatályos 
törvény   

A Polgármesteri 
Hivatal által 
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9. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
9.1. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő 
lakások, és nem lakás 
céljára szolgáló 
helyiségek hasznosítása  

A lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló mindenkor hatályos 
törvény  
 
A mindenkori önkormányzati éves 
költségvetési rendelet 

Az Önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatal 
által 

10. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
10.1. Helyi környezet- 
és természetvédelem 

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló mindenkor hatályos 
törvény 
 
A helyi környezetvédelemről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, 
valamint a település tisztaságáról szóló  
 mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 
Hivatal által 

10.2. A környezeti 
állapot figyelemmel 
kísérése, 
adatnyilvántartás és -
szolgáltatás teljesítése 

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló mindenkor hatályos 
bekezdés 

 A Polgármesteri 
Hivatal által 

10.3. Vízrendezés, 
vízkárelhárítás, árvíz- és 
belvízelvezetés 

A vízgazdálkodásról szóló mindenkor 
hatályos törvény  

Az Önkormányzat 
által 

10.4. Nem közműves 
ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés 

A vízgazdálkodásról szóló mindenkor 
hatályos törvény  

Az Önkormányzat 
által 

11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 
11.1. Honvédelmi 
feladatok 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló mindenkor 
hatályos törvény  

A Polgármester és a 
Polgármesteri Hivatal 
által 

11.2. 
Katasztrófavédelmi, 
polgári védelmi 
feladatok 

A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló mindenkor hatályos törvény  

A Polgármester és a 
Polgármesteri Hivatal 
által 

11.3. Közfoglalkoztatás  A közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 
mindenkor hatályos törvény  
 
A mindenkori önkormányzati éves 
költségvetési rendelet 

A Polgármesteri 
Hivatal által 

12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 
12.1. Iparűzési adóval 
kapcsolatos feladatok 

A helyi adókról szóló mindenkor hatályos 
törvény   
A helyi adókról szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet   

A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 
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12.2. Építményadóval 
kapcsolatos feladatok 

A helyi adókról szóló mindenkor hatályos 
törvény   
 
A helyi adókról szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet     

A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 

12.3. Talajterhelési díjjal 
kapcsolatos feladatok 

A környezetterhelési díjról szóló mindenkor 
hatályos törvény   
 
A talajterhelési díjról szóló mindenkor 
hatályos önkormányzati rendelet   

A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 

13. Sport, ifjúsági ügyek 
13.1. A települési sport-
szervezetekkel való 
együttműködés 
biztosítása,  
sportegyesületek 
támogatása, 
sportlétesítmények 
fenntartása 

A sportról szóló mindenkor hatályos törvény   A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 

14. Nemzetiségi ügyek 
14.1. A nemzetiségek 
jogainak érvényesítése, a 
helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 
munkájának segítése 

A nemzetiségek jogairól szóló mindenkor 
hatályos törvény   
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet   

A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 

15. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 
15.1. Polgárőrség 
támogatása 

A mindenkori önkormányzati éves 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 

15.2. Rendőrség 
támogatása 

A mindenkori önkormányzati éves 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 

16. Hulladékgazdálkodás 
16.1. Települési szilárd 
hulladékkezelési 
közszolgáltatás 
szervezése és fenntartása 

A hulladékokról szóló mindenkor hatályos 
törvény  
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet 

A Vertikál Zrt. 
közszolgáltatási 
szerződés alapján 

16.2. Települési 
folyékony hulladék 
elszállítása és kezelése 

A hulladékokról szóló mindenkor hatályos 
törvény  
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelet 

A DAKÖV Kft.-vel 
kötött feladatellátási 
szerződés útján 
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17. Víziközmű-szolgáltatás 
17.1. A közműves 
ivóvízellátással és a 
közműves 
szennyvízelvezetéssel és 
-tisztítással kapcsolatos 
víziközmű-szolgáltatási 
feladatok elvégzéséről 
való gondoskodás 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló mindenkor 
hatályos törvény  
 

A DAKÖV Kft-vel 
kötött bérleti-
üzemeltetési 
szerződés alapján 

18. Egyéb feladatok 
18.1. A Polgármesteri 
Hivatal működésének 
biztosítása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
mindenkor hatályos törvény  

 A Képviselő-testület 
és a Polgármesteri 
Hivatal által 
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Az SZMSZ 7. melléklete 
 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai  
az Mötv. 10. §-a alapján 

 
Feladatok 

megnevezése 
Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 
Feladatellátás módja 

1. Szociális jellegű feladatok 
1.1. Bursa Hungarica 
Felsőoktatási 
Önkormányzati 
Ösztöndíj biztosítása  
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
szóló mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelet, 
 
A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testülete a Polgármesteri 
Hivatal által 

1.2. Felsőoktatásban 
tanulók támogatása   
 

A Felsőoktatásban tanulók támogatásáról 
szóló mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelet 

Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testülete a Polgármesteri 
Hivatal által 

1.3. Tehetséges 
tanulók támogatása  
 

A tehetséges gyermekek támogatásáról 
szóló mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelet 

Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testülete a Polgármesteri 
Hivatal által 

1.4. Szemétszállítási 
díjkompenzációja 

A helyi szociális ellátásokról szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelet  
 
A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 
Polgármesteri Hivatal által 

1.5. 
Csatornahasználati 
támogatás 

A helyi szociális ellátásokról szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelet  
 
A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 
Polgármesteri Hivatal által 

2. Kulturális, Oktatási, Sport feladatok 
2.1. A lakosság 
önszerveződő 
közösségei 
(társadalmi 
szervezetek, 
sportegyesületek, 
civil szerveződések, 
egyházak) 
támogatása 

A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 
Polgármesteri Hivatal és a 
Halászy Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár által 
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2.2. Helyi 
rendezvények és 
kulturális programok 
támogatása 

A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal és a 
Halászy Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár által 

2.3. Testvértelepülési 
kapcsolatok ápolása 

A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal és a 
Halászy Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár által 

3. Kitüntetések, elismerések adományozása 
3.1. Kitüntetések 
adományozása 
(„Alsónémedi 
Díszpolgára” 
kitüntető cím és 
„Alsónémediért” 
kitüntető díj) 

A helyi kitüntetésekről szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelet 
 
A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal és a 
Halászy Károly 
Művelődési Ház és 
Könyvtár által 

 
4. Egyéb feladatok 
4.1. Részvétel 
önkormányzati 
szakmai és 
érdekvédelmi 
szervezetekben, 
társulásokban 

A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 
Polgármester által 

4.2. A kötelező körbe 
nem tartozó községi 
infrastrukturális 
ellátáshoz szükséges 
beruházások, 
felújítások  

A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 
Polgármesteri Hivatal által 

4.3. Mezőőri 
szolgálat 
működtetése  

A mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. tv.  
 
A mező szolgálatról szóló mindenkori 
hatályos rendelet 

A Képviselő-testület és a 
Polgármesteri Hivatal által 

4.4. Üdülői 
szálláshely 
szolgáltatás  

A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet  

A Képviselő-testület és a 
Polgármesteri Hivatal által 

4.5. Lakáscélú helyi 
támogatás  

A mindenkori éves önkormányzati 
költségvetési rendelet  

A Képviselő-testület és a 
Polgármesteri Hivatal által 
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Az SZMSZ 8. melléklete20 
 

 
A képviselő-testület át nem ruházható feladat- és hatásköre   

az Mötv. 42. §-ban foglaltakon felül: 
 

1. Hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az alapilletmény meghatározása. 
2. Vagyon elidegenítése, megterhelése, cseréje, ajándék elfogadása, termőföld 

haszonbérbeadása. 
3. Gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése, éves 

beszámolójának, üzleti tervének elfogadása, vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság 
megválasztása. 

4. Közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőt megillető döntések meghozatala 
5. Nettó 3.000.000.-Ft feletti kötelezettségvállalások engedélyezése 21 
6. A szabad pénzeszközök elhelyezése, lekötése, betétként való elhelyezése a  nem 

számlavezető pénzintézetnél, 
7. Közalapítvány alapítása, megszüntetése, beszámolójának elfogadása, vezető 

tisztségviselőinek, felügyelő bizottságának megválasztása, 
8. Általa kiírt pályázatokban való döntés a helyiség bérbeadás kivételével, 
9. és amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.  

 
 
  

 
20 Módosította a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
21 Módosította a 6/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020.10.02-től 
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Az SZMSZ 9. melléklete 
 

A képviselő-testület által a  Polgármesterre ruházott feladat és 
hatáskör 

 
1. A helyi szociális ellátásokról szóló 25/2013. (XII.18.) rendelet  

a) 15. § (6) és (7) bekezdésében foglalt esetekben, rendkívüli települési támogatást 
állapít meg,  

b) 19. §-a alapján hulladékszállítási díj támogatást állapít meg, 
c) 20. §-a alapján csatornahasználati támogatást állapít meg, 
d) 21. §-a alapján elrendeli a köztemetést, 
e) 24. §-a alapján  szociális étkeztetést biztosít a rászorultaknak. 

 
2. 22 Az éves költségvetési tervben szereplő feladatok végrehajtása során – nettó 1.000.000 

Ft-ig – a beszerzési szabályzat szerint - kötelezettséget vállalhat, szerződést írhat alá. 
 

3. Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat vagyonáról szóló 3/2012.(II.26.)  
önkormányzati rendelet 
a) 20.§. (6) bekezdése szerinti esetekben az önkormányzat nevében követelésről való 

lemondás részben vagy egészben, 
b) 20.§. (7) bekezdés alapján a behajthatatlan önkormányzati követelésről való 

lemondás 100.000,-Ft értékhatárig. 
 

4. Nyilatkozik minden útügyi és vízügyi hatósági eljárásban, ahol az eljárás az 
önkormányzat tulajdonát érinti. A nyilatkozat elidegenítésre nem vonatkozhat. 
 

5. Engedélyezi az útépítési érdekeltségi hozzájárulások esetében a vonatkozó helyi 
rendelet szerinti részletfizetéseket. 
 

6. Dönt a közterület-használati kérelmek elbírálásáról. 
 

7. Dönt az önkormányzati támogatás erejéig bejegyzett zálogjog törléséről. 
 

8. Dönt a jelzáloggal biztosított követelésnek másik helybeli ingatlanra történő 
átterhelhetőségéről. 
 

9. Dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásában, ha az az önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületeken közművek, valamint nyomvonal jellegű távközlési építmények és 
ezekkel összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez és áthelyezéséhez 
szükséges, amennyiben ahhoz építési engedély kell. 
 

10. Dönt a közmű hozzájárulási díj részletfizetés engedélyezéséről. 
 

11. Kijelöli a bérlőt az önkormányzati szolgálati lakások esetében. 
 

12. Dönt a közfoglalkoztatással kapcsolatos szerződésekben. 
 

 
22 Módosította a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
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13. 23Alsónémedi címerének, zászlajának használata iránti kérelmekben való döntés. 
 

14. A polgármester dönthet a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés 
közötti időszakban felmerült, halaszthatatlan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
következő önkormányzati ügyekben:  
a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a 

pályázati határidő a következő ülésig lejár, 
b) Az éves költségvetési tervben nem szereplő, rendkívüli feladatok megoldására 

kötelezettséget vállalhat évi 500.000,-Ft-os összeghatárig, melynek kimerülésekor a 
Képviselő-testület határoz a keret újbóli megnyitásáról 

c) az Önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előirányzati 
főösszeg 5%-át elérő kiadás-megtakarítást, vagy bevételszerzést eredményező új 
kötelezettségvállalás esetén, 

d) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti 
intézkedést kell hozni. 

 
15. 24 Dönt – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az önkormányzati 

bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezetőnél 
történő betétkénti elhelyezéséről. 

 
16. 25Alsónémedi településnév jogi személyek nevében történő felhasználásához való 

hozzájárulás.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Az SZMSZ 10. melléklete 
 
 

A képviselő-testület által a Jegyzőre  átruházott feladat- és hatáskör 
 
 
 

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX. 10.) 4. § (1) bekezdése alapján bírság 
kiszabása. 

 
 

 
23 Módosította a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
24 Beillesztette a 21/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017.01.01-től 
25 Beillesztette a 2/2018. (II. 20.)  önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
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Az SZMSZ 11. melléklete 
 

 
A képviselő-testület által bizottságaira átruházott feladat- és hatáskörök 

 
 

1. 26Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
• Dönt az önkormányzati tulajdonú helyiségek, önkormányzat bérlakások 

bérlőkijelöléséről 
• Elfogadja az ABÉVA KFT. negyedéves beszámolóit.  
• A Beszerzési Szabályzat szerint bontja a beérkezett ajánlatokat. 

 
2. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

 
• Dönt a felsőoktatásban tanulók támogatásáról a 8/1996.(VI.28.) rendelet szerint 
• Dönt a tehetséges gyermekek támogatásáról a 10/2007.(VII.02.) rendelet szerint  
• Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat támogatási 

összegeiről. 
• Dönt települési támogatás megállapításáról a helyi szociális ellátásokról szóló   

25/2013. (XII.18.) rendelet alapján  
 

 
3. Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

 
 

• Nincs átruházott hatáskör 
 
 

 
 
 
 

  

 
26 Módosította a 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
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Az SZMSZ 12. melléklete 
 

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság (PJÜTB) feladatai 
 

 
1.1. A bizottság véleményezi:  

• az átmeneti gazdálkodásra, az éves költségvetésre, annak módosításra vonatkozó 
rendeletek tervezetét, az időszakos költségvetési beszámolókat, valamint a 
zárszámadást, 

• Szervezeti és Működési Szabályzatot és annak mellékleteit, 
• az intézmények költségvetési javaslatairól és a végrehajtásukról szóló 

beszámolókat, 
• a hitelek felvételére és kölcsön nyújtására vonatkozó előterjesztéseket, 
• a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló 

javaslatokat, 
• a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó testületi előterjesztéseket, 
• az alapítványok önkormányzati támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket, 
• az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben 

szereplő feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – 
beruházási fejlesztési célú, bér- illetve finanszírozási, likviditási hitel felvételére 
irányuló javaslatot, az erre vonatkozó szerződéseket, 

• az átmenetileg nehéz pénzügyi helyzetbe került költségvetési szervek, 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, 
legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsön nyújtására 
irányuló javaslatot, 

• 27az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad 
pénzeszközök nem számlavezetőnél történő betétkénti elhelyezésére, államilag 
garantált értékpapírok vásárlására vonatkozó javaslatot, 

• a polgármester által előkészített gazdasági program tervezetét. 
 
1.2. Ellenőrzi: 

• az éves költségvetés végrehajtását, az átcsoportosításokat és a költségvetési 
gazdálkodás szabályszerűségét, 

• a kötelezettségvállalás szabályszerűségét, 
• a pénzkezelési szabályzat megtartásáról, a bizonylati fegyelem érvényesítéséről 

készített beszámolókat, 
• negyedévenként a befektetések alakulását és szabályszerűségét a belső ellenőrrel 

együttműködve. 
 
1.3. Egyéb feladatai:  

• Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az 
ezeket előidéző okokat.  

• Vizsgálja a hitelfelvétel, kötvénykibocsátás indokait, gazdasági megalapozottságát, és 
kihatásait. Megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. 

• Ügyrendi vitákban állást foglal. 

 
27 Módosította a 21/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017.01.01-től 
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• Helyi rendeletek elkészítésében állást foglal, közreműködik, javaslatot tesz, ellenőrzi a 
Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását. 

• Javaslatot tesz a  polgármester jutalmazására, 
• Javaslatot tesz  az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok esetében az 

ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjainak személyi juttatásaira, jutalmazására. 
• A polgármesterrel együttműködve részt vesz az éves munkaterv tervezetének 

előkészítésében. 
• Figyelemmel kíséri az önkormányzati honlap adattartalmát, azzal kapcsolatban 

kezdeményezést tesz.  
• Kivizsgálja az Mötv. 37. §-ában meghatározott, a képviselő vagy a polgármester 

összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést.  
• Ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat, úgymint. 
 
1.4. Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök 
 

• Nyilvántartja vagyonnyilatkozatokat, és vezeti a nyilvántartást, 
• Biztosítja a betekintési jogot igény esetén, 
• Vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén tájékoztatja a Testületet, 
• Gondoskodik a vagyonnyilatkozatok visszaszolgáltatásáról, 
• Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. 

 
 
1.5. 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Törölte a 21/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017.01.01-től 
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Az SZMSZ 13. melléklete 
 

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság (KESZB) feladati 
Alapvető feladata az önkormányzat kulturális, egészségügyi és szociális ügyeinek 
koordinálása, véleményezése, koncepciók kidolgozása. 
Véleményezi: 

• az önkormányzati nevelési, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek 
létesítésére, működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó 
előterjesztéseket, 

• az önkormányzat költségvetésének kulturális, egészségügyi, szociális kiadásainak 
véleményezése 

• a nevelési,  egészségügyi, szociális intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő 
pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre, 

• a település területén működő egészségügyi, szociális intézmények munkáját, 
• háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola egészségügyi orvosi 

körzetek kialakítását, 
• a köznevelési, kulturális intézményvezetői pályázatokat. 

 
Javaslatot tesz: 

• Az egészségügyi intézmények működtetésének javítására. 
• A testület felé a lakáscélú támogatás odaítélésére és a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat keretének felosztására. 
• Az intézményalapítására, átszervezésére, megszüntetésére, valamint kezdeményezheti 

azt. 
• A helyi szociális háló, a gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére. 
 

Egyéb feladatok:         
• A segélyezés vonatkozásában gyakorolja a Képviselő-testület által átruházott 

hatásköröket.  
• Figyelemmel kíséri a lakosság alapellátását, javaslatot tesz annak jobbítására.  
• Jelentést, beszámolót vitat meg a sportcélú intézmények munkájáról. 
• Kapcsolatot tart a település sportköreivel, sportegyesületeivel, szakosztályaival. 
• Feltárja és egyezteti az ifjúsággal és sporttal összefüggő községi érdekeket, igényeket, 

együttműködik az e területen működő civil szervezetetekkel. 
• Segíti az ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok 

megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket. 
• Figyelemmel kíséri a gyógyító-megelőző és a betegellátási tevékenységet, 

közreműködik annak szervezésében, az egészséges életmód közösségi feltételeinek 
megteremtésében. 

• Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára. 
• Figyelemmel kíséri és elemzi a településen élők szociális helyzetének alakulását, a 

gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív 
• Figyelemmel kíséri a köznevelési és kulturális intézmények személyi feltételeinek 

alakulását. 
• A község kulturális életével kapcsolatos tevékenységet koordinálja és ellenőrzi. 
• Közvetíti az intézmények felé azt a közösségi igényt, amely befolyásolhatja az 

intézmények arculatát és a benne folyó tartalmi munka minőségét. 
• A község kulturális életével kapcsolatos tevékenység irányítása, koordinálása, 

ellenőrzése a Halászy Károly Művelődési Házzal együtt. 
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        Az SZMSZ 14. melléklete 

 
3./ Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

(TKMB) feladatai 
 
Alapvető feladata: a településfejlesztés és a környezetvédelem koordinálása. 
 Véleményezi: 

• Területrendezési terv előkészítő folyamatában véleményezi, hogy az előkészítő 
munkarészek megfelelnek-e a továbbtervezés alapjának 

• előkészíti, más előterjesztő esetén véleményezi a beruházásokkal kapcsolatos 
képviselő-testületi előterjesztéseket, 

• a kistérség területfejlesztési koncepcióját, 
• közreműködik az építési szabályzatokkal és szabályozási tervekkel kapcsolatos testületi 

előterjesztések területgazdálkodási szempontú véleményezésében, 
• a településfejlesztést és településrendezést érintő kérdéseket tartalmazó önkormányzati 

rendelettervezeteket, 
• a vállalkozások ösztönzését, területek, ingatlanok elidegenítésre, hasznosításra 

kijelölését, ami helyi építési szabályzat és szabályozási tervmódosítást igényel, 
• a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatos testületi döntések 

tervezetét. 
• az önkormányzat tulajdonába lévő termőföldek hasznosítását, haszonbérbeadását. 

 
• Javaslatot tesz: 
• az önkormányzat vagyongazdálkodásának korszerűsítésére, javítására, elkészíti a város 

gazdálkodását érintő helyi rendelettervezeteket és azokat a testület elé terjeszti, 
közreműködik a város vagyonát, vagyongazdálkodását érintő rendelettervezetek 
elkészítésében és testület elé terjesztésében, 

• a kommunális és infrastrukturális fejlesztésekre, kezdeményezi, irányítja és koordinálja 
a település fejlesztési programjainak, koncepcióinak kidolgozását, 

• az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok (lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek) és egyéb vagyontárgyak elidegenítésére, hasznosítására.  

• munkahelyteremtő beruházások támogatására, ösztönzésére, 
• új közműépítések indítására (útépítés, vízelvezetés, járdaépítés). 
• köztisztasági, környezetvédelmi intézkedések kidolgozására. 
• a külterületi utak karbantartási és építési munkálataira, ehhez prioritási sorrendet állít 

fel, 
• a Környezetvédelmi Alap felhasználására, 

 
Egyéb feladatai:  

• figyelemmel kíséri a lakosság kereskedelmi, ipari, idegenforgalmi szolgáltatásainak 
alakulását, előkészíti az e tevékenységekkel kapcsolatos testületi hatáskörbe tartozó 
döntéseket, 

• figyelemmel kíséri a helyi építési szabályzatok és szabályozási tervek betartását 
• közreműködik a település épített környezetének emberhez méltó és esztétikus 

kialakításában, a mindenkori gazdasági programmal összhangban előkészíti a 
területfejlesztési stratégiát, 
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• Folyamatosan felülvizsgálja a község közbiztonsági helyzetét, valamint annak 
javítására javaslatot tesz a Képviselő-testület felé, illetőleg az ez irányú testületi 
döntések végrehajtását ellenőrzi. 

• Közreműködik a mezőőri szolgálat feladatainak meghatározásába, figyelemmel kíséri  
és segíti a mezőőrök munkáját, negyedévente beszámoltatja őket. 

• Felügyeli a helyi jelentőségű és országos védett területek állapotát. 
 
 
 
 
 

Az SZMSZ 15. melléklete29 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
29 Törölte a 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018.02.21-től 
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Az SZMSZ 1. függeléke 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata által alapított gazdálkodó 
szervezet jegyzéke 

 
 
 
 
 

1. ABÉVA Alsónémedi  Beruházó és Vagyonhasznosító  Kft.  
Székhelye: 2351Alsónémedi, Fő út 54. sz. 
Cégjegyzékszám: 13-09-120329 
Adószáma: 1425612-2-13 
ÖNK Tulajdoni aránya:  100 % 

 
 

2. DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 
Székhely: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3. 
Cégjegyzékszáma:  13-09-066171 
Adószáma: 10800870-2-13 
ÖNK Tulajdoni aránya: 12,336 % 
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Az SZMSZ 2. függeléke 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata által létrehozott  

 közalapítványok, alapítványok  jegyzéke 
 

1. Alsónémedi Községért Közalapítvány – 1992. 
Székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
Adószáma: 19184764-1-13 
Kuratórium tagjai: 
 Elnök: Dr. Nagy Vilmos 
 Tag:  Suplicz Zsolt Tibor   

Tag: Hägerné Molnár Mária Ilona 
 Tag:  Demeterné Pap Tímea30  

Tag:  Juhász Lászlóné 
Tag:  Kiss Menyhértné 
Tag:  Tóth Gábor 

 
Felügyelő Bizottság tagjai: 
 Elnök: Józanné Vincze Katalin 
 Tag: Marosi Boldizsár 
 Tag: Szlovicsákné Mészáros Mária 
 
2. Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány-1992.  
Székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
Adószáma: 19184771-1-13 
Kuratórium tagjai: 
 Elnök:  Hangyás Erika1 

 Tag: Acsai Károlyné 
 Tag:  Horváth Ernő 
 Tag:  Kiss Menyhértné 

Tag:  Szelle Istvánné1 

 
Felügyelő Bizottság tagjai: 
 Elnök: Vásárhelyiné Nagy Éva 
 Tag: Antalné Molnár Zsuzsanna31 

 Tag: Császár Sarolta Beáta1 

 
3.  Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány – 1998. 
Székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
Adószáma: 18679717-1-13 
Kuratórium tagjai: 
 Elnök: Szotyori-Kozma Márta 32  
 Tag: Józanné Horváth Zsuzsanna 
 Tag:  Kovacsik Gyuláné 
 Tag:  Zelovicsné Balázs Katalin 
 Tag:  Szlovicsákné Polyák Ágnes 
 
Felügyelő Bizottság tagjai: 
 Elnök: Szabó Éva 
 Tag: Borbélyné Kovács Andrea 
 Tag: Kozma Miklós 

 
30 Módosította a 61/2017. (III. 29.) sz. önkormányzati határozat 
31 Módosította a 104/2015. (V.27.) sz. önkormányzati határozat 
32 Módosította a 109/2017. (IV. 26.) sz. önkormányzati határozat 
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4. Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány   -  1994. 
Székhelye: 8253 Révfülöp, Kacsajtos út 46. sz.)  
Adószáma: 18664658-2-13 

            (Alsónémedi Önkormányzatán kívül további 14 alapító önkormányzat) 
A kuratórium elnöke: Szandhofer János 

  Alsónémedi által delegált kuratóriumi tag: Horváthné Szabó Csilla 
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Az SZMSZ 3. függeléke 
Nemzetközi kapcsolataink 

 
1./ Testvértelepülés     Megállapodás megkötésének időpontja: 
 
Nagyajta – Románia                 2009. április 5. 
 
2./ Kulturális és oktatási megállapodás 
 
2.2.Colletorto, Olaszország      2103. szeptember  22.  

Testvérvárosi Bizottság  / Comitato Gemellaggi  
Via Pozzo Berardinelli 1. 
86044 Colletorto 
Olaszország 
elnök: Marco Verna 

 
2.3.Demir Kapija, Macedónia      2013. szeptember 22.  
 Demir Kapija Önkormányzata / Opstina Demir Kapija 

st. „11.Oktomvri” b.b. 
1442 Demir kapija 
Macedón Köztársaság 

 Polgármester: Trajce Dimitrijev 
 

3./ Együttműködés pályázati programokban: 

3.1.Pelplin, Lengyelország 
Pelplin Öröksége Egyesület / Stowarzyszenie Miłośników Pelplina) 
Mestwina 4. 
80-130 Pelplin 
Lengyelország 
elnök: Piotr Łaga 
 

3.2.Királyfiakarcsa, Szlovákia 
Karcsák Polgári Társulása / Obcianske Zdruzenie Kracany   
Kralovicove Kracany 49.  
93003 Kralovicove Kracany 
Szlovákia 
kapcsolattartó: Dr. Fehér Ferenc 
 

3.3. Lugnano in Teverina Önkormányzata / Comune di Lugnano in Teverina 
Via Umberto, 1   
05020 Lugnano in Teverina (TR) 
Olaszország 
Kapcsolattartó: Giulia De Santis, external Consultant/project manager 
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 Az SZMSZ 4. függeléke 33 
 

Az önkormányzati bizottságok  tagjai 
 
 

1) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi És Tájékoztató Bizottság (PJÜTB) 
 

Elnök:   Dr. György Balázs 
 
Tagok:        Józan Menyhért 
                   Kozma Miklós 
                    Dr. Nagy Vilmos 
 
Külsős tagok:   Molnár Krisztián 
                          Pálos Ferenc 
          Sándor Miklós 
 

 
2) Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság (KSESZB)  

 
Elnök:       Török Lajosné 
 
Tagok:      Kozma Miklós 
                  Dr. Nagy Vilmos 
            Varga László 
 
Külsős tagok:    Kiss Istvánné 

                    Kovács Róbert 
                               Szántó Erzsébet 

 
 

3) Településfejlesztési, Környezetvédelmi És Mezőgazdasági Bizottság 
(TKMB) 

 
Elnök:            Szabó Kálmán 
 
Tagok:           Dr. György Balázs 
                      Török Lajosné 
                       Varga László 
 
Külsős tagok:  Kiss Béla 

                              Kozma Attila 
                              Mészáros Zoltán 
 

 
33 Módosította a 10/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019.10.25-től 
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Az SZMSZ 5. függeléke 

 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláinak 

jegyzéke 
 
 
 
1./ Alsónémedi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája 
 
„Zárt” helyen, hivatali épületben 
Cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 
 
2./ Alsónémedi Önkormányzat közterületi hirdetőtáblái:34 
 
• Szabadság tér  - buszmegálló mellett 
• Fő út  POSTA előtt 
• Széchenyi u. - Hunyadi u.  sarkán (bolt) 
• Liliom u. - Rákóczi u. sarkán 
• Haraszti u. - Arany J. u.  sarkán (buszmegálló) 
• Haraszti u. - Nefelejcs u. sarkán   
• Árpád u. -Deák u. sarkán  (buszmegálló) 
• Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár – Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Módosította a 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018.02.21-től 
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Az SZMSZ 6. függeléke 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Hivatalos Lapja 

 
 

 
Elnevezés: ALSÓNÉMEDI HÍRMONDÓ  
 
Szerkeszti: Főszerkesztőség 
Felelős szerkesztő: Vincze József polgármester  
A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. György Balázs 
A szerkesztőbizottság tagjai: Jobbágy Ilona, Szabó Éva, Török Lajosné, 
A szerkesztőség munkáját segíti: Bálint István és Győrvári István Lászlóné 
Szerkesztőség: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
Email: alsonemedi@alsonemedi.hu 
Telefon: 29/337-101/11-es mellék 
Fax: 29/337-250 
Engedélyszám: ISSN: 2063-0972 
Példányszám: 2000 db 
 
Lap alapító: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
Felelős Kiadó: Pressman Nyomdaipari Bt. 2371, Dabas, Rozmaring u. 22. 
Telefon: 29/365-564 
Felelős vezető: Bálint Ferencné 
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