
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
        P o l g á r m e s t e r é t ı l 
 
 
Szám: 79-       /2011. 

M E G H Í V Ó 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 7/1999. (05. 12.) számú rendeletének 13.§ (1) 
bekezdése alapján rendkívüli ülését 

 
2011. május 23-án (hétfın) 15 órakor 

 
tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   (2351 Alsónémedi, Fı u. 58.) 
 
 
Tervezett napirend: 
 
1.)  Az Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl, valamint a 

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ 2010. évi 
mőködésérıl szóló beszámoló elfogadása. 
Elıadó: Radványi Judit intézményvezetı  
    Dr. Deák Erzsébet jegyzı. 

 
2.) Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás elfogadó nyilatkozata. 

Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
3.) A sitt-lerakó rekultivációjával kapcsolatos tájékoztatás. 
 Elıadó: Józan Sándor alpolgármester és a meghívott Szakértık. 
 
4.) Hulladékgazdálkodási Terv módosítása. 

Elıadó: Püskiné Tóth Krisztina környezetvédelmi referens.. 
 
5.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (AIRVAC Kft., ABÉVA 

Kft.) 2010. évi beszámolójának elfogadása. 
Elıadó: Vincze József polgármester. 

 
6.) Birgejárás útcsatlakozás tervezése. 

Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
 



7.) „Alsónémedi, Magyari utca és Templom utca továbbépítés kivitelezése”  
tárgyú közbeszerzés elbírálása. 
Elıadó: Vincze József polgármester. 

 
8.) A Polgármester cafetéria-juttatásával kapcsolatos törvényességi észrevétel 

elbírálása. 
Elıadó: Dr. Deák Erzsébet jegyzı. 

 
9.) Iskola külsı hıszigetelésének véleményezése. 

Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. május 19.   
 
 
 
 

Tisztelettel:       Vincze József  
              polgármester 



8. sz. napirend 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2011. május 23-i rendkívüli ülésének napirendjéhez 

 
Tárgy:  A Polgármester cafetéria-juttatásával kapcsolatos törvényességi 

észrevétel elbírálása. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Mellékelten megküldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott 30-
PM- 670/1/2011. sz. törvényességi észrevételét, mely a Polgármester cafetéria-
juttatásával kapcsolatos 19/2011. (01. 25.). sz. önkormányzati határozatra vonatkozóan 
érkezett az Önkormányzathoz. 
A 2011. március 11-én kelt észrevétel elbírálására vonatkozó határidıt kértük 
meghosszabbítani, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízottól, aki ehhez 2011. május 9-
én kelt átiratában hozzájárult. Az elbírálásra nyitva álló végsı határidıt 2011. május 
30. napjában határozta meg. Mellékelem a meghosszabbítást engedélyezı kormány- 
megbízotti levelet. 

A törvényességi észrevételben foglaltakat – az abban felsorolt jogszabályi 
hivatkozások alapján – javaslom elfogadni a Képviselı-testület számára. A 19/2011. 
(01. 25.) sz. önkormányzati határozat (a határozatot mellékelem) utolsó mondatát, –
melyben a 200.000,- Ft cafetéria-kereten felül 65.000,- Ft összegő üdülési csekket 
juttat az Önkormányzat a Polgármester számára – törölni szükséges, hiszen 2011-ben a 
cafetéria-keret maximális összege 200.000,- Ft. A cafetéria-keretbe beszámít az üdülési 
csekk is, mely a 200.000,- Ft-on belül választható cafetéria-juttatásnak minısül. 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselı-testület elé: 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 19/2011. (01. 
25.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A határozat utolsó mondata: „Ezen felül a Képviselı-testület 2011-ben 65.000,- Ft 
összegő üdülési csekk juttatást biztosít a Polgármester részére.” törlésre kerül. 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: dr. Deák Erzsébet jegyzı. 
 
 
Alsónémedi, 2011. május 17. 
 
        Dr. Deák Erzsébet 
         Jegyzı 
Mellékletek: 

– törvényességi észrevétel, 
– Kormánymegbízott meghosszabbítást engedélyezı levele 
– 19/2011. (01. 25) sz. önkormányzati határozat 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete - a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 11/2011.(01.19.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy Vincze József polgármester 2011. évi cafetéria-keretét  200.000,- 
Ft-ban határozza meg, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 
munkáltatót terhelı közterhek összegét is. A cafetéria-kereten belül a 
Polgármester a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 4.6. pontjában 
foglalt szabályok betartásával választhat az ott felsorolt juttatások közül. 
Ezen felül a Képviselı-testület 2011-ben 65.000,- Ft összegő üdülési csekk juttatást 
biztosít a Polgármester részére. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 

 



5. sz. napirend 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2011. május 23-i rendkívüli ülésének napirendjéhez 

 
Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (AIRVAC Kft., 

ABÉVA Kft.) 2010. évi beszámolójának elfogadása. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
ABÉVA Kft.:  

E-mailen keresztül eljuttattuk a Képviselık számára az ABÉVA Kft. Ügyvezetıje által 
elkészíttetett 2010. évi beszámolót, a könyvvizsgálói jelentéssel és eredmény kimutatással 
együtt. Mellékeljük a FEB vonatkozó határozatait is. A beszámoló és mellékletei kinyomtatva 
megtekinthetıek Bombiczné Horváth Éva pénzügyi vezetınél.  
 
AIRVAC Kft.:  

E-mailen keresztül eljuttattuk a Képviselık számára az AIRVAC Kft. Ügyvezetıje 
által elkészíttetett 2010. évi beszámolót, a könyvvizsgálói jelentéssel és eredmény 
kimutatással együtt. A vonatkozó FEB határozatok a testületi ülésen kiosztásra kerülnek. A 
beszámoló és mellékletei kinyomtatva megtekinthetıek Bombiczné Horváth Éva pénzügyi 
vezetınél.  
 
Kérjük, az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 
 
1. Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az ABÉVA 
Kft. 2010. évi beszámolóját, eredmény kimutatását a mellékletben foglaltak szerint.  
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı és Vincze József polgármester. 
 
2. Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az AIRVAC 
Kft. 2010. évi beszámolóját, eredmény kimutatását a mellékletben foglaltak szerint.  
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Kozma Miklós ügyvezetı és Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi, 2011. május 19. 
 
        Dr. Deák Erzsébet 
         Jegyzı 
 
 
Mellékletek: 

– Belágyi Tamás ügyvezetı levele 
– FEB 4-5/2011. sz. határozata 
– Beszámoló, eredmény kimutatás mellékletekkel együtt (e-mail) 
– AIRVAC anyagai (e-mail) 



1. sz. napirend 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2011. május 23-i rendkívüli ülésének napirendjéhez 

 
Tárgy:  Az Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl, 

valamint a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 
Központ 2010. évi mőködésérıl szóló beszámoló elfogadása. 

 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 
 Mellékelten megküldöm – nagy terjedelme miatt e-mailen – a „Kertváros” 
Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ vezetıjének, Radványi Juditnak 
beszámolóját az intézmény 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolóját, valamint az 
Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló beszámolót. 
Kérjük, az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni a Képviselı-testület:  
 
1. határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az 
Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló beszámolóját. 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: dr. Deák Erzsébet jegyzı. 
 
2. határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti 
és Családsegítı Szolgálatának 2010. évi beszámolóját. 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Radványi Judit intézményvezetı. 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. május 17. 
 
        
        Dr. Deák Erzsébet 
         Jegyzı 
 
 
Mellékletek: 

– Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi beszámolója, 
– „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ 2010. évi 

beszámolója (e-mailban) 



2. sz. napirend 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2011. május 23-i rendkívüli ülésének napirendjéhez 

 
Tárgy:  Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás megállapodásának 

elfogadása. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 
 Mellékelten megküldöm a tárgyban nevezett megállapodást, melyet a 
Társulásban résztvevı önkormányzatokkal több alkalommal egyeztetett Gyál Város 
Önkormányzata.  

Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 14-én 
322/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozatával már jóváhagyta a Társulási 
Megállapodás akkori anyagát, azóta viszont több alkalommal – a résztvevı 
önkormányzatok számában történt módosulások, valamint az önkormányzatoknak a 
megállapodásra vonatkozó észrevételei és javaslatai alapján – átdolgozásra került a 
megállapodás-tervezet. Gyál Város Önkormányzata a mellékelt levélben (e-mailben) 
kérte a most már végleges anyag újbóli elfogadtatását a társult önkormányzatok 
Képviselı-testületével. 
 
Kérem, az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni a Képviselı-testület:  
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az 
elıterjesztés melléklete szerint.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzıt a Társulási 
Megállapodás aláírására.  
Határid ı: 2011. június 15. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi, 2011. május 17. 
 
        
        Dr. Deák Erzsébet 
         Jegyzı 
 
 
Mellékletek: 

– Gyál Város Önkormányzatának levele, 
– Társulási Megállapodás tervezete 



 Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
 
2011. május 4. napján elektronikus úton valamennyi (részvételi szándékát jelzı, valamint a 
részvétel lehetıségével számoló) polgármester részére megküldtem a Fıvárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának tervezetét,  szíves észrevételezés 
céljából. 
 
Tekintettel arra, hogy a kiküldött tervezet módosítására a mai napig indítvány nem érkezett, 
kérem, hogy a tárgybani tervezetet szíveskedjék véglegesnek tekinteni.  
 
Kérem továbbá, hogy amennyiben az Önkormányzat a Társulás tagja kíván lenni, a 
megállapodás jóváhagyása érdekében (a Ttv. 4.§ (1) a. pontban foglaltakra tekintettel) 
szíveskedjék azt a képviselı-testület elé terjeszteni, valamint a jóváhagyó határozat kivonatát 
2011. június 10. napjáig részemre elektronikus úton megküldeni.  
 
Tekintettel arra, hogy a június 15. napján tartandó alakuló ülésen a határozat eredeti példánya 
kerül a megállapodáshoz csatolásra, kérem szíveskedjék azt magával hozni.  
 
Együttmőködését megköszönve tisztelettel üdvözli: 
 

 

Gyál Város Polgármesteri Hivatala  
2360 Gyál,  Kõrösi út 112-114  

 dr.Karvalics Katalin 
 törvényességi referens 
 Tel.: 29/540-931 Fax: 29/340-028 
 e-mail: karvalics.katalin@gyal.hu 
 



Fıvárosi 

Agglomeráció 

Önkormányzati 

Társulás 

 

Társulási megállapodása 

 

 

 

 



 

 
MEGÁLLAPODÁS  

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁRÓL 

 
 
Alulírott Alapítók a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ 
(1) bek. h) pontjában foglaltakra figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 41. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben (a 
továbbiakban: Ttv.) foglaltaknak megfelelıen, a mai napon kelt jelen társulási 
megállapodással létrehozzák a Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulást.  
 
1./ A Társulás neve:  
 
Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
 
2./ A Társulás rövidített neve : 
 
FAÖT 
 
3./ A Társulás tagjai:  
 

• Alsónémedi Önkormányzata (székhely: 2351 Alsónémedi, Fı út 58.),  
• Budakalász Önkormányzata (székhely: 2011 Budakalász, Petıfi tér 1.),  
• Budakeszi Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fı u. 179.),  
• Csömör Önkormányzata (székhely: 2141 Csömör, Szabadság u. 5.),  
• Diósd Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.),  
• Dunaharaszti Önkormányzata (székhely: 2330 Dunaharaszti, Fı út. 152.),  
• Dunakeszi Önkormányzata (székhely: 2120 Dunakeszi, Fı út 25.),  
• Ecser Önkormányzata(székhely: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.),  
• Érd Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.),  
• Fót Önkormányzata (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), 
• Gyál Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kırösi út 112-114.),  
• Halásztelek Önkormányzata (székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1.),  
• Kistarcsa Önkormányzata (székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.), 
• Mogyoród Önkormányzata (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40.),  
• Nagykovácsi Önkormányzata (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.),  
• Nagytarcsa Önkormányzata (székhely: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.),  
• Pécel Önkormányzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.),  
• Pilisborosjenı Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenı, Fı út 16.), 
• Remeteszılıs Önkormányzata (székhely: 2094 Remeteszılıs, Nagykovácsi u. 3.),   
• Solymár Önkormányzata (székhely: 2083 Solymár, József A. u. 1.),  



• Szentendre Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.),  
• Szigetszentmiklós Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.),  
• Törökbálint Önkormányzata (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.),  
• Vecsés Önkormányzata (székhely: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.),  

 
4./ A Társulás székhelye: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
2360 Gyál, Kırösi út 112-114. 
 
5./ A Társulás mőködési köre: 
 
A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
6./ A Társulás irányító szerve, annak székhelye: 
 
Irányító szerv:  Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
Székhelye:  2360 Gyál, Kırösi út 112-114. 
 
7./ A Társulás létrehozása, a társulási megállapodás módosítása, a Társulás 
megszüntetése 
 
7.1. A társulási megállapodást az egyes önkormányzatok polgármesterei írják alá.  
 
7.2. A Társulásban résztvevı önkormányzatok (a továbbiakban: a Társulás tagja) 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges:  
 

- a megállapodás jóváhagyásához, 
- a megállapodás módosításához, 
- a megállapodás megszüntetéséhez, 
- a Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,  
- a társulási megállapodás évközbeni felmondásához. 
 

7.3. / A társulási megállapodás felmondása 
 
A társulási megállapodást felmondani – kivéve, ha az jogszabályban elıírt feltételek 
teljesülésének megszőnése folytán bekövetkezı hatáskör megszőnés miatt válik év közben 
szükségessé – a naptári év utolsó napjával lehet, a felmondásról minısített többséggel hozott 
szavazataránnyal dönthet az egyes tagok képviselı-testülete, és legalább 3 hónappal korábban 
azt köteles a Társulás tagjaival közölni.  
 
7.4./ A Társulás tagjainak kizárása 
 
A Társulás tagjainak több mint fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt az önkormányzatot, amely a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 
 
7.5.  A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl vagy felmondásáról a 
kezdeményezés megküldésétıl számított 60 napon belül döntenek. A módosítást, 
megszüntetést vagy felmondást a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. 



 
7.6.  A Társulás megszőnik: 
 

- ha a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését, 
- bíróság jogerıs döntése alapján. 
 

A megszőnéskor a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.  
 
8./ A Társulás idıtartama 
 
A Társulást a tagok határozatlan idıtartamra hozzák létre.  
 
9./ A Társulás jogállása, jogköre, vagyona 
 
A Társulás önállóan mőködı, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából részjogkörrel rendelkezı szerv.  
 
A gazdasági-pénzügyi, számviteli feladatokat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala (2360 Gyál, Kırösi út 112-114.), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 
szerv látja el. 
 
 A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik, ennek megfelelıen saját vagyonnal rendelkezhet, 
amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 
 
9.1. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, vállalkozásban vehet részt, felelıssége 
azonban nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.  
 
9.2. A feladatellátásra szolgáló vagyon: 
 

- éves kötelezı befizetések (tagdíj a lakosságszám arányában, 10 ft/fı/év, amelyek a 
KSH január 01-i adatai alapján kerülnek beszedésre minden év április 15-ig), 

- önként vállalt befizetések, 
- átvett pénzeszközök, 
- pályázati források, 
- ingó vagyontárgyak, 
- immateriális javak, melyek nagyságát évente a székhely település zárszámadása 

tartalmazza. 
 
A Társulás átadott vagyontárggyal nem rendelkezik. 
 
9.3. A vagyon felett rendelkezı szerv: 
 
Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 
 
9.4. A Társulási vagyon felosztása, kiadása 
 
A Társulás megszőnése esetén vagyonát a Társulás tagjai között kell felosztani.  
 
Amennyiben a Társulásba vagyontárgyat vitt be valamely tag, vagy vagyontárgy Társulás 



tagja részére történı kiadásában kell dönteni, úgy a vagyontárgy kiadását legfeljebb 4 évre el 
lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a Társulás feladatának 
ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját – a Társulással kötött szerzıdés alapján – 
használati díj illeti meg.  
 
10./ A Társulás döntést hozó szerve 
 
A Társulás vezetı döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a 
Társulás e megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskörét.  
 
A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják.  A polgármester 
helyettesítésének rendjérıl a tag önkormányzat képviselı-testülete rendelkezik.  
 
A Társulási Tanács alakuló ülését Gyál Város polgármestere hívja össze. A Társulási Tanács 
alakuló ülésén mondja ki a Társulás megalakulását.  
 
A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, társelnököt 
választ. A társelnök az elnök akadályoztatása esetén ıt teljes jogkörrel helyettesíti. Az elnök 
és társelnök egyidejő akadályoztatása esetére, valamint a munkájuk segítésére a Társulási 
Tanács tagjai 4 elnökhelyettest választanak, meghatározva a helyettesítés rendjét. Az elnök és 
a társelnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet, az 1-1 elnökhelyettes 
személyére a 4 elnökhelyettest adó körzethez tartozó tagok tehetnek javaslatot.  
 
A 4 elnökhelyettest adó körzetek a következık: 
 
Északnyugati Körzet: Budakalász, Nagykovácsi, Pilisborosjenı, Remeteszılıs, Solymár, 
Szentendre. 
Északkeleti Körzet: Csömör, Dunakeszi, Fót, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel. 
Délnyugati Körzet: Budakeszi, Diósd, Érd, Törökbálint. 
Délkeleti Körzet: Alsónémedi, Dunaharaszti, Ecser, Gyál, Halásztelek, Szigetszentmiklós, 
Vecsés. 
 
A társulás az érintett települések polgármesterei közül elnököt és társelnököt választ az 
önkormányzati választásokat követı 90 napon belül. 
 
A társulás az érintett települések polgármesterei közül 4 elnökhelyettest választ körzetek 
szerint az önkormányzati választásokat követı 90 napon belül.  
 
A Társulási Tanácsban a polgármesterek egyenlıen 1-1 szavazati joggal rendelkeznek, vagyis 
minden tag önkormányzat egyenlı szavazattal vesz részt a döntések meghozatalában.  
 
Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban helyettesítésre meghatalmazott 
személy útján lehet. 
 
A Társulási Tanács tagjai képviselı-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységükrıl.  
 
A Társulási Tanács megalakultnak tekintendı, ha a képviselı-testületek mindegyike 
jóváhagyta a megállapodást, a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást, 
továbbá a Társulási Tanács tagjai a társulási megállapodást aláírták. 



 
A Társulási Tanács döntését ülésen határozattal hozza. 
 
10.1. A Társulási Tanács ülése  
 
A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében a társelnök hívja össze és vezeti. 
 
Az ülést össze kell hívni: 
 

- szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal,  
- a Társulás tagjai legalább egynegyedének napirendet tartalmazó indítványára, 
- a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.  

 
A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselı-testület ülésérıl 
készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet 
az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzıkönyvet 15 napon 
belül meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak. 
 
10.2.  A Társulási Tanács határozatképessége 
 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével 
rendelkezı képviselı jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselı „igen” 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévı képviselık szavazatainak több mint a 
felét.  
 
10.3. A Társulási Tanács részletes mőködési szabályait a jelen megállapodás és a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével maga állapítja meg, szervezeti és 
mőködési szabályzatában. 
 
11./ A Társulás gazdálkodása 
 
11.1. A Társulás mőködésének, a Társulás fenntartásának költségeihez a társult 
Önkormányzatok a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a költségvetésrıl szóló 
törvényben foglaltak figyelembevételével, lakosságuk számának arányában járulnak hozzá.  
 
A Társulás költségvetését a Társulási Tanács a költségvetésrıl szóló határozatban állapítja 
meg.  
 
A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a Társulás 
vagyonát képezik, amelybıl az igazolt mőködési költségek kifizetése után fennmaradó rész 
pályázatok elıkészítésére, pályázatok eljárási díjainak befizetésére is fordítható. 
 
11.2.  A Társulás mőködtetésének tagdíját a tag önkormányzatok egy összegben teljesítik a 
tárgyév április 15 napjáig.  A tagdíj aktuális mértékét a Társulási Tanács határozatban 
határozza meg a 9.2. pont alapján. 
 
A Társulás létrehozásának évében a tagdíj mértéke az éves kötelezı befizetés fele, mely 
összeget a Társulás tagjai 2011. augusztus 31. napjáig kötelesek teljesíteni. 
 
Amennyiben a tag önkormányzat bármely befizetési kötelezettségének fenti határnapig nem 



tesz eleget, úgy a Társulás 30 napos határidı megjelölésével a fizetésre kötelezett tagot 
írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére.  
 
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 
úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönthet. 
 
A gazdálkodási feladatokat végzı az év végén elszámolást készít, amelyet megvitatásra a 
Társulási Tanács elé terjeszt, legkésıbb a tárgyévet követı április 30. napjáig.  
 
A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  
 
A Társulás költségvetési felügyeletének rendje vonatkozásában a Társulás költségvetése a jogi 
személyiségő társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel. 
 
12./ A Társulás megszőnésekor történı elszámolás rendje 
 
A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 
A Társulás megszőnésekor a tagok kötelesek elszámolni egymással úgy, hogy a Társulás 
vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.  
 
A Társulás megszőnés, vagy a Társulásból történı kiválás esetén, amennyiben a megszőnéssel 
vagy kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség keletkezik, a kapott fejlesztések 
arányában, illetve a Társulási Tanács döntése alapján teljesítik a Társulás tagjai a pályázati 
felhívásnak megfelelı visszafizetést.  
 
13./ Az elszámolás rendje 
 
A Társulás tagjai a kiváláskor, megszőnéskor és kizáráskor is kötelesek elszámolni. Kizárás 
esetén a Társulás tagja által a társulásba bevitt vagyonnal számolnak el. 
 
14./ A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
 
A Társulás titkárt, vagy más személyt foglalkoztat a Társulási Tanács határozata alapján 
megbízásos, vagy munkaviszonyban abból a célból, hogy elısegítsék a Társulási Tanács, 
illetve a Társulás mőködését, azt koordinálják, és ellássák mindazokat a feladatokat, amelyre 
a Tanács megbízást ad. 
 
15./ A Társulás fenntartói: 
 
A hatályos társulási megállapodás alapján: 
-    Alsónémedi Önkormányzata, 
-  Budakalász Önkormányzata, 
- Budakeszi Önkormányzata,  
- Csömör Önkormányzata, 
- Diósd Önkormányzata, 
- Dunaharaszti Önkormányzata, 
- Dunakeszi Önkormányzata, 



- Ecser Önkormányzata, 
- Érd Önkormányzata, 
- Fót Önkormányzata, 
- Gyál Önkormányzata,  
- Halásztelek Önkormányzata,  
- Kistarcsa Önkormányzata,  
- Mogyoród Önkormányzata,  
- Nagykovácsi Önkormányzata,  
- Nagytarcsa Önkormányzata,  
- Pécel Önkormányzata,  
- Pilisborosjenı Önkormányzata,  
- Remeteszılıs Önkormányzata,  
- Solymár Önkormányzata,  
- Szentendre Önkormányzata,  
- Szigetszentmiklós Önkormányzata,  
- Törökbálint Önkormányzata,  
- Vecsés Önkormányzata. 
 
 
16./ A Társulás gazdálkodásának belsı ellenırzése: 
 
A Társulás jogszerő mőködésének ellenırzésére a Társulás tagjai, mint alapítók az általuk 
javasolt szakemberek közül felkért 4 tagú ellenırzı bizottságot választanak, amelynek 
feladatát képezi a Társulás mőködésének ellenırzése, beszámoló a Tanács ülésén legalább 
évente egy alkalommal a zárszámadás elfogadásakor. A bizottság mőködésének szabályait a 
Társulási Tanács szótöbbséggel hozott határozattal fogadja el. 
 
17./ A Társulás feladatai, célja: 
 
A Társulás alapvetı célja az érintett települések közösen való fellépése – bizonyos ügyekben 
Budapesttel együtt – az agglomerációs települések érdekében. 
A legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a közös gondolkodás és a 
tapasztalatcsere többek között a (közösségi) közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a 
katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése. 
A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bekezdése 
értelmében cél a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési 
programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése, 
pályázatok benyújtása, források megszerzésére. 
 
A Társulás szakágazat kódja: 8411. Általános közigazgatás. 
 

Társulás szakfeladatai: 
 

Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100 Út, autópálya építése 
691001 Jogi segítségnyújtás 
781000 Munkaközvetítés 



829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása 
890412 Komplex térségi integrációt segítı programok 
 

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
869047 Komplex egészségfejlesztı, prevenciós programok 
869051 Környezet-egészségügyi feladatok 
 
Menetrendszerő közúti, helyi (egyéni) személyszállítás, közutak, közúti teherforgalom és 
tömegközlekedés 
493101 Városi és elıvárosi vasúti személyszállítás 
493102 Városi és elıvárosi közúti személyszállítás 
 

Vízközmő, csatorna, energia 

370000 Szennyvíz gy őjtése, tisztítása, elhelyezése 

422100 Folyadék szállítására szolgáló közm ő építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
 
 

Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok 
842152 Nemzetközi oktatási együttmőködés 
842153 Nemzetközi kulturális együttmőködés 
842155 Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolata 
 

Közbiztonság, tőz- és katasztrófa elhárítás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
 

Kulturális m ősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenys égek 
támogatása 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 

Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megırzése és fenntartása 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
 



Sport és mindenféle máshová nem sorolható szabadidıs szolgáltatás 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
932911 Szabadidıs park, fürdı, és strandszolgáltatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás  
 
 
 
 
 
18./ Záró rendelkezések 
 
18.1.  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérésekben a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl, valamint az önkormányzatokról szóló jogszabályok 
vonatkozó hatályos rendelkezései az irányadóak.  
 
18.2. A Társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan idıre jön létre.  
A jelen megállapodás akkor lép hatályba, amely napon az utolsó alapító tag is aláírta. 
 
A Társulás mőködése során felmerülı esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 
között tárgyalásos formában rendezni. Ennek sikertelensége esetén a tagok bírósághoz 
fordulhatnak. Jogvitáik esetére a felek alávetik magukat 10MFt perértékig a Budakörnyéki 
Bíróság, ezen összeg feletti perérték esetében a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
 
18.3. A jelen megállapodást a Társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben egyezıt aláírták. 
 
A társulási megállapodás mellékletei: a megállapodást jóváhagyó képviselı-testületi 
határozatok. 
 
 
Kelt, Gyál, 2011. május 4.   
 
 
 
Polgármesterek aláírása:  
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 



 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
 
A megállapodást jóváhagyó képviselı-testületi határozatok:  
 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 



7. sz. napirend 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2011. május 23-i rendkívüli ülésének napirendjéhez 

 
Tárgy:  „Alsónémedi, Magyari utca és Templom utca továbbépítés 

kivitelezése”  tárgyú közbeszerzés elbírálása. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az „Alsónémedi, Magyari utca és Templom utca továbbépítés kivitelezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás az alábbi elızmények után indult. 
A jelen eljárás alapjául szolgáló „Alsónémedi településközponti és közbiztonsági fejlesztése” 
tárgyú, a Közbeszerzési Értesítıben 21834/2010 számú, 2010/08/11-én megjelent ajánlattételi 
felhívással induló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának V.7.5. pontjában az 
Önkormányzat fenntartotta a jogot a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. 
§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazására a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján, mely alapján az Önkormányzat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat a 
jelen építési beruházás esetében, mert olyan új építési beruházásra kerül sor, amelyet a 
korábbi nyertes ajánlattevıvel köt meg ugyanazon ajánlatkérı azonos vagy hasonló építési 
beruházás teljesítésére, az új építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel, 
amelyre a korábbi szerzıdést nyílt eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító 
hirdetményben az ajánlatkérı jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a 
korábbi eljárásban az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette 
az újabb építési beruházás becsült értékét is a nemzeti értékhatár elérésének meghatározása 
szempontjából. A jelen tárgyalásos eljárás a korábbi elsı szerzıdés megkötésétıl számított 
három éven belül indul. 
 
A fenti közbeszerzés eredményeként megkötött szerzıdés szerinti kivitelezés megkezdése 
után derült ki, hogy az engedélyezı hatóságként eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság az 
útépítési engedélyezési eljárás során nem vonta be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt 
(KÖH) szakhatóságként, továbbá, hogy a terv szerinti kivitelezés alapján a kialakítandó járda 
térkıburkolata a templom kerítés lábazatának felsı síkja fölé emelkedik, melyet az Egyház és 
a KÖH nem fogad el. Az eddig elvégzett munka visszabontása vált szükségessé. Az építést fel 
kellett függeszteni, a terveket pontosítani és továbbépítési engedélyt megkérni. A tervek 
elkészültek és a továbbépítési engedély a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelısége Útügyi Osztálya KA/793/10/2011. számon 2011. március 25-én kelt, 2011. 
április 14-én jogerıre emelkedett határozatával megadásra került.     
 
A jelen közbeszerzési eljárás 2011. május 2. napján közvetlen ajánlattételi felhívással indult, 
az ajánlattételre felkért cég az alap eljárásnak a közbeszerzés adott részét megnyerı ZÖFE 
KFT. (1119 BUDAPEST, THÁN K. U. 3-5.) volt. 
 
Az ajánlattételi határidıre 2011. május 13. napja 08.30 órára az ajánlattevı benyújtotta 
ajánlatát az alábbiak szerint: 
Ajánlattevı neve, címe: ZÖFE KFT. 1119 BUDAPEST, THÁN K. U. 3-5.  
Nettó ajánlati ár, mely a befejezési határidıre prognosztizált egyösszegő vállalkozói díj 
(átalányár):  
Nettó 22 157 533 Ft  



Az ajánlat bírálata során hiányosság nem merült fel. 
 
A tárgyalást a felek 2011. május 13. napja 09.00 órai kezdettel lefolytatták, ajánlattevı a fenti 
ajánlatát fenntartotta. 
 
Megállapítható, hogy a közbeszerzés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.  
   
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 

Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete „Alsónémedi, Magyari utca és 
Templom utca továbbépítés kivitelezése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
2. a nyertes ajánlat: ajánlattevı neve, címe: ZÖFE KFT. 1119 BUDAPEST, THÁN K. U. 

3-5., nettó ajánlati ár, mely a befejezési határidıre prognosztizált egyösszegő 
vállalkozói díj (átalányár): nettó 22 157 533 Ft 

3. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését az elıterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal 

4. felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési szerzıdés 
megkötésére. 

 
  

Felelıs: Polgármester 
Határidı: azonnal 
    
Alsónémedi, 2011. május 18. 
        Vincze József  
          polgármester 
 
 
Az elıterjesztés összeállította dr. Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadó 
 
 
Melléklet:  
– Összegzés az ajánlatok elbírálásáról 
 



7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe:  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
2351 Alsónémedi, Fı út 58.  
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Alsónémedi, Magyari utca és Templom utca továbbépítés kivitelezése a Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelısége Útügyi Osztálya KA/793/10/2011. számon 2011. március 25-én kelt, 2011. április 
14-én jogerıre emelkedett továbbépítési engedély határozata és az annak alapjául szolgáló, a SPECIÁLTERV 
Építımérnöki Kft. (1031 Budapest, Nimród u. 7.) tervei alapján.  
3. A választott eljárás fajtája: 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
252. § (1) bekezdés e) pontja alapján alkalmazandó 125. § (3) bekezdés b) pont alapján. 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti 
eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:- 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: - 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 1 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében 
legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei 
(részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 
Ajánlattevı neve, címe: ZÖFE KFT. 1119 BUDAPEST, THÁN K. U. 3-5.  
Nettó ajánlati ár, mely a befejezési határidıre prognosztizált egyösszegő vállalkozói díj (átalányár):  
nettó 22 157 533 Ft  
7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka:- 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevı neve, címe: ZÖFE KFT. 1119 BUDAPEST, THÁN K. U. 3-5.  
Nettó ajánlati ár, mely a befejezési határidıre prognosztizált egyösszegő vállalkozói díj (átalányár):  
Nettó 22 157 533 Ft  
Az adott ajánlat a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes, egyetlen ajánlat. 

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:- 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Igen 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására szolgáló 
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 
10.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k 
közremőködik/közremőködnek:  
a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: GÉP-LIGET Építıipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.) 
burkolatépítés, növénytelepítés 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában:- 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem 
haladó mértékben szerzıdést köthet:  
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: forgalomtechnikai munkák kivitelezése, felelıs mőszaki vezetıi 
feladatok ellátása 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában:- 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  

A tárgyalásos eljárás jogcíme; 

A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 252. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján alkalmazandó 125. § (3) bekezdés b) pont.  
Ajánlatkérı a jelen eljárás alapjául szolgáló 21834/2010 számú, 2010/08/11-én megjelent ajánlattételi felhívással 
induló közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásának V.7.5. pontjában fenntartotta a jogot a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazására a 
Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
A fenti közbeszerzés eredményeként megkötött szerzıdés szerinti kivitelezés megkezdése után derült ki, hogy az 
engedélyezı hatóságként eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság az útépítési engedélyezési eljárás során nem vonta 



be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) szakhatóságként, továbbá, hogy a terv szerinti kivitelezés 
alapján a kialakítandó járda térkıburkolata a templom kerítés lábazatának felsı síkja fölé emelkedik, melyet az 
Egyház és a KÖH nem fogad el. Az eddig elvégzett munka visszabontása vált szükségessé. Az építést fel kellett 
függeszteni, a terveket pontosítani és továbbépítési engedélyt megkérni. A tervek elkészültek és a továbbépítési 
engedély a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége Útügyi Osztálya KA/793/10/2011. számon 
2011. március 25-én kelt, 2011. április 14-én jogerıre emelkedett határozatával megadásra került.     
Az ajánlatkérı hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz a jelen építési beruházás esetében, mert olyan új 
építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevıvel köt meg ugyanazon ajánlatkérı azonos 
vagy hasonló építési beruházás teljesítésére, az új építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel, 
amelyre a korábbi szerzıdést nyílt eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az 
ajánlatkérı jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás 
becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is a nemzeti 
értékhatár elérésének meghatározása szempontjából. A jelen tárgyalásos eljárás a korábbi elsı szerzıdés 
megkötésétıl számított három éven belül indul. 
13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 2011. május 18. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2011. május 28. 
14.* Egyéb információk: A szerzıdéskötés tervezett idıpontja az uniós támogatásra is tekintettel 2011. június 3. 
napja 08.30 óra. 
15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:- 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: 
Az ajánlattételi felhívás 2011. május 2. napján került ajánlattevı részére megküldésre. 
17. Az eredményhirdetés idıpontja: 2011. május 18. napja 15.00 óra. 
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2011. május 18. 
19.* Az összegezés javításának indoka:- 
 
Alsónémedi, 2011. május 18. 
 
 
 
Vincze József  
polgármester 
 
 
 



6. sz. napirend 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2011. május 23-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Birgejárás útcsatlakozás tervezése. 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 

A mellékelt emlékeztetı jegyzıkönyvben a Birgejárás útcsatlakozás létesítésére 
vonatkozó elızmények feltüntetésre kerültek. A csomópont kiépítéséhez, az 
útcsalatkozás kialakításához szükséges terveztetésre vonatkozóan árajánlatokat kértem 
be, és kérem a Képviselı-testület hozzájárulását az alacsonyabb összegő árajánlaton a 
tervezési szerzıdés megkötéséhez.  

Forrás a 2011. évi költségvetésben a 6. sz. melléklet „Iparterület 
közmővesítése” soron rendelkezésre áll. 
 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testület hozzájárul az 
Alsónémedi külterületén, a 4604.j. út 3+816 kmsz közelében (Birgejárás) lévı 
útcsatlakozás, valamint szervizút továbbépítéséhez szükséges tervezıi feladatok 
elvégzésére a tervezıi szerzıdés megkötéséhez a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft-vel 
(1139 Budapest, Teve u. 9/C.) bruttó 1.025.000,- Ft összegben és felhatalmazza a 
Polgármestert a szerzıdés aláírására. 
Határid ı: 2011. június 15. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. május 19. 
 
 
 
 
        Vincze József  
        polgármester  



EMLÉKEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. FKO hivatalos helyiségében, Budapest Fényes Elek u. 7-13. 
 
Dátum: 2011-05-03. 
 
Jelen vannak:  Millián Anna osztályvezető - Magyar Közút NZrt. 
  Brabanti József - Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
  Kis Zoltán Ügyvezető - Design Építőipari Mérnöki Iroda – tervező 
 
Előzmények: Alsónémedi Nagyközség Polgármestere 5758/2010. számú levelében elvi közútkezelői 
hozzájárulást kért útcsatlakozás létesítésére Alsónémedi külterületén, a 4604. j. út 3+816. kmsz. 
közelében.  
A Magyar Közút NZrt. PES-6626-2/2010. számú levelében elvi hozzájárulását adta közvetlen lehajtó 
ill. útcsatlakozás kialakításához, valamint szervízút továbbépítéséhez. 
A tervezés során felmerült, hogy a kialakítandó közútcsatlakozás későbbiekben kialakítandó 
iparterület megközelítését szolgálná, azonban az elvi hozzájárulásban szereplő „egyszerű” 
útcsatlakozás erre nem megfelelő. Az ÚT-2-1.201:2008. „Közutak tervezése” útügyi műszaki előírás 
alapján az iparterület megközelítésére szintbeni csomópont kialakítása szükséges. 
  
Kis Zoltán: A település szerkezeti és szabályozási tervének áttekintése, valamint az Önkormányzat 
tájékoztatása alapján a tervezés során felmerült az a probléma, hogy a későbbiekben kialakítandó 
iparterület megközelítésére a várható forgalomnagysága illetve a 4604. j. út forgalomnagysága 
alapján, szintbeni csomópont tervezése és kiépítése szükséges. 
 
Brabanti József: Az Alsónémedi Önkormányzat valóban iparterület kialakítását tervezi az érintett 
területen. Az Önkormányzat  vállalja a szintbeni csomópont megterveztetését és kiépítését. 
 
Millián Anna: A 4604. j. út érintett szakaszán az elvi hozzájárulástól eltérően, mivel az útcsatlakozás a 
későbbiekben kialakítandó iparterület megközelítését szolgálná, szintbeni csomópont kiépítése 
szükséges. A közút részéről körforgalom tervezését és kiépítését javaslom. 
 

kmf. 
 
 

Kis Zoltán       Millián Anna  
Ügyvezető       Osztályvezető 
 

 
Az Önkormányzat által fontosnak tartott, de a megbeszélésen el nem hangzott észrevétel: 
 
Az idegen területek igénybevétele és a csomópont építése során esetlegesen szükségessé váló 
kisajátítások elkerülése érdekében az Önkormányzat célszerűbbnek tartja a kisebb terület 
igénybevétellel járó balra kanyarodó sávos csomópont kialakítását, melyhez kéri a közútkezelő 
előzetes állásfoglalását. 
 
 
Vincze József 
polgármester 



Tisztelt Polgármester Úr! 
  
Cégünk megbízást kapott Alsónémedi Önkormányzattól a 4604. j. út mentén 6,00 m széles 50,00 m 
hosszú közútcsatlakozás tervezésére. Megtörtént a geodéziai felmérés valamint, a rendelkezésünkre 
bocsájtott elvi közútkezelıi állásfoglalás alapján, egyeztettünk a Magyar Közút Nzrt.-nál Hartmann 
Beatrix ügyintézıvel, aki tájékotatásul közölte hogy a korábban benyújtott kérelemben 
"egyszerő" közútcsatlakozás kialakítására lett megkérve. A késıbbiekben kialakítandó iparterület 
megközelítéséhez azonban ez nem elegendı.  
A tervezési munka folytatásához ezért mindenképpen szükség van egyeztetı tárgyalásra, a 
kialakítandó csomópont feltételeinek megbeszélése érdekében.  
Az egyeztetı tárgyaláshoz idıpontot kell kérnünk Millián Anna osztályvezetıtıl. Az egyeztetésen 
feltétlenül szükséges hogy az önkormányzat is képviselje magát. 
  
A fentiek alapján közlöm hogy tervezési díj és határidı tekintetében akadályoztatást jelentekbe. 
  
Kérem hogy az egyeztetı tárgyalás elıtt az adott területre vonatkozó szabályozási és szerkezeti tervet 
részünkre átadni szíveskedjen. 
Továbbá kérem megnevezni hogy az önkormányzatot ki képviseli az egyeztetı tárgyaláson.  
  
Amint önkormányzat részérıl az adatközlés megtörtént cégünk részére, kérünk idıpontot az 
Osztályvezetı Asszonytól. 
  
  
Cegléd, 2011. április 14. 
  
Tisztelettel: 
Kis Zoltán  
Ügyvezetı 
Design Építıipari Mérnöki Iroda Bt. 
2700. Cegléd, Kossuth F. u. 56.I/4/10. 
  
06/20/9194183 
 



9. sz. napirend 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2011. május 23-i rendkívüli ülésének napirendjéhez 

 
Tárgy:  Iskola külsı hıszigetelésének véleményezése. 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 

Elkészült az iskola külsı hıszigetelésének kiviteli terve, melyet a holnapi napon 
ad le a Tervezı. 

Több variáció is készült a külsı homlokzat elkészítésére, mely kapcsán a 
Képviselı-testület véleményét is szeretném kikérni. 
A Képviselı-testület ülésen a tervek bemutatásra kerülnek és az alapján hozzuk meg a 
végsı döntést a homlokzat színfelületére vonatkozóan. 
 A tetıszerkezet hıszigetelésénél szükséges a szarufa szerkezet megemelése. Ez 
a beruházás során jelentıs többletköltséget fog okozni. Erre forrást majd az összeg 
pontos ismerete után – költségvetési átcsoportosítással – tudunk biztosítani. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. május 19. 
 
 
 
        Vincze József  
        polgármester  



4. sz. napirend 
 

ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2011. május 23-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat helyi hulladékgazdálkodási 

tervének kiegészítése. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 Az Alsónémedi Nagyközség önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
elkészítette a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet, majd véleményezésre a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségre 
benyújtotta 2010. július 06-án. 
 A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv a 10/2010. (IX. 20.) sz. önkormányzati 
rendeletben 2010. augusztus 23-án került kihirdetésre. 
 
 A Felügyelıség a Tervet véleményezte és a 2000. évi XLIII. törvény 56. § (7) 
bekezdésére hivatkozva, annak kiegészítését kérte az alábbi adatokkal: 

- a települési hulladéklerakóban lerakott, illetve lerakni tervezett hulladékok mért 
összetétele 

- az összetevık tömeg szerinti megoszlása, ezen belül a biológiailag lebomló 
szervesanyag-tartalom 

 A Felügyelıség felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy az intézkedés 
tervezése a településen keletkezı települési szilárd hulladék mennyiségének 
vonatkozásában szükséges. 
 

56. § (1)-(6) 
(7) A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési 

hulladéklerakóban lerakott, illetve lerakni tervezett hulladékok - a vonatkozó szabványt 
referenciaként felhasználva - mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti 
megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A 
hulladéklerakóra - a települési szilárd hulladék részeként - kerülő biológiailag lebomló 
szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött - a 
települési szilárd hulladék részét képező - biológiailag lebomló szervesanyag-
mennyiséghez képest 

a) 2009. július 1. napjáig 50%-ra, 
b) 2016. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. 

 
 Az Önkormányzat 2011. február 17-én a Felügyelıségre benyújtotta a 
kiegészítést, amelyet a Felügyelıség válaszlevelében elfogadott, de egyúttal 
felszólította az Önkormányzatot, hogy azt a 2016. július 01. napjáig teljesítendı, 
konkrét intézkedésekkel egészítse ki, amely kiterjed az elérendı cél és a tervezett 
intézkedések bemutatására. 
Határidı: 2011. május 31. 



A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kiegészítésre került: 
1.) a Helyi Hulladékgazdálkodási terv Cselekvési program 2010-2015 fejezet, Nem 

veszélyes hulladékok alfejezete az Elıterjesztés 1. sz. melléklete alapján 
2.) a Helyi Hulladékgazdálkodási terv Cselekvési program 2010-2015 fejezet, A 

hulladékkezelési cselekvési program intézményfejlesztési költsége a tervezési 
idıszakban alfejezete, Nem veszélyes hulladékok táblázat az Elıterjesztés 2. sz. 
melléklete alapján. 

 
Rendeletalkotási javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja ......./2011. 
(.........) önkormányzati rendeletét a 2010-2015 évek közötti Helyi 
Hulladékgazdálkodási terv kihirdetésérıl 
 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. május 19. 
 
 
 
       Dr. Deák Erzsébet 
                jegyzı 
 
Mellékletek 
 
1. sz. melléklet: 
A Helyi Hulladékgazdálkodási terv, Cselekvési program 2010-2015 fejezet, Nem 
veszélyes hulladékok alfejezetének kiegészítése a 2000. évi XLIII. törvény 56. § (7) 
bekezdésében foglaltak alapján 
 
2. sz. melléklet: 
A Helyi Hulladékgazdálkodási terv, Cselekvési program 2010-2015 fejezet, A 
hulladékkezelési cselekvési program intézményfejlesztési költsége a tervezési 
idıszakban alfejezet, Nem veszélyes hulladékok táblázat kiegészítése a 2000. évi 
XLIII. törvény 56. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 
 
3. sz. melléklet: 
Elıterjesztés és általános indoklás a 2010-2015 évek közötti Helyi 
Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl szóló  ......./2011. (.........) rendelethez 
 
4. sz. melléklet: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének ......./2011. (.........) 
önkormányzati rendelete a 2010-2015 évek közötti Helyi Hulladékgazdálkodási 
terv kihirdetésérıl 
 



1. sz. Melléklet: 
 

Hulladék Cselekvési program Határid ı Felelıs 
Fólia hulladék mennyiségének 
felmérése, fóliagyőjtés szervezése 

2010.  
 

Önkormányzat, környezetvédelmi referens 

Komposztálható 
hulladékmennyiség felmérése, 
igény esetén komposztálótelep 
létesítése 

2012. 
 

Önkormányzat 

Mezıgazda-sági 
(nem veszélyes) 
hulladékok 

Gazdák tájékoztatása az 
Alsónémedi Hírmondón keresztül 
a mezıgazdasági tevékenység 
során keletkezett hulladékok 
leadásának lehetıségeirıl 

Folyamatos Önkormányzat, környezetvédelmi referens 

Szelektív hulladékgyőjtés 
hatékonyságának felülvizsgálata, 
alternatív szelektív 
hulladékgyőjtési módok 
(hulladékudvar, győjtıjárat) 
bevezetési lehetıségének felmérése 

2015. Önkormányzat, környezetvédelmi referens, 
képviselı-testület 

Lakossági tájékoztatás, 
tudatformálás 

Folyamatos Önkormányzat, környezetvédelmi referens, 
tájékoztató bizottság 

Konyhai hulladék arányának 
csökkentése, házi komposztálás 
népszerősítése, zöldhulladék 
győjtés szervezése 

Folyamatos Önkormányzat, környezetvédelmi referens, 
tájékoztató bizottság 

Csomagolási hulladék hasznosítási 
arányának növelése 

Folyamatos Önkormányzat 

Települési 
szilárd hulladék 

Települési összefogás, társulás 2015. Önkormányzat 
Biológiailag lebomló hulladékok 
külön győjtése 

Szennyvíziszap komposztálása 

Lakossági zöldhulladék-győjtés 
bevezetése évi 2 alkalommal 
(tavasszal és ısszel) 

A települési 
szilárd 
hulladék 
biológiailag 
lebomló 
szervesanyag-
mennyiségének 
35%-ra 
csökkentése 

Házi komposztálás 
népszerősítése a helyi médiában, 
egyéb kiadványok útján 

2015. 
 
(végsı 
határidı: 
2016. július 
1.) 

Önkormányzat, környezetvédelmi 
referens, tájékoztató bizottság 

Rákötések arányának növelése 2015. AIRVAC Kft. 
Begyőjtés arányának növelése 2015. AIRVAC Kft. 
Illegális ürítés büntetése Folyamatos AIRVAC Kft. 
Települési szennyvíziszap 
komposztáló létestése 

2013. Önkormányzat, AIRVAC Kft. 

Települési 
folyékony 
hulladék 
 

Hulladéklerakó rekultiválásánál 
komposztanyag felhasználásának 
ösztönzése 

2012. Önkormányzat 

Építési, bontási 
hulladék 

Lerakó bezárása után rekultiváció 2012. Önkormányzati társulás 

 



2. sz. Melléklet: 
 

Nem veszélyes hulladékok Becsült költség (millió Ft) 
Fólia hulladék mennyiségének felmérése, 
fóliagyőjtés szervezése 0 

Komposztálható hulladékmennyiség 
felmérése, igény esetén komposztálótelep 
létesítése 

20 

Mezıgazda-sági 
(nem veszélyes) 
hulladékok 

Gazdák tájékoztatása az Alsónémedi 
Hírmondón keresztül a mezıgazdasági 
tevékenység során keletkezett hulladékok 
leadásának lehetıségeirıl 

0 

Szelektív hulladékgyőjtés 
hatékonyságának felülvizsgálata, 
alternatív szelektív hulladékgyőjtési 
módok (hulladékudvar, győjtıjárat) 
bevezetési lehetıségének felmérése 

20 

Lakossági tájékoztatás, tudatformálás 0,5 
Konyhai hulladék arányának csökkentése, 
házi komposztálás népszerősítése, 
zöldhulladék győjtés szervezése 

0 

Csomagolási hulladék hasznosítási 
arányának növelése 

0 

Települési 
szilárd hulladék 

Települési összefogás, társulás 0 
Biológiailag lebomló hulladékok külön 
győjtése 

Szennyvíziszap komposztálása 

Lakossági zöldhulladék-győjtés 
bevezetése évi 2 alkalommal (tavasszal 
és ısszel) 

A települési 
szilárd 
hulladék 
biológiailag 
lebomló 
szerves anyag 
mennyiségének 
35%-ra 
csökkentése 

Házi komposztálás népszerősítése a 
helyi médiában, egyéb kiadványok 
útján 

0 

Rákötések arányának növelése 10 
Begyőjtés arányának növelése 10 
Illegális ürítés büntetése 0 
Települési szennyvíziszap komposztáló 
létestése 

20 

Települési 
folyékony 
hulladék 
 

Hulladéklerakó rekultiválásánál 
komposztanyag felhasználásának 
ösztönzése 

0 

Építési, bontási 
hulladék 

Lerakó bezárása után rekultiváció 
100 

 



3. sz. Melléklet: 
 

Elıterjesztés és általános indoklás a 2010-2015 évek között 
Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl szóló  ...../2011. (....) 

önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 Önkormányzatunk a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 
Felhatalmazása alapján elkészítette a 2010-2015 évek közötti idıszakra vonatkozó 
Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét, melyet a Képviselı-testület 10/2010. (IX. 20.) 
önkormányzati rendeletében kihirdetett. 
 
 Mivel az Önkormányzatunk részérıl véleményezésre 2010. július 06-án 
megküldött anyagra a Felügyelıség a 30 napos véleményezési határidın belül nem 
reagált, így a Képviselı-testület a Helyi Hulladékgazdálkodási  Tervet 2010. augusztus 
23-án 10/2010. (IX. 20.) sz. önkormányzati rendeletében kihirdette. 
 
 A Felügyelıség 2011. március 2-án kelt levelében a Terv kiegészítését kérte, 
melynek alapján elkészítettük az új Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet. 
 
 Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselı-testület fogadja el a korábbiakhoz képest 
módosított, 2010-2015 évek közötti idıszakra vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási 
Tervet, és rendeletében döntsön annak kihirdetésérıl, egyidejőleg helyezze hatályon 
kívül a korábbi, 10/2010. (IX. 20.) önkormányzati rendeletét. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. május 19. 
 
 
 
 Dr. Deák Erzsébet 
 jegyzı 



4. sz. Melléklet: 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének ...../2011. (....) 
önkormányzati rendelete a 2010-2015 évek közötti Helyi 

Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl 
 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 35. §. (3) bekezdése alapján a 
település 2010-2015 évek közötti Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl (a 
továbbiakban: Terv) az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1. § Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet e 
rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá. 
 
 
2. § A Terv felülvizsgálata, illetve a megvalósításáról szóló beszámoló 
esedékességének idıpontja 2012. november 30. 
 
 
3. §. (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselı-testületének a 2010-2015 évek közötti Helyi 
Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl szóló 10/2011. (IX. 20) önkormányzati 
rendelete  
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. ................ 
 
 
 
 

Vincze József 
polgármester 

Dr. Deák Erzsébet 
jegyzı 

  


