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K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2012. április 24-i nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján 
felvette az egyebek napirendbe Vincze József polgármester javaslatait: 

19/A. Pedagógusföldek használata 
19/B. Jutalomösszeg más célú felhasználása 
19/C. Óvodai létszámkeret módosítása 
19/D. Ványi út felújítása 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal támogatta 
az egyebekben  Józan Sándor meghívóval kapcsolatos bejelentésének tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal támogatta 
az egyebekben  Némedi Rezsı köszönetnyilvánítással kapcsolatos bejelentésének 
tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

33/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadta azzal, hogy  az Egyebekben az alábbi témák kerülnek megtárgyalásra:  

19/A. Pedagógusföldek használata 
19/B. Jutalomösszeg más célú felhasználása 
19/C. Óvodai létszámkeret módosítása 
19/D. Ványi út felújítása 

 19/E. Tigris Dojo Egyesület meghívása 
 19/F. Köszönetnyilvánítás 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
 



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

34/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
településen mőködı egészségügyi szolgáltatások, így: 

• az I. számú háziorvosi körzet, 
• a II. számú háziorvosi körzet, 
• az I. számú védınıi körzet, 
• a  II. számú védını körzet 
• a gyermekorvos, 
• a fogorvosok, 
• orvosi ügyelet tevékenységérıl 

szóló beszámolót  és azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határid ı:  értelemszerő 
Felelıs: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazattal elfogadta 
és megalkotta:  
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
11/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletét 

                          az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. 
 

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

35/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 193/2003.(XI. 26.) 
Kormányrendelet 31. §-a alapján a belsı ellenıri vezetı 2011. évre vonatkozó éves 
ellenırzési jelentését megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja. 
A jelentésben foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

36/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány kérését, mely a 2011. évben kapott költségvetési 
támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozik. 



 
A kérelem alapján a képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a 2011-ben átutalt 
költségvetési támogatásból 390.000 Ft 2012. januárjában került felhasználásra, míg a 
fennmaradó 370.000 Ft, azaz Háromszázhetvenezer forint 2012-es költségvetési év 
további részében kerül felhasználásra az eredeti támogatási szerzıdésben foglalt 
célokra. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

37/2012. (IV.24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és 
elfogadta az ABÉVA Kft.  2011. évre szóló beszámolóját. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: jegyzı  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján 
elfogadta Vincze József polgármester javaslatát a napirend módosítására, így a 6., 7., 8., 
9. napirendi pontokat a képviselı-testület késıbb tárgyalja, tekintettel arra, hogy az 
érintettek nem érkeztek meg.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 1 igen, 7 nem szavazat 
alapján nem fogadta el Szántó Erzsébet azon módosító javaslatát, hogy a Civil 
szervezetek számára nyújtott támogatás a Nywyg Egyesület estében az elıterjesztésben 
szereplı 400 eFt helyett 350 eFt, míg a Majorette csoport esetében az elıterjesztésben 
szereplı 200 eFt helyett 250 eFt legyen. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen, 3 nem 1 tartózkodás 
szavazat alapján nem fogadta el Némedi Rezsı azon módosító javaslatát, hogy a Civil 
szervezetek számára nyújtott támogatás a Traktorfesztivál esetében az elıterjesztésben 
szereplı 200 eFt helyett 150 eFt, míg a Majorette csoport esetében az elıterjesztésben 
szereplı 200 eFt helyett 250 eFt legyen. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 
szavazat alapján nem fogadta a Civil szervezetek számára nyújtandó támogatásról szóló 
eredeti elıterjesztést. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 0 igen, 7 nem 1 tartózkodás 
szavazat alapján nem fogadta el Némedi Rezsı azon módosító javaslatát, hogy a Civil 
szervezetek számára nyújtott támogatás a Traktorfesztivál esetében az elıterjesztésben 
szereplı 200 eFt helyett 150 eFt, míg a Majorette csoport esetében az elıterjesztésben 



szereplı 200 eFt helyett 250 eFt legyen, azzal a kiegészítéssel, hogy a Traktorfesztivál 
lebonyolítását magánszemélyként 50 eFt-al támogatja. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

38/2012. (IV.24) önkormányzati határozat 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a bejegyzett Civil 
szervezetek támogatására a 2012. évi költségvetésébıl biztosított 1.800.000 Ft-os keretet 
50.000 Ft-tal megemeli, így összesen 1.850.000 Ft összeg használható fel a bejegyzett 
szervezetek és a pályázatokban szereplı egyedi programokra. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

39/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi és 
Területfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe véve a civil szervezetek, egyesülések, 
csoportok  részére az alábbi támogatási összeget állapítja meg: 
 

Név:  
       Bejegyzett:                 
Igen           Nem Javasolt összeg: 

NYWYG X    400.000 Ft 

Alsónémedi Polgárır 
Egyesület X    100.000 Ft 

Alsónémedi Tigris Dojo X    150.000 Ft 
Napfény Mazsorett    X  250.000 Ft 

Alsónémedi 
Traktorfesztivál   X  200.000 Ft 

Cseppek 
Gyermektánccsoport   X  150.000 Ft 
Szabó Ferenc   X  200.000 Ft 

Alsónémedi Nyugdíjas 
Klub   X  300.000 Ft 
Chek-Nisszá Csapat   X  100.000 Ft 

      1 850 000 Ft 
 



A nem bejegyzett civil szervezetek támogatási összegével, összesen 1.200.000 Ft-tal a 
Mővelıdési Ház költségvetését kell megemelni. 
A Polgárırség részére  megállapított 100.000 Ft-tal a szervezet részére a 2012. évi 
költségvetésben nevesítetten megállapított  támogatási összeget kell megemelni és a 
támogatási szerzıdést ennek megfelelıen megkötni. 
 
A költségvetés fentiek szerinti módosítását fentiek és a 38/2012.(IV.24.) számú 
határozatban foglaltaknak megfelelıen a féléves beszámoló tárgyalásával egyidejőleg be 
kell terjeszteni. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos 
Felelıs: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján 
elfogadta Vincze József polgármester javaslatát, így a 6., 7., 8. napirendi pontok 
tárgyalásával folytatódik az ülés, tekintettel arra, hogy az érintettek megérkeztek. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján 
elfogadta Vincze József polgármester, az Alsónémedi Nagyközség településrendezési 
eszközeinek felülvizsgála 14. pontjára vonatkozó módosító javaslatait. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

40/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága véleménye alapján úgy dönt, hogy Alsónémedi Nagyközség településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálata, aktualizálása, a jogszabályi változások átvezetése, valamint a 
településfejlesztési koncepcióhoz való igazítása miatti átdolgozásáról az alábbiak szerint kell 
gondoskodni:  
 

Sorszá
m 

Módosítás Indoklás 

1 Vt →Kid  Az 5. számú I. rendő fıút és Dunaharaszti irányába vezetı 5201. jelő 
tervezett út találkozásánál a korábban kijelölt vegyes településközponti 
terület különleges idegenforgalmi területfelhasználásba kerül. A területet 
határoló út északi oldalán erdıtömb csatlakozik a kemping számára 
elıkészített, elıfásított területhez. Az elıfásítás körben védi a földrészletet 
a jelenlegi mezıgazdasági területhasználattól, valamint a tervezett, de még 
igénybe nem vett ipari területtıl. A közigazgatási határnál, iparterületi 
környezetben, különleges területhasználat mellett nem indokolt a 
településközponti vegyes terület-felhasználás fenntartása.  

2.  Az országos úthálózati rendszer kiegészül a térségi kerékpárút 
nyomvonalával. 

3. Gip → Má 

 

Az 5. sz. I. rendő fıút mentén indokoltnak látszott a 2004-ben elfogadott 
TSzT alapján a gazdasági területek bıvítése. A BATrT-ben a településen 
áthaladó út helyett a hajdani elkerülı út szerepel 5. sz. fıútként. Így a 



meglévı és tervezett fıúttól leszakadó nyugati területen a gazdasági 
fejlesztés elképzelése indokolatlannak látszik. A terület mélyfekvéső, ahol a 
talajvíz is közel található a földfelszínhez. A jelenleg mezıgazdasági 
mővelés alatt álló terület használata a terv távlatában nem fog megváltozni. 
Az út menti területeken sem indult meg az úthálózat, és az infrastrukturális 
fejlesztés. A zárvány jellegő, infrastruktúra nélküli ipari gazdasági 
igénybevétel a térszerkezet szempontjából, a területhasználat 
szempontjából és környezetvédelmi szempontból is kedvezıtlen. Az 
iparterületi használat a tervezett és meglévı Haraszti úti lakótelkekhez 
közelít. Ezért javasolt a terület mezıgazdasági területfelhasználási 
egységbe való visszasorolása, valamint a gazdasági ipari 
területfelhasználásba maradó területeken az igénybevétel ütemezésének 
meghatározása. 

4. Má → Má-
tanyás 

Az 5. számú I rendő fıút közelében, az úttól keletre, erdısávval körülvett 
és védett, kultúrált tanyagazdaság mőködik, a változtatás a 
fenntarthatóságot célozza meg. 

5. Gip → Má 

 

A terület elszakad a gazdasági hasznosításra kijelölt területek rendszerétıl. 
Szénhidrogén szállító vezeték nyomvonalával és védıtávolságával érintett. 
Feltárása csak lakóterület terhelésével oldható meg (József Attila utca 
irányából). Gazdasági ipari célú építés a területen nem valósult meg, a 
szántó besorolású területet szabadtéri raktárként használják, a szomszédos 
lakótelkek jelentıs terhelésével(ki és beszállítás teherforgalma, rendezetlen, 
karbantarthatatlan, gazos szabadtéri tárolófelületek). 

 

Az adottságok miatt az eltérı terület-felhasználások egymásra gyakorolt 
kedvezıtlen hatása nem szőrhetı ki, ezért javasolt a terület mezıgazdasági 
terület-felhasználási egységbe való átsorolása. 8/2004. (V. 03.) ök. rendelet 
adta meg az építési jogot. A terület tulajdonosai az építési joggal nem éltek 
az elmúlt 7 évben, így a visszasorolás kártérítési igényt nem keletkeztet. 

6. Má → E A 4602. jelő összekötı úttól délre, a csatlakozó terület Má terület-
felhasználásból a tényleges területhasználatnak megfelelıen E jelő 
területfelhasználásba javasolt. az erdészeti információs térkép alapján a 
terület üzemtervezett erdı. 

7. Má → Kid A az 5. számú I. rendő fıút kelti oldalán a belterületi hátártól északra 
javasolt az általános farmgazdasági mezıgazdasági terület különleges 
idegenforgalmi központba történı átsorolása. A terület-felhasználási váltás 
lehetıséget ad a településnek arra, hogy laza, zöld környezetbe ágyazott 
beépítéssel, színvonalas építészeti eszközök alkalmazásával település kaput 
alakítson ki, a fıváros irányából. 

8. Gksz → Má-f A terület a belterület északi részéhez kapcsolódik, a rekreációs terület és a 
lakóterület között helyezkedik el. A Haraszti útról a Nyárfa utcán keresztül 
közelíthetı meg. A gazdasági forgalom a Nyárfa utcai lakótelkeket és a 
Nyárfa utca irányából kiszolgálható lakótelkeket, valamint a rekreációs 
területhasználatot terheli. A gazos felületeket – a búcsúk során használható 
technikai berendezések szétszerelt elemei - szabadtéri tárolására használják. 
Az adottságok miatt az eltérı terület-felhasználások egymásra gyakorolt 
kedvezıtlen hatása nem szőrhetı ki, ezért javasolt a terület mezıgazdasági 
terület-felhasználási egységbe való visszasorolása. 8/2004. (V. 03.) ök. 
rendelet adta meg az építési jogot. A terület tulajdonosai az építési joggal 



nem éltek az elmúlt 7 évben, így a visszasorolás kártérítési igényt nem 
keletkeztet. 

9. Lf → Vt A település központi részén az intézményi karakter erısítése érdekében 
növekszik a vegyes településközponti területfelhasználás besorolása. 

11.  Alsónémedi belterületének déli része rendkívül magas talajvízállású terület. 
Egyes részei mély-fekvésőek, néhol mezıgazdasági mővelés alatt állnak. 
2004-es TSzT is már lakóterületként kezeli, de mai napig nem érkezett be a 
területre szabályozási terv készítésének igénye. Területfelhasználási 
besorolás nem változik. Az építési szabályzatban megfogalmazott 
paraméterek, keretfeltételek szigorodnak, a környezeti adottságokhoz 
(magas talajvízállásos, belvízveszélyes terület) igazodnak. 

12.   A szabályozási eszközök szigorítása válik szükségessé a lakóterület és a 
gazdasági ipari terület közvetlen szomszédságából fakadó konfliktusok 
kezelésére. 

 

 

13., 
15.,  

E → Má-
tanyás 

A déli iparterület környezetében, az 5. számú fıút minkét oldalán a 
területfelhasználás egységesen erdı területet rögzít. a szabályozás 
felülvizsgálata válik szükségessé, mert a hatályos terv nem kezelte, 
ellehetetlenítette az évtizedek óta létezı tanyákat, külterületi lakott 
helyeket. 

14.  E és Má-f  → 
Gip 

A település déli kapujánál megvalósult körforgalom környezetében a 
hatályos szerkezeti terv gazdasági ipari terület-felhasználást rögzít. Ehhez 
kapcsolódva további gazdasági terület kijelölésére kerül sor az 
infrastrukturális fejlesztések gazdaságos kihasználása érdekében a 0240/29. 
hrsz-ú területen. 

 Má → E A beépítésre nem szánt területfelhasználás (Má-f, Ev) beépítésre szánt 
területfelhasználásba történı átsorolásai miatt (Gip, K-id, Má-tanyás) 
szükségessé válik erdısítésre alkalmas területek kijelölése. 

17. Gksz, Gip → 
Kmü 

A Halászi Károly utca folytatása vezet a külterület nyugati részén mőködı 
tehenészethez, és a kertészethez. A terület jelenlegi besorolása gazdasági 
kereskedelmi szolgáltató és ipari terület. Az OTÉK módosulása lehetıvé 
teszi hogy mindkét terület a tényleges használathoz igazodóan különleges 
mezıgazdasági üzemi területbe kerüljön átsorolásra. 

16., 
18. 

Má-f → Má-
tanyás 

A déli Má-f jelő mezıgazdasági környezetben a TSzT és a szabályozási 
terv egységesen a területeket nagyságuk, karakterül figyelembe vétele 
nélkül általánosan kialakítható majorsági központba sorolja. A szabályozás 
felülvizsgálata válik szükségessé, mert a hatályos terv nem kezelte, 
ellehetetlenítette az évtizedek óta létezı tanyákat, külterületi lakott 
helyeket. 

  A belterületen lévı római katolikus és református temetı területhasználati 
besorolása különleges terület - kegyeleti park. A felülvizsgálat kapcsán 
vizsgálandó a 40 éve bezárt, használaton kívüli temetık hasznosításának, 
egyéb terület-felhasználásba történı részleges átsorolásának lehetısége.  



 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:  Polgármester  
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

41/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a  Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság 3/2012.(I.30.) számú határozata  alapján a melléklet 
szerint 
 

Alsónémedi Nagyközség Közlekedési Koncepcióját elfogadja. 
 

Az elfogadott koncepció hatályosulását, megismerésének lehetőségét a helyben szokásos 
módon biztosítani kell. 
 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: polgármester,  jegyző 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a  Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság 15/2012.(IV.18) számú határozata alapján a melléklet 
szerint elfogadja 
 

Alsónémedi Nagyközség Vízelvezetési Koncepcióját. 
 

Az elfogadott koncepció megismerésének lehetıségét és hatályosulását  biztosítani kell. 
Határid ı: folyamatos  
Felelıs:  polgármester, jegyzı 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat 
alapján az alábbi módosításokat fogadta el a helyi kitüntetésekrıl szóló rendelet 
kapcsán: 
 
1.§ (1) bekezdés b) pont: bb)-bg) pontok törlésre kerülnek 
3.§ (3) bekezdés törlésre kerül 



2.§ (1) bekezdés 2. francia bekezdésében az „Alsónémedi Nagyközség címerével díszített 
gyűrűt ad át.” helyett „Alsónémedi Nagyközség címerével díszített arany gyűrűt ad át.” 
szöveg kerül. 
7-12.§ törlésre kerülnek. 
13.§ (1) bekezdés törlésre kerül. 
13.§ (3) bekezdés e) pontja törlésre kerül 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

    Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
            12/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelete 
                          a helyi kitüntetésekrıl  

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
             13/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelete 
       a köztisztviselık juttatásairól és támogatásáról  

szóló többször módosított 23/2002. ( XII.16.) 
önkormányzati  rendelet módosításáról. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján 
elfogadta Vincze József polgármester módosító indítványát, mely szerint a 0355. hrsz-ő 
területek lehetıség szerint kerüljenek ki a helyi védelem alá vonandó területek közül 
azáltal, hogy az un. csatorna kerül védettség alá, a jelzett területek pedig a hozzá tartozó 
védıtávolságba essenek. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján 
elfogadta Vincze József polgármester módosító indítványát, mely szerint az 
önkormányzat tulajdonában lévı területekre biztosítsák a helyi védelmet, ez azonban 
költség-takarékossági okokból a tulajdoni lapra ne kerüljön bejegyzésre. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az elfogadott 
módosításoknak megfelelıen  8 igen, 1 tartózkodás  alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a  Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság 18/2012.(IV.18.) számú határozata alapján, az elfogadott 
módosításokkal helyi védettség alá  kívánja helyezni az 1. sz. mellékletben felsorolt 
területeket. 
 



Az érintett területekre vonatkozóan kell a kezelési tervet elkészíteni, melynek alapján 
gondoskodni kell a helyi védettségrıl szóló önkormányzati rendelet elkészítésérıl. 
 
Határid ı: folyamatos  
Felelıs:  polgármester, jegyzı 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen, 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

   44/2012.(IV.24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
részben tulajdonában lévı, jelenlegi üzemeltetı DAKÖV Kft-be befogadja azon 
képviselı-testületi határozatokkal csatlakozási szándékot kimondó önkormányzati 
gazdasági társaságokat, ill. azon önkormányzatokat, akik jelenlegi üzemeltetıjükkel a 
jelenlegi jogszabály feltételeknek való megfelelése céljából csatlakozhatnak. 
 
Határid ı: 2012. június 30. 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

45/2012.(IV.24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete az elıterjesztéssel egyezıen 
úgy határoz, hogy az önkormányzat, mint ellátásért felelıs a víziközmővekrıl szóló 2011. évi 
CCIX. törvény alapján kizárólag önkormányzati tulajdonú víziközmő szolgáltató gazdasági 
társaság útján kívánja 2012. július 1-tıl a jövıre nézve megoldani a település teljes körő 
víziközmő ellátását.  
Az önkormányzat, mint ellátásért felelıs a DAKÖV Kft-vel üzemeltetési (üzemeltetési/bérleti 
illetve vagyonkezelési) szerzıdést köt 2012. július 1-tıl kezdıdıen minimálisan 15 év 
idıtartamra a helyi települési víziközmő szolgáltatások ellátására. 
 
Határidı: 2012.06.01. 
Felelıs: polgármester 
 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

46/2012.(IV.24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a a víziközmővekrıl 
szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján kizárólag önkormányzati tulajdonú víziközmő 
szolgáltató gazdasági társaság útján kívánja 2012. július 1-tıl a jövıre nézve megoldani 
a település teljes körő vízi közmő ellátását és egyetértett azzal, hogy a település ennek 
érdekében a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó víziközmő 



társaságba integrálja a helyi települési víziközmő szolgáltatási infrastruktúráját és 
szervezetét, s ennek keretében a személyi és tárgyi erıforrásokat a DAKÖV Kft. 
rendelkezésére bocsátja. 
 
Az önkormányzat képviselı-testülete az elıterjesztéssel egyezıen és korábbi döntésének 
megfelelıen hozzájárul ahhoz, hogy jelenlegi Alsónémedi Airvac Vákuumos 
Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság (Airvac Kft. - 2351. 
Alsónémedi, Fı út 58.) víziközmő szolgáltató gazdasági társasága a külön részletezett és 
pontosított társasági szerzıdés/ beolvadási szerzıdés, szindikátusi szerzıdés feltételei 
szerint beolvadjon a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-be, mint befogadó 
társaságba, továbbá megerısíti, hogy az önkormányzat a DAKÖV Kft-vel üzemeltetési 
(üzemeltetési/bérleti illetve vagyonkezelési) szerzıdést köt 2012. július 1-tıl kezdıdıen 
minimálisan 15 év idıtartamra a helyi települési víziközmő szolgáltatások ellátására 
azzal, hogy a DAKÖV Kft. a települési víziközmő szolgáltatás tekintetében általános 
jogutód lesz. 
 
Határid ı: 2012. 06.15.  
Felelıs: polgármester 
 

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

47/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzat 10402881-50515153-52531144 számú Csatorna  bevételi számláján 
lévő összeg a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051. számon támogatott szennyvíztisztító-telep 
korszerűsítése és bővítése beruházás önerő részének biztosítására  kerüljön 
felhasználásra. 
 
A jelenlegi  egyedi lekötéseket a tényleges és szükséges kifizetésekig fenn kell tartani. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján 
elfogadta Vincze József polgármester azon javaslatát, hogy a 16. napirendi pont 
tárgyalására a 17. és 18. pontok tárgyalása után kerüljön sor.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

48/2012.(VI.24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásáról és közmővelıdésrıl szóló 1997. évi 



CXL. törvény 76.§ (5) bekezdés b, pontja alapján - a melléklet szerint -  2012. május l-tıl 
elfogadja és jóváhagyja a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár módosított 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: mőv. ház igazgató 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

49/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Dabasi 
Rendőrkapitányság kérésének és a Polgármester által kiadott szándéknyilatkozatnak 
megfelelően – hozzájárul a KMB-sek használatában lévő eszközök haszonkölcsönbe 
adásához és az ezzel kapcsolatos  szerződés megkötéséhez alábbi számítástechnikai 
eszközök tekintetében: 
 
Eszköz típusa:    Eszköz neve:   Eszköz gyári száma: 
HPQ NX 9010   Laptop   CNF 42312R8 
HPQ NX 9010   Laptop   CNF 4151HKM 
PC Celeron 430 1,8 GHz 512 asztali számítógép  --- 
 
A képviselő-testület a  számítógépekhez csatlakozó  nyomtató és egyéb multifunkciós 
eszközök, valamint a Polgármesteri Hivatal hálózatán keresztül a térítésmentes internet-
csatlakozási és használati lehetőséget a továbbiakban is biztosítani kívánja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés 
aláírására 
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

50/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) b) pontja 
alapján  és  melléklet szerinti tartalommal  elfogadja 

 
Alsónémedi Nagyközség Környezetvédelmi Programját. 

 
Az elfogadott program hatályosulását, megismerésének lehetıségét és az érintetteknek 
való megküldését  biztosítani kell. 



 
Határid ı: folyamatos  
Felelıs: polgármester, jegyzı 
 
 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 igen, 4 tartózkodás 
szavazat alapján nem fogadta el Józan Sándor azon módosító indítványát, hogy a 
Grópius Zrt. felszámolása, illetve a pótmunkák és az iskolai parkoló ügye miatt 
kialakult vitás helyzetre való tekintettel a további lépések megtétele elıtt 1 hónap 
gondolkodási idıt kapjon a képviselı-testület. 
 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 1 nem, 6 
tartózkodás szavazat alapján nem fogadta Vincze József polgármester azon javaslatát, 
hogy a képviselı-testület ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést a Grópius Zrt. 
ügyében felmerült vitás helyzet tisztázása érdekében. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

51/2012. (IV. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta 
dr. Galambos Eszter által készített beszámolót a Grópius Zrt. felszámolása, illetve a 
pótmunkák és az iskolai parkoló ügye miatt kialakult vitás helyzetrıl. 
 
Határid ı: folyamatos  
Felelıs: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  7 igen, 1 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2012.(IV.24.) határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester 
elıterjesztésében megtárgyalta  az un. Pedagógus földek rendezetlen használatának 
kérdését. 
Az elıterjesztés alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az alsónémedi 
         Hrsz.   Mővelési ág     Terület  m2       Megnevezés 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       029/14.           szántó            1.6095           urasági iparterület, 
     0186/35.        -„-                 0,5404           pedagógus földek 
     0186/37.             -„-                 0,1770                     -„- 
               0186/38.              -„-                 2.3723                     -„- 
               0191/6.                -„-                 1.1009                     -„- 
               0193/1.                –„-                 5.2565                     -„- 
               0195/1.                –„-                 0,6477                     -„- 
    0195/5.                –„-                 0,4880                     -„- 
 



földterületekre azok jelenlegi használóival - a vonatkozó jogszabályok betartása mellett -  
haszonbérleti szerzıdést kössön. 
A határozattal egyidejőleg a 31/1994. sz. önkormányzati határozatot visszavonja, miután 
végrehajtás hiányában a benne foglaltak okafogyottá váltak. 
 
Határid ı: 2012. május 31. 
Felelıs: polgármester 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  7 igen, 1 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2012.(IV.24.) határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
polgármester javaslatát, mely a részére megállapított 1 havi illetménynek megfelelı 
összegő jutalommérték közterhekkel növelt összegének más célú felhasználására 
irányul. 
A képviselı-testület a kezdeményezés alapján hozzájárul ahhoz, hogy  584.000 Ft 
összeggel az általános tartalék csökkentésre,  a mőködési célú pénzeszköz átadás 
megnövelésre kerüljön. Az összeg a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért 
Alapítvány, mint civil szervezet támogatására kerül felhasználásra. 
Az összeg az un. Kántor-ház felújítására fordítható. 
 
Fentiekkel a 2012. évi költségvetést módosítani szükséges. 
 
Határid ı: 2012. május 31. és a kgv. rendelet I. módosítása 
Felelıs: jegyzı 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

54/2012.(IV.24.) határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester 
elıterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda év közbeni 
létszámbıvítésére tett javaslatát. 
Ennek megfelelıen 2012. május l-tıl 2012. december 31-ig engedélyez plusz 1 fı 
létszámot, melyet rehabilitációs járadékra jogosult személlyel kell betölteni. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: intézményvezetı 

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

55/2012.(IV.24.) határozat 



 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester  
elıterjesztésében megtárgyalta a Ványi út felújítására tett javaslatot. 
A beérkezett ajánlatok alapján úgy dönt, hogy a felújításnál a legköltségkímélıbb 
mőszaki megoldást, a murvát kell alkalmazni. 
Az árajánlat pontosítása után felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: 2012. május 15. és értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 


