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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. június 26-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Vízvisszatartás témakörét – Zsin 
Géza szóbeli előterjesztésében.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Helyi Fenntarthatósági Terv 
(Local Agenda 21) elkészítésének tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Kisdunáért Önkormányzati 
Társulás megszüntetésével kapcsolatos törvényességi felhívás tárgyalását. 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a munkáltatói döntésen alapuló 
vezetői pótlék megállapításának tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 
tartózkodó szavazattal felveszi zárt ülésének napirendjére az Acsai-féle per 
egyezségi ajánlatának tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi az egyebek napirendjére Zsin Géza szóbeli előterjesztésében a 
mezőőrséggel kapcsolatos témakör tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal felveszi zárt ülésének napirendjére Török Lajosné szóbeli 
előterjesztésében Merl Lászlóné-féle szociális ügy tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 



79/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívótól 
eltérően, azt kiegészítve az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Nyilvános ülés: 
 
1. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének I. módosítása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
2. Közoktatási intézmények vezetőinek éves beszámolója 
 Előterjesztő: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 
                                  Mayer Istvánné iskolaigazgató 
3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója (DAKÖV 

Kft.) 
 Előterjesztő: Jasper Lóránt ügyvezető 
4. DAKÖV Kft. átalakulásával kapcsolatos szerződések – bérleti-üzemeltetési 

szerződés 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
5.  Óvodavezetői pályázat elbírálása 
 Előterjesztő. Vincze József polgármester 
6. Közbeszerzési Terv módosítása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
7. A Széchenyi István Általános Iskola udvarának rendezése 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester és Kotán Miklós igazgatóhely.  
8. Útépítési társulásokról szóló rendeletek megtárgyalása 
 Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 
9. Külterületi 03/7. hrsz belterületbe csatolása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
10. Tervezett útépítések műszaki ellenőri feladatai 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
11. Az építendő egészségház funkciólistájának meghatározása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
12. Az iskolabővítés garanciális bejárásával kapcsolatos beszámoló 
 Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető 
13. A sportcsarnok 2013. évi hasznosítása 
 Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető 
14. Nagygödör – játszótér helyének kijelölése 
 Előterjesztő: Józan Sándor alpolgármester 
15. Zöld-híd Régió társulásból való kilépés  
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
16. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülése 

közti eseményekről 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



17.       E G Y E B E K: 
 – Szent István tér aszfaltozása 

– Nagygödör focipálya fűmentesítése 
– Vízvisszatartás – Zsin Géza szóbeli előterjesztésében, 
–  Helyi Fenntarthatósági Terv (Local Agenda 21) elkészítése, 
– Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatos 

törvényességi felhívás, 
– Munkáltatói döntésen alapuló vezetői pótlék megállapítása, 
– Mezőőrséggel kapcsolatos felvetések – Zsin Géza szóbeli 

előterjesztése 
 

Zárt ülés: 
 
18. Temetőkkel kapcsolatos vagyoni kérdések  
19. Az Alsónémedi, Nap utca 4. szám alatti ingatlan ügye 
20. Helyi kitüntetésre érkezett javaslat megtárgyalása 
21.       Acsai-féle per egyezségi ajánlat, 
A napirendek előterjesztője: Vincze József polgármester 
22.       Merl Lászlóné-féle szociális ügy – Török Lajosné szóbeli előterjesztése 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében megtárgyalta és – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 51/2012. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – a melléklet szerint 
elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos óvoda éves beszámolóját 
 
Határid ő: 2012. június 26. 
Felelős:  Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 



81/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
iskolaigazgató előterjesztésében megtárgyalta és – a Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 52/2012. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – a melléklet 
szerint elfogadja a Széchenyi István Általános Iskola éves beszámolóját 
 
Határid ő: 2012. június 26. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
82/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel 
arra, hogy a 3-4. sz. napirendek előterjesztője nem érkezett meg – a napirend 
tárgyalását az 5. sz. napirenddel folytatja és a 3-4. sz. napirendet akkor tárgyalja, 
hogy Jasper Lóránt ügyvezető megérkezik az ülésre. 
 
Határid ő: 2012. június 26. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 53/2012. (VI. 18.) sz. határozatában foglalt 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Szivárvány Napköziotthonos 
Óvoda vezetői állására benyújtott pályázatot, melyet a Kjt. és a végrehajtására 
kiadott 150/1992.(XI.31.) Korm. rendelet előírása alapján elbírált. 
Benyújtott pályázata alapján a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda magasabb 
vezetőjének Szabó Éva 2351 Alsónémedi, Garay utca 17. szám alatti lakost bízza 
meg. 
Vezetői megbízás határozott idejű: 2012. augusztus l-től kezdődően 5 évre szól. 
Illetmény megállapítása: 
– a Kjt. alapján, a jelenlegi besorolásának megfelelően és 
– a magasabb vezetői pótlék mértékét 60.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
A testület kéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 
feladatokról gondoskodjék. 
 
Határid ő. 2012. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 



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

 
84/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdése alapján a 
21/2012. (II. 28.) számú határozattal elfogadott   2012. évi közbeszerzési tervét az 
alábbiak szerint módosítja:  

Közbeszerzés 
megnevezése 

Eljárás 
típusa 

Várható  
nettó 

bekerülési 
költség (eFt-

ban) 

Közbeszerzési 
eljárás várható 

indítása (testületi 
döntés időpontja) 

Közbeszerzési 
eljárás várható 

eredmény 
hirdetése 

A KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 projekthez 
kapcsolódó kivitelezési 

munkálatok (FIDIC sárga 
könyv szerint) 

 

Nemzeti 
eljárásrend, 
hirdetmény-
nyel induló 
általános 
egyszerű 

 
 

366.560 

 
2012.04. 

 
 

2012.07. hó 
 

 
 

Útépítések, útfelújítások 
 

Nemzeti 
eljárásrend 
Hirdetmény 

nélküli, 
meghívásos 

130.000 2012.06. 2012.09. hó 

 
A KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 projekthez 

kapcsolódó 
eszközbeszerzés (jármű) 

Nemzeti 
eljárásrend, 
hirdetmény-
nyel induló 
általános 
egyszerű 

 
 

 65.000 

 
 

2012.12. 

 
 

2013.04. hó 

1./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési tervben 
foglalt közbeszerzési eljárások megindítására. 
2./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a módosított tervet tegye közzé. 
 
Határid ő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 32/2012. (VI. 20.) sz. határozatában foglaltak és az 
iskola véleményének figyelembevételével – úgy döntött, hogy a fejlesztési tartalék  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



terhére bruttó 5,8 millió Ft erejéig biztosítja a Széchenyi István Általános Iskola 
belső udvarának rendezését (tereprendezés, parkosítás, játszótér helyreállítása, 
öntözőberendezés kialakítása, konyha előtti terület csapadékvíz-elvezetése) azzal, 
hogy a parkosításnál kizárólag őshonos növények kerüljenek telepítésre 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy a 
munkálatokra szerezzen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel 
szerződést kössön, melyről a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatást kér. 
 
Határid ő: 2012. szeptemberi tanévkezdés 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
86/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügyvezető 
előterjesztésében megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a DAKÖV KFT 
(Dabas és Környéke Vízügyi Kft.) 2011.évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: 2012. június 26. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 46/2012.(IV.24.) 
számú határozata alapján megtárgyalta és mellékletben foglalt tartalommal 
elfogadja a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi 
u.3.) valamint az önkormányzat, mint szerződő felek között kötendő 
 

Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt  tartalommal elkészült 
szerződés  aláírására. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 



88/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 34/2012. (VI. 20.) sz. határozati javaslatára –
Alsónémedi község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
8/2004. (V. 03.) sz. rendeletében meghatározottak szerint a tulajdonában lévő 
alsónémedi 03/7 hrsz-ú út megjelölésű ingatlant a község belterületéhez csatolja. 
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy a 
belterületbe vonás után telekalakítási eljárást kezdeményezzen tárgyi út 
területének és a 3105/9 hrsz-ú út egyesítésére. 
 
Határid ő: 2012. július 15. (a kérelem benyújtására) 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 35/2012. (VI. 20.) sz. határozati javaslatára – 
felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy az I. ütemben megvalósuló 
útépítések műszaki ellenőrzésére legalább 3 árajánlatot kérjen be és a beérkezett 
ajánlatok alapján a legkedvezőbb  ajánlattevővel szerződést kössön a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására, azzal a kikötéssel, hogy igazolják, legalább két fő 
műszaki ellenőrzésre jogosult szakembert tudnak biztosítani. 
 
Határid ő: 2012. július 15. (az árajánlatok bekérésére) 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 
szavazattal támogatta azt a módosító javaslatot, hogy az egészségügyi 
építésztechnológus és  tervezők bevonásával meg kell vizsgálni a két védőnői 
szoba kialakításának szükségességét. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 40/2012. (VI. 20.) sz. határozati javaslatára – az 
alábbiakban határozza meg az Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatt létesítendő 
Egészségház épületébe ellátandó funkciókat: 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



- Háziorvosi rendelők 2 db 2 helyiséges 

- Szakorvosi rendelő   2 db 2 helyiséges 
       2 db l helyiséges 
- Fogorvosi rendelő     1  db 2 helyiséges  
- Nagyméretű terem, ami gyógytornára is alkalmas+ raktár        
- Gyermekorvosi rendelő + 1 db 1 helységes nevelési tanácsadó, 

gyermekpszichológusi rendelő 
- Védőnői rendelő  
- Orvosi pihenőszoba  
- Szolgálati lakás minimum 2 db 
- Technológiai helyiségek (kazánház, szerverszoba stb.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy az 
engedélyes terv elkészítése érdekében egészségügyi építéstechnológussal 
készíttesse el a szükséges helyiséglistát a fenti funkciók figyelembevételével és  
vizsgáltassa meg  a két védőnői szoba kialakításának szükségességét is. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
sportcsarnok 2013. évi hasznosítására vonatkozó előterjesztést és kéri Belágyi 
Tamás ügyvezetőt, hogy az előterjesztésében foglalt 4. pont alapján állítsa össze a 
hasznosításra vonatkozó javaslatát. 
 
Határid ő: 2012. szeptemberi ülések anyagának összeállítása 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 39/2012. (VI. 20.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy az Alsónémedi un. Nagygödörben (599 hrsz.) a tervezett új játszótér 
helyét előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti helyen jelöli ki, a feltöltéssel 
egyetértve. A területen csak őshonos növények ültethetők. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
93/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
2012. december 31. napjával kilép az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulásból. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy a 
Társulásban történő tagság megszüntetésével kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg és a Társulási Megállapodás alapján a 
vagyonelszámolást kezdeményezze. 
 
Határid ő: 2012. július 15. (a határozat Társulásnak történő megküldésére)  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
94/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
95/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Szent István téri óvoda környékét (Kölcsey u. Deák F. és Orgona utcák 
közötti szakasza és az óvoda és a tár közötti szakasza) a 2012. évi aszfaltozások 
során szilárd burkolattal látja el. 
 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 



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

 
96/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödör 
Kispályás Labdarúgó Csapat kérésére engedélyezi a Nagygödörben található 
focipálya vegyszeres gyomirtását és tereprendezését a növényvédelmi előírások 
figyelembevételével és a Csapat költségére.  
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem, 2 
tartózkodó szavazat alapján elutasította Zsin Géza javaslatát az ún. Horváth-féle 
láp vízmennyiségének biztosítására (0248 hrsz-ú csatorna, az 5-ös út irányába kb. 
150-200 méterre) 70 cm-es gát építésére vonatkozó javaslatát. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
97/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy megkeresi a Környezetvédelmi Hatóságot és a láp kezelőjét a Zsin Géza által 
a Horváth-féle láppal kapcsolatban felvetett problémák sürgős orvoslása 
érdekében.  
 
Határid ő: 2012. június 30. a levél megírására 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
98/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Vincze József polgármestert, hogy a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű 
pályázatban vállalt Környezeti Fenntarthatósági Terv elkészítésével a Bio-
Genezis Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. III. emelet) bízza meg 375.000 
Ft + 27 % áfa megbízási díj ellenében, az általános tartalék terhére.  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



Dönt 6 fős stratégiai csoport felállításáról, elnökének Kiss István Viktor 
alpolgármestert bízza meg, a csoport összeállítása az elnök feladata.  
A stratégiai csoport feladata a Fenntarthatósági Terv elkészítésének segítése és 
nyomon követése, valamint a Terv elkészülte után egy monitoring csoport 
felállítása. A csoport megbízatása 2012. júliustól a Fenntarthatósági Terv 
elfogadásáig tart. 
 
Határid ő: 2012. október 31. a terv véglegesítésére 
Felelős: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
99/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. (II. 02.) 
sz. önkormányzati határozatát visszavonja.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
100/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megszünteti a Kisdunáért Önkormányzati Társulást.  
A megszűnés napja 2012. szeptember 30.  
Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a vagyonmegosztásról szóló megállapodás 
tervezetét 2012. augusztus 30. napjáig terjessze a Társulás elé. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 30., illetve szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester és Geiger Ferenc a Társulás elnöke 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
101/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Jobbágy 
Ilonának a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének 2012. július 
l-től havi 20.000 Ft összegű, munkáltatói döntésen alapuló vezetői pótlékot állapít 
meg. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2012. június 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján elvetette Zsin Géza képviselő arra vonatkozó 
javaslatát, hogy a mezőőrség kiegészítéseképpen 3-5 fő telefonnal ellátott un. 
éjjeliőr kerüljön az önkormányzat alkalmazásába.  
 


