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K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vincze József 
javaslatára 8 igen szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a Szennyvíztisztító 
beruházással kapcsolatos döntéshozatalt. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Némedi Rezső kérésére 
8 igen szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a védett területekre vonatkozó 
kezdeményezést. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsin Géza javaslatára 
8 igen szavazattal felveszi az egyebek napirendjére a mezőőri szolgálattal kapcsolatos 
kérdést. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
161/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elfogadott 
kiegészítéssekkel együtt a kiküldött napirend  tárgyalását  elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás  
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
162/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját és azt a melléklet szerint – az alábbi 
módosításokkal – elfogadja. 

1. az iparűzési adó mértéke változatlanul 1,9 % 
2. Az ASE részére folyósítandó támogatásból 2 M Ft előlegként 2012-ben kerül 

kifizetésre, így a 2013-as keret 6.500.000 Ft-ra módosul. 
3. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó középfokú végzettségű köztisztviselők 

illetménykiegészítésének mértéke 10 %-kal emelkedik a koncepcióban szereplő 5 
% helyett. 



A Képviselő-testület kéri az intézményvezetőket, hogy a 2013. évi költségvetést a 
koncepcióban foglaltak figyelembe vételével tervezzék. 
 
Határid ő. értelemszerű 
Felelős: polgármester, intézményvezetők 
Kapja:  pü vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
163/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról  
szóló törvény alapján megtárgyalta és a melléklet szerint az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  pü vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
164/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 31. §-a alapján a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi  
Önkormányzat és Intézményei 2013. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervét, 
munkatervét. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapja:  pü vezető, belső ellenőr 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
165/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 30.§ (1) bekezdése alapján a melléklet szerint elfogadja 
Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2013-2016. évre szóló belső ellenőrzési 
stratégiai tervét. 
 



A testület kéri a jegyzőt, hogy a stratégiai tervben foglaltakat az évenkénti munkaterv 
készítésénél vegye figyelembe. 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapja:  pü vezető, belső ellenőr 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
166/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében megtárgyalta a tárgyi, személy feltételekről és a nyári nyitva tartás 
tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
A beszámoló és a tapasztalatok alapján a képviselő-testület a 2013-as évben az óvoda 
nyári nyitva tartását az alábbiak szerint szabályozza: 
 
Összevonás ideje: 2013. június 17-tól 2013. július 28. 
Összevonás helye: Rákóczi úti épület 
 
Nyári szünet mindkét épületben:  2013. július 29-tól    2013 augusztus 23-ig.  
Nyitás összevontan a Szent I. téren: 2013.08.26.-30. 
Nyitás mindkét épületben: 2013.09.02. 
 
A nyitva tartás rendjéről a szülőket kellő időben tájékoztatni kell. 
 
Határid ő:  értelemszerű 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja:  óvodavezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatos kérdéseket, a napirendi 
pont határozathozatalt nem igényel. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodás  
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
167/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
előterjesztés alapján elfogadja az ABÉVA Kft. üzleti- és eredménytervét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás 
Kapja:  ügyvezető    



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

 
168/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Sportegyesület kérését és úgy döntött, hogy a 2013. évi költségvetési 
koncepcióban szerepeltetett 8.500.000,- Ft-os keretösszeg terhére 2.000.000,- Ft-os 
támogatást az idei évben biztosít az Egyesület részére, az általános tartalék terhére. 
Határid ő: 2012. december 01.  
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  Dr. Tüske Zoltán elnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

169/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja a Fenntartható Fejlődés Helyi Programját. 
Dönt 6 fős monitoring munkacsoport felállításáról. A munkacsoport elnökének, 
valamint fenntarthatósági megbízottnak Kiss István Viktor alpolgármestert bízza meg, a 
csoport összeállítása az elnök feladata. A monitoring munkacsoport a Programban 
elfogadott feladatokat látja el. 
A monitoring munkacsoport megbízatásának időtartama a következő önkormányzati 
választásokig szól. 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester 
Kapja: Bio-Genezis Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Széchenyi István Általános Iskola könyvbeszerzésre vonatkozó kérését és 2 igen, 5 nem, 
2 tartózkodás szavazat alapján nem támogatja azt, hogy az iskola éves költségvetésének 
átcsoportosításával oldja meg a könyvtár többletkiadását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
170/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Széchenyi István Általános Iskola könyvbeszerzésre vonatkozó kérését és úgy döntött az 
ingyenes tankönyvellátás biztosítása miatt felmerült 400.000 Ft többletköltséget a 
tartalék terhére biztosítja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Mayer Istvánné igazgató 



Kapja:  pü. vezető, igazgató 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
171/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Traktorfesztivál rendezvényekkel kapcsolatosan az Alsónémedi településnév és 
települési címer használatát és úgy döntött, hogy a Traktorfesztivál 2013 
eseménynaptárhoz, valamint a továbbiakban kiadandó plakátokhoz, naptárakhoz stb. 
hozzájárul a településnév és a települési címer felhasználásához. 
Határid ő: visszavonásig folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapja: Józan Krisztián 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
172/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az 1. sz  
mellékletben foglaltak szerint hozzájárul a KEOP 5.5.0/A konstrukció keretében 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázat 
előkészítéséhez. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésére 
és megírására az általános tartalék terhére megbízási szerződést kössön a legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtó céggel. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
173/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanok haszonbérbe adásának ügyét, 
mely alapján úgy döntött, hogy a jogszabályi feltételek betartása mellett 
 
1.) Az Alsónémedi 081/88-89, 081/85-86 és 081/119 hrsz-ú ingatlanokat továbbra is 

haszonbérbe adja 2013. január 01-től 2013. december 31-ig, összesen  150.000,- Ft 
bérleti díjért Földesi Gábor 2351 Alsónémedi, Deák F. u. 7. sz. alatti lakos részére 
azzal, hogy az ingatlanok közművesítésével kapcsolatos esetleges munkálatokat a 
bérlő kártalanítás nélkül tűrni köteles. A bérlő az ingatlanon 
szennyvízkomposztot vagy bárminemű károsító anyagot nem helyezhet el, illetve 
az egész terület gondozására köteles. A vonatkozó rendelet szerinti 
kifüggesztésről gondoskodni kell. 



2.) Az alábbi területek (szántók) vonatkozásában a jogszabályi feltételek betartása 
mellett azok jelenlegi használóival 2 évre köt bérleti szerződést, 40.000,- Ft/ha/év 
díjfizetés mellett: 

   
                0186/38.   2.3723 
                0191/6.   1.1009 
                0193/1.   5.2565 
                0195/1.   0,6477 
     0195/5.   0,4880 
Amennyiben a jelenlegi használó nem kíván bérleti szerződést kötni, úgy a területtel 
szomszédos használónak ajánlja fel és vele köt bérleti szerződést az Önkormányzat. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester,  szerződések elkészítése jegyző 
Kapja:  Földesi Gábor, Szabóné Bán Julianna 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
174/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.) figyelemmel A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CXIII. tv. 2.§. (4) bekezdésében foglaltakra az 
Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás (székhelye: 2364 Ócsa, 
Bajcsy Zs.u.2.) létrehozására irányuló megállapodást 2012. december 31-i 
határidővel felmondja. 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglalt döntésről Ócsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testületét haladéktalanul tájékoztassa, valamint  

3.) felkéri Ócsa Város Jegyzőt, hogy az önkormányzat társulásba bevitt vagyonáról - 
ideértve különösen a Magyar Államkincstártól építésügyi feladatok 
finanszírozására kapott normatív támogatást – lakosságarányosan 2012. 
december 31-i fordulónap figyelembevételével számoljon el és erről a Képviselő-
testületet munkaterv szerint soron következő ülésén tájékoztassa. 

Határid ő: azonnal és 2013. január 31. 
Felelős: jegyző 
Kapja:  Ócsa Város Jegyzője 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
175/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítani kívánja az 
alsónémedi lakosok részére a helyben történő építéshatósági ügyintézés lehetőségét. 
Ennek érdekében megállapodás köt Gyál Város Önkormányzatával és Polgármesteri 
Hivatalával. A megállapodás alapján Gyál Polgármesteri Hivatala biztosítja a 
kihelyezett ügyfélfogadást a településen, Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat pedig 
a köztisztviselő költségeihez ennek arányában hozzájárul. 



Egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a részleteket tartalmazó 
megállapodás aláírására. 
Határid ő: azonnal és 2012. december 10. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja:  Gyál Város jegyzője 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
176/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és 
gyermekjóléti alapellátási feladatokat 2013. évben önkormányzati társulási formában 
kívánja megoldani és vállalja, hogy 2013. március 31-én nem lesz lejárt tartozása a 
Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás felé. 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Kapja:  Gyáli Kistérség 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
177/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
előterjesztésében megtárgyalta és a melléklet szerinti elfogadja Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jegyző 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 2 tartózkodás  
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
178/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
településen keletkezett állati eredetű hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó 
javaslatot és úgy döntött, felhatalmazza a Polgármestert az ATEV Fehérjefeldolgozó 
Zrt-vel szerződés megkötésére, a 2013. január 01. - 2013. március 31-ig tartó időszakra. 
A Képviselő-testület egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Alsónémedi 
Hírmondóban adjon tájékoztatást az állati eredetű hulladékok kezelésének- és 
elhelyezésének lehetőségeiről. 
Határid ő: 2013. március 31. a szerződés határideje, 2012. decemberi Hírmondó 
megjelenése  
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodás  
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
179/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Összefogás a jövőnkért Alsónémedin Egyesület ideiglenes védetté nyilvánításra 
vonatkozó kezdeményezését. 
A kezdeményezésben megjelölt területek (Platánsor, illetve a kerékpársávval 
párhuzamos erdősáv Sertéstelepi úttól a Lucernási dűlőútig (Fagyizó) terjedő része) 
esetében nem tartja megalapozottnak a károsodás veszélyének fennállását. 
A Platánsor védelmét egyrészt a faállomány ez évi pótlásával, majd a sikeres pótlás után 
újratelepítésével kívánja biztosítani a közútkezelő hozzájárulásának megfelelően. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a kezdeményezés tárgyában hozott határozata 
meghozatalánál fentiekre legyen tekintette. 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős:  jegyző, polgármester 
Kapja:  jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
180/2012. (XI.27.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás 
időpontját és napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Időpontja:    2012. december 14.  péntek 17 óra 
Helye:   Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
Tervezett napirend: 
Napirend előtt :  
A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt., 
DAKÖV Kft., AIRVAC Kft. stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések 
intézése. 
Napirend:  
1.) Beszámoló a 2012. évi költségvetési évről, 2013. évi elképzelések (koncepció). 
2.) Díjrendeletek módosítása 
3.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére 

közérdekű kérdéseket tehetnek fel. 
 
Határid ő: 2012. december 14. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  Győrvári István Lászlóné 
 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
181/2012. (XI.27.) 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-testületének név szerinti szavazása: 
 

Bálint Sándor  Igen 
dr. György Balázs Igen 
Józan Krisztián Igen 
Józan Sándor  Igen 
Némedi Rezső  Igen 
Szántó Erzsébet Igen 
Török Lajosné  Igen 
Vincze József   Igen 
Zsin Géza  Igen 

tehát összességében 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

182/2012. (XI.27) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító 
telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0051” tárgyi közbeszerzési eljárásban 2012. november 26-án tartott 
Bíráló Bizottsági javaslatot, mely alapján a Colas Alterra Épít őipari Zártkör űen 
Működő Részvénytársaságot, mint ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak 
tekinti, egyben felhatalmazást ad a polgármesternek tárgyalások megkezdéséhez. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  Lucsik és Társa Kft. 
 
 
 
Alsónémedi, 2012. november 29. 
 
 
       Zagyva Gabriella jkv. 


