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K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. december 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
183/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirend  
tárgyalását  elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
184/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának 54032-1/2012/KOHAT számú miniszteri döntése alapján 
kinyilvánítja, hogy az iskola üzemeltetését nem kívánja átadni az állami 
intézményfenntartó központnak, ezért az ezzel kapcsolatos 149/2012 (IX.25.) sz. 
önkormányzati határozatában foglalt kezdeményezését visszavonja és erről értesíti a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. 
 
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: 
 

185/2012. (XII.10.) 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. december 7-én tartott 
Bíráló Bizottsági ülés javaslatát, mely alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy a Colas Alterra Építőipari Zártkör űen Működő Részvénytársaság, 
mint egyetlen ajánlattevő által 2012. december 3-án beadott, a tárgyaláson véglegesített 
ajánlata a rendelkezésre álló anyagi fedezetet nagymértékben meghaladja. 
 
A fenti döntés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
szabályossági tanúsítvány kiállítása. 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat hatálybalépését követően a 
megismételt közbeszerzési eljárást megindítsa és az ehhez szükséges szerződéseket 
megkösse. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
186/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „Kertváros” 
Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 
előterjesztés szerinti módosítását, és a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás kiadásához hozzájárul. 
 
Határid ő: 2013. január 1. 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
187/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola állami 
fenntartásba vételével összefüggésben: 
 
1./ Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó jogszabályok szerinti, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati 
tulajdonú vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló átadás-átvételi 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2012. december 15.  
Felelős: polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

188/2012. (XII.10.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola állami 
fenntartásba vételével összefüggő átadás-átvétel kapcsán: 
 
1./ A  jelenleg a Széchenyi István Általános Iskola alkalmazásában álló és létszámában 
szereplő, de az állam által átvenni nem kívánt technikai (konyhai) létszámot 10 fővel a 
jövőben az önkormányzat szakfeladataként működteti. 
 
Mindezek alapján kéri a pénzügyi irodát, hogy az alábbi szakfeladatokkal 
önkormányzat esetében a számviteli rendet módosítsa: 

562913         iskolai intézményi étkeztetés 
562917         munkahelyi étkeztetés 
562919         egyéb étkeztetés 
889921         szociális étkeztetés 

 
2./  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2012. december 31.  
Felelős: polgármester, pü csoportvezető 
 
Alsónémedi, 2012. december 10. 
 
 
        Zagyva Gabriella jkv. 


