
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        

 
Előterjesztés 

a képviselő-testület 2012. május  22-i ülésére 
 

Tárgy: 2010-2011. évi határozatok teljesülésével kapcsolatos javaslat 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Áttekintettem a 2010. évi önkormányzati választások óta 2011. december 31-ig 
bezárólag született testületi határozatokat, mely alapján több határozat vonatkozásában 
visszavonást javaslok, illetve 1-2 határozatra vonatkozóan – annak más módon való 
megvalósulására tekintettel – teljesítettnek történő javaslattal élek. 
 
Visszavonásra – végrehajtás hiányában – az alábbi határozatokat javaslom: 
 

264/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 9/2010. (11. 03.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – felkéri a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságot, hogy a Képviselő-testület soron következő 
ülésére dolgozza ki és tegyen javaslatot – költségek megjelölésével – a Polgármesteri Hivatal, az 
önkormányzati tulajdonú Kft-k, Önkormányzat által alapított alapítványok főkönyveihez való 
elektronikus hozzáférésének lehetőségére. 
 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Juhász Zoltán a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke. 
 

269/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 16/2010. (11. 03.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy (3 kültéri 
kamerával) áttelepíthető video rögzítő berendezést vásárol és szereltet – jelenleg a Fő út és Bajcsy u. 
sarkán lévő szelektív gyűjtősziget megfigyelésére – max. 100.000,- Ft + ÁFA összegért a tartalék 
terhére.  
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Juhász Zoltán a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke. 
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301/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 36/2010. (12. 08.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy az átlátható 
működés jegyében 2011. január 1-től Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat vállalkozásai – kivéve 
a DAKÖV kft-t – digitalizálják és rendszerezve pdf formátumban töltsék fel – az akkor már 
kialakított internetes kiszolgálóra – a főkönyveikben szerepeltetett gazdasági események 
alapbizonylatait és az érvényben lévő, illetve a későbbiekben megkötött szerződéseiket és azok 
mellékleteit. Az alapbizonylatok (sor)számainak teljesen meg kell egyezniük a főkönyvben 
szerepeltetett hivatkozásokkal és a pdf fájlnevekkel. Fentiekhez kapcsolódóan a szerver és a 
hozzáférés biztonságát biztosítani szükséges. 
A hozzáféréssel rendelkező Képviselő-testületi tagoknak, ill. alpolgármesternek nyilatkozatot kell 
tennie, hogy az adatokat csak képviselői munkája során munkájához használja fel.  
 
Határidő: 2011-es évtől folyamatos. 
Felelős: ABÉVA és AIRVAC Kft. ügyvezetői. 
 

302/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 37/2010. (12. 08.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a 300-
301/2010. (12. 14.) sz. határozatokban megjelölt adatanyag tárolásához egy szerver szerverhoteli 
elhelyezésére kb. 10.000,- Ft/hó összeget biztosít 2011. január 01-től a költségvetési koncepcióban 
szereplő bér- és járulékai terhére. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

139/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Gál József kérésére és a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 30/2011. (04. 18.) sz. bizottsági 
javaslatára figyelemmel – úgy dönt, hogy az Alsónémedi lakott terület táblát az OMV benzinkúttól a 
valódi lakott terület határára helyezteti, mellyel kapcsolatban felmerülő költségeket a kérelmező 
viseli. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester úr 
javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatait megvalósulás hiányában visszavonja: 
 
– 264/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat 
– 269/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozat 
– 301/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
– 302/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
– 139/2011. (04. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  



Teljesítettnek – más módon történő végrehajtásra tekintettel – az alábbi határozatokat 
javaslom: 
 
A kifizetés nem megbízási szerződéssel történik: 
 

123/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bihari Lászlóné 
részére, a nőgyógyászati asszisztensi feladatok ellátásáért 2011. május és június hónapra havi bruttó 
8.000,- Ft megbízási díjat fizet, a 2011. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Vízelvezetési koncepció készült, melyet a Képviselő-testület elfogadott, ezért a határozatot 
teljesítettnek tekintendő: 
 

98/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottság 25/2011.(03.10.) számú határozati javaslata alapján úgy döntött, hogy 
2012-ben felülvizsgáltatja, illetve kiegészíti a korábban elkészített csapadékvíz rendezési tervet. 
 
Határidő: a 2012. évi költségvetési koncepció összeállítása. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Határozati javaslat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester úr 
javaslatát megtárgyalta és a 123/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozatát – a 
kifizetés más módon való megtörténtére való tekintettel –, a 98/2011. (03.22) sz. 
önkormányzati határozatát – a vízlevezetési koncepció elkészültére és elfogadására való 
tekintettel – teljesítettnek tekinti 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi, 2012. május 17. 
 
       
 
         Vincze József 
         polgármester   
 
 
Az elıterjesztés törvényes!       
 
    
 
Dr. Percze Tünde jegyzı megbízásából 
   Szabóné Bán Julianna ig.csop.vez.  


