
 
Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

K I V O N A T 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-i  

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

 
6/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet a meghívóhoz 
képest a köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata (szemétszállítási díj módosítása) 
témával kiegészítve az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Nyilvános ülés: 

1. A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés beterjesztése 
3. Önkormányzat SZMSZ módosítása 
4. HM-Hungary Kft. 3105/9. hrsz ajándékozási szerződése 
5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetői állásra pályázat kiírása 
6. Kisduna Önkormányzati Társulás megszüntetése 
7. Támogatási Szabályzat elfogadása 
8. Jakab Istvánné termőföld felajánlása 
9. Kulturális célú támogatás felhasználása 
10. Rendőrség helyiséghasználata 
11. Gazdasági társaságok vezetőinek 2011. évi jutalmazása 
12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közti 

eseményekről 
13.  Köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata (szemétszállítási díj módosítása) 
14. Egyebek 

Zárt ülés: 
      15. A 277/2011. (XI: 29.) sz. önkormányzati határozat – személyi kérdések 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott 
módosításoknak megfelelő 2012. évi munkatervet és üléstervet a melléklet szerint 
fogadta el.  
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet az érintetteknek küldje 
meg, a napirendek előterjesztőit az üléstervnek megfelelően tájékoztassa. 
 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős: jegyző 



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

 
8/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 24.§. (2)  bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a 
Polgármester költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét. 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 nem és 1 
tartózkodással  az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
1./2012.(II.02.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  többször módosított 
7/1999.(05.12.)sz. rendelet módosításáról 

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

 
9/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 4/2012. (01. 30.) sz. bizottsági 
határozatának figyelembevételével – megtárgyalta az alsónémedi  belterület 3105/9. 
hrsz. alatt felvett, természetben 2351 Alsónémedi, 3105/9. hrsz alatt található, 2307 m2 
nagyságú „kivett út” megjelölési ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződést. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a HM-Hungary Kft. (2330 
Dunaharaszti, Orgona út 27.), mint ajándékozótól a jelzett ingatlant, mint ajándékot 
elfogadja és az előterjesztés mellékletében foglalt ajándékozási szerződést – az 
ajándékozó általi kimérettetés után – aláírja. 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
10/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság 4/2012 (I.31.) sz. bizottsági határozatának figyelembe vételével – 
jóváhagyja az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése jogcímen nyújtott 2011. évi, 



összesen 3.113.904 Ft összegű költségvetési támogatás felhasználását az alábbiakban 
részletezett szakmai célokra a 31/2011.(VIII.24.) NGM rendelet alapján: 
 

2. pont –  Egyéb turisztikai tevékenységet folytató intézmények fenntartása,  
 tevékenységük megvalósítása  

1.200 000 Ft (Faluház kertrendezés, kemence és kerítés építése) 
3. pont –  Turisztikai marketing tevékenység 

1 700 000 Ft (Alsónémedi Képeskönyv nyomdai költségei és turisztikai 
kisnyomtatvány) 

4. pont – Rendezvényekkel kapcsolatos költségek 
220 000 Ft (A Széchenyi Napok megrendezése) 
 

A testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a fentiekkel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokra. 
 
Határid ő: 2012. május 15. 
Felelős:    polgármester, műv. ház igazgató 
Kapják:  felelősök, pénzügyi iroda 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
11/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester 
előterjesztésében és a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 3/2012. (I. 31.) sz. 
bizottsági véleményének figyelembevételével - megtárgyalta az óvodavezetői állás 
pályázati kiírását. 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján meghirdeti a Szivárvány Napköziotthonos 
Óvoda óvodavezetői állását a mellékelt pályázati felhívás szerint.  
A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a KSZK honlapján, 
valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben tegye közzé.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős:    jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
12/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kisdunáért 
Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. 
Elfogadja a Társulás fennmaradó vagyonának befizetett arányban történő 
elszámolásának, felosztásának tényét. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos megállapodások 
és elszámolások fentiek szerinti aláírására. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős:    polgármester 



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

 
13/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások 
odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és 
ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló szabályzatot és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 3/2012. (I. 30.) sz. határozati javaslatára – azt a melléklet szerint 
elfogadja azzal a módosítással, hogy a visszafizetési kötelezettség esetében csak az el nem 
számolt támogatási összeget kell kamatokkal növelten visszafizetni.  
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szabályzatban foglaltakról és a pályázati lehetőségekről 
az érintetteket tájékoztassa. 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős:    jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
14/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete – a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5/2012. (I. 30.) sz. és a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 4/2012. (I. 30.) sz. javaslatának figyelembevételével – 
megtárgyalta Jakab Istvánné 2364 Ócsa, Kossuth Lajos utca 9. szám alatti lakos 
földfelajánlását, mely alapján az alsónémedi 0259/2. hrsz-ú, 3121 m2 nagyságú, 1,09 Ak 
értékú, szántó művelési ágú területet ajándékként elfogadja és tulajdonába veszi. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős:    polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
15/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy a település  közbiztonságának javítása érdekében segítséget kíván nyújtani a 
rendőrség munkájához. 
A támogatás egyik formájaként térítésmentesen használatban adja kmb-s iroda 
működtetése céljából, határozatlan időtartamra, az önkormányzat tulajdonában lévő, 
természetben az Alsónémedi, Fő út 58. szám alatti, 1945. hrsz-ú,  Polgármesteri Hivatal 
udvari épületének egy részét. A közüzemi díjak kifizetésével együtt kizárólagos 
használatra biztosítja a 19,53 m2-es irodahelyiséget, 2,34 m2-es raktár helyiséget, 
valamint biztosítja az épületrészhez tartozó közös használatú helyiségek (vizesblokk) 
használatát, valamint  magára vállalja a helyiségek közüzemi díjait 
A testület felhatalmazza a polgármestert fenti tartalmú bérleti szerződés aláírására. 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős:    polgármester 



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

 
16/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság 5/2012. (I. 30.) sz. határozati javaslatára és az ügyvezetők által 
benyújtott beszámolók figyelembevételével – az önkormányzat tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok ügyvezetőit egy havi bruttó munkabérnek megfelelő összegű 
jutalomban részesíti és engedélyezi az összeg  felvételét. 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős:    polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2012. (II. 02.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 

2/2012.(II.02.) sz. önkormányzati rendelete 
a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 

közszolgáltatásról  szóló 12/2003. (07. 04.) rendeletet  módosításáról és az azt  
módosító 21/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl. 

 
 

Alsónémedi, 2012. február 7.  
 
 
 
 
 
     ………………………jkv. 


