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K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2012. május 22-i nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  7 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

58/2012. (V.22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadja az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
Egyebek: 
- Vízgazdálkodási Társulásba küldött delegálása 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  7 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

59/2012. (V.22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése  alapján megtárgyalta és  a melléklet 
szerint elfogadja Alsónémedi településen a 2011-ben végzett  gyermekvédelmi 
tevékenységrıl szóló beszámolót. 
Határid ı:  2012. május 31.  
Felelıs:   jegyzı 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

60/2012. (V.22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete  a Rendırségrıl szóló 1994. 
évi XXXIV. Tv. 8.§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta és  a melléklet szerint elfogadja 
Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekrıl és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló rendırségi beszámolót. 
A testület kéri a jegyzıt, hogy a határozat rendırség részére történı megküldésérıl 
gondoskodjék. 
Határid ı:  2012. május 31.  
Felelıs:   jegyzı 
 



 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
14/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

61/2012. (V.22.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. 
Rendeletben foglalt változások alapján felülvizsgálta a  Széchenyi István Általános 
Iskola Alapító Okiratát – továbbiakban: AO -és azt az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ I. fejezet 5.  és 6. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
5. A költségvetési szerv 
illetékessége, mőködési köre: 

Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területe. 
A mérlegelési jogot fenntartva vállalhatja más lakóhelyrıl 
jelentkezı tanulók felvételét, nevelését-oktatását. 

6. A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján 
önállóan mőködı költségvetési szerv. 

 
2. II. fejezet 7. pontja az alábbiak szerint változik: 
7. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon  az alapító, valamint az  
önkormányzati alapítású és 100 %-os tulajdonú ABÉVA 
Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. tulajdona.  

Az 662 hrsz-ú, 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1. szám alatti 
ingatlan  üzemeltetıje az ABÉVA Alsónémedi Beruházó és 
Vagyonhasznosító Kft.  

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény mőködése során keletkezı vagyontárgyak az 
alapítót, ill. az ABÉVA Kft.-t  illetik meg a felek között 
érvényben lévı üzemeltetési és bérleti szerzıdések,   az 
önkormányzati vagyonrendeletben foglalt szabályok, 
valamint az alapító egyedi döntései alapján. 

 

 
3./ II. fejezet 9. pontja az alábbiak szerint változik: 
9. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége: 

Általános iskolai nevelés és oktatás (alapfokú oktatás) 
nappali rendszerben, emellett ellátja a sajátos nevelési 
igényő tanulók (SNI) nevelését és oktatását is. 
Alaptevékenységként végzi a tanulási és részképesség 
zavarral küzdık fejlesztését, a tehetséges diákok képesség-



kibontakoztató felkészítését. A tanulók részére igény szerint 
napközis és menzai ellátást is nyújt. Az étkeztetést saját 
fızıkonyha üzemeltetésével biztosítja. 
Ellátja a diáksporttal és iskolai könyvtárral kapcsolatos 
feladatokat. 
  
Államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás  
855900 M.n.s. egyéb oktatás 
856000 Oktatást kiegészítı tevékenység 
562900 Egyéb vendéglátás 
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  
931200 Sportegyesületi tevékenység 
 
 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 
 
852011        általános iskolai tanulók nappali rendszerő  
                     nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)                      
852012        sajátos nevelési igényő általános iskolai tanu- 
                    lók nappali rendszerő nevelése, oktatása  
                     (1-4. évfolyam) 
852021        általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
                     nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022         sajátos nevelési igényő általános iskolai tanu- 
                     lók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
                     (5-8. évfolyam) 
855911         általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912         sajátos nevelési igényő tanulók napközi ott- 
                     honi nevelése 
855914         általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915         sajátos nevelési igényő tanulók általános isko- 
                     lai tanulószobai nevelése 
856012         korai fejlesztés, gondozás 
856013         fejlesztı felkészítés 
910121         könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122         könyvtári állomány feltárása, megırzése, véd. 
910123         könyvtári szolgáltatások 
562913         iskolai intézményi étkeztetés 
562917         munkahelyi étkeztetés 
931204         iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
562919         egyéb étkeztetés 
889921         szociális étkeztetés 

 
4./ IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. A költségvetési szerv 
feladatellátáshoz gyakorolt 

Önállóan mőködı költségvetési szerv, mely önálló elemi 
költségvetéssel rendelkezik, amelyek felett 



funkciója szerint: kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási 
joggal és felelısséggel bír. A szakmai alapfeladata 
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat  - szervezeti egység nélkül – is 
elláthat.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
végzi. A munkamegosztási megállapodás jelen alapító 
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
A módosítás 2012. május 23-tıl lép hatályba. 
Az AO  egységes szerkezetének elkészítésérıl és a MÁK  felé a törzskönyvi nyilvántartás 
módosításáról gondoskodni kell. 
 
Határid ı:  2012. május 31. 
Felelıs:  jegyzı 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
62/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletben foglalt változások alapján felülvizsgálta a Szivárvány Napköziotthonos 
Óvoda Alapító Okiratát – továbbiakban: AO - és azt az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ I. fejezet 5. és 6. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
5. A költségvetési szerv 
illetékessége, mőködési köre: 

Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területe. 
A mérlegelési jogot fenntartva vállalhatja más lakóhelyrıl 
jelentkezı gyermekek felvételét, óvodai nevelését. 

6. A költségvetési szerv  
gazdálkodási besorolása: 

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan 
mőködı költségvetési szerv. 

 
2./ A II. fejezet 7., 8., és 10. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
7. A költségvetési szerv 
feladatellátását szolgáló vagyon: 

205. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, 
Szent István tér 8. szám alatti és  845. helyrajzi számú, 
természetben 2351. Alsónémedi, Rákóczi utca 20. szám 
alatti, Önkormányzat tulajdonát képezı korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok használata.  
Vagyonértékő jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések, jármővek) használata leltár szerint.  
  

8. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény mőködése során keletkezı vagyontárgyak az 
alapítót illetik meg.  

Az intézményvezetı egyes vagyontárgyak bérbeadására -   



alapfeladatai sérelme nélküli hasznosítására – vonatkozó 
jogosítványait az önkormányzati vagyonrendelet intézményt 
érintı szabályai  határozzák meg. 

 

 
10 . A költségvetési szerv 
alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés 3 éves kortól (bizonyos esetekben 2,5 éves 
kortól) a tankötelezettség kezdetéig. Az óvodai nevelés a 
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozások keretében zajlik. Az óvoda 
a gyermek 3 éves korától ellátja – a Gyvt. szerint – a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. 
Alaptevékenységként végzi a sajátos nevelési igényő 
gyermekek (SNI) nevelését. A gyermekek részére 
étkeztetést nyújt, mely szolgáltatást a Széchenyi István 
Általános Iskola konyhájáról biztosítja. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
562900 Egyéb vendéglátás 
 
Szakfeladatszám szerint részletezve: 
851011      óvodai nevelés, ellátás 
851012      sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai 
                  nevelése, ellátása                 
562912      óvodai intézményi étkeztetés 
562917      munkahelyi étkeztetés 
680002      nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

 
3./ IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
1. A költségvetési szerv 
gazdálkodással összefüggı 
jogosítványa: 

Önállóan mőködı költségvetési szerv, mely önálló elemi 
költségvetéssel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási 
joggal és felelısséggel bír. A szakmai alapfeladata 
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat – szervezeti egység nélkül – is 
elláthat.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
végzi. Az munkamegosztási megállapodás jelen alapító 
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
 
Az AO  egységes szerkezetének elkészítésérıl és a MÁK  felé a törzskönyvi nyilvántartás 
módosításáról gondoskodni kell. 
 
Határid ı:  2012. május 31. 
Felelıs:  jegyzı 



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

 
63/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletben foglalt változások alapján felülvizsgálta a Halászy Károly Mővelıdési Ház 
és Könyvár Alapító Okiratát – továbbiakban: AO -  és azt az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. I. fejezet 5. és 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5. A költségvetési szerv 
illetékessége, mőködési köre: 

Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területe 

6. A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján 
önállóan mőködı költségvetési szerv. 

 
 
 
2./ A II. fejezet 6., 7., és 8., pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
6. A költségvetési szerv 
feladatellátását szolgáló 
vagyona: 

815. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, 
Dózsa György tér 2. szám alatti, a 888. helyrajzi számú, 
természetben 2351. Alsónémedi, Fı u. 73. szám alatti és 
663/1. helyrajzi számú, természetben 2351. Alsónémedi, 
Iskola utca 1/a. szám alatti, Önkormányzat tulajdonát 
képezı korlátozottan forgalomképes ingatlanok használata.  
Vagyonértékő jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések, jármővek) használata leltár szerint.  
  

7. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény mőködése során keletkezı vagyontárgyak az 
alapítót illetik meg.  

Az intézményvezetı egyes vagyontárgyak bérbeadására -   
alapfeladatai sérelme nélküli hasznosítására – vonatkozó 
jogosítványait az intézményt érintı önkormányzati 
vagyonrendelet határozza meg.  

 
3./ A II. fejezet 9. ponja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
9. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

 
4./ A II. fejezet 10. pontja törlésre kerül. 
 
 
5./ A II. fejezet 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 



12. Munkavállalók 
foglalkoztatási jogviszonya: 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

 
6./ A IV. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. A költségvetési szerv 

feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciója szerint:t 

Önállóan mőködı költségvetési szerv, mely önálló elemi  
költségvetéssel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, utalványozási 
joggal és felelısséggel bír. A szakmai alapfeladata 
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik; ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi 
támogató feladatokat  - szervezeti egység nélkül – is 
elláthat.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
végzi. A munkamegosztási megállapodás jelen alapító 
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 
Az AO  egységes szerkezetének elkészítésérıl és a MÁK  felé a törzskönyvi nyilvántartás 
módosításáról gondoskodni kell. 
Határid ı:  2012. május 31. 
Felelıs:  jegyzı 

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

 
64/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendeletben foglalt változások alapján felülvizsgálta az Alsónémedi Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratát – továbbiakban: AO -  és azt az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. I. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. A költségvetési szerv neve: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
 
2./ I. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
4. A költségvetési szerv 
felügyeleti szerve:  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-
testülete (2351. Alsónémedi, Fı u. 58.) 
Pest Megyei Kormányhivatal (1052. Bp. Városház u. 7.) 

 
3./ I. fejezet 6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
6. A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

 
4./ II. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. A költségvetési szerv 
jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

Közhatalom gyakorlása 
Általános közigazgatás 
 



 
5./ II. fejezet 6. ,7. és 8.  pontja az alábbiak szerint módosul: 
6. A költségvetési szerv vagyon 
feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A 
vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az 
intézmény mőködése során keletkezı vagyontárgyak az 
alapítót illetik meg.  

Az intézményvezetı egyes vagyontárgyak bérbeadására -   
alapfeladatai sérelme nélküli hasznosítására – vonatkozó 
jogosítványait az intézményt érintı önkormányzati 
vagyonrendelet határozza meg.  

 
7. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége: 

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, 
valamint az önállóan mőködı intézmények bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenırzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátása, államigazgatási ügyek döntésre való 
elıkészítése és végrehajtása. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Az alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása: 
841126   önkormányzatok és társulások igazgatási tev. 
842421   közterület rendjének fenntartása 
 

 
8. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
végez. 

 
6./ II. fejezet 9. pontja törlésre kerül. 
 
7. II. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

11. Munkavállalók 
foglalkoztatási jogviszonya: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben 
köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl  
szóló 2011. évi CXCIX. tv. az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. 
az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a 
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
8./ III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
1. A költségvetési szerv 
feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciója szerint: 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, mely 
saját elemi költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási 
jogköre és felelıssége van. Alaptevékenységét önállóan 
látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben 
foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítı 



feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és 
számviteli szervezeti egységgel. Gondoskodik az 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 
tervezési, gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az 
Áht. 27. § (1) alapján, a nemzetiségi önkormányzat és az 
önállóan mőködı intézmények tekintetében pedig a 
munkamegosztási megállapodás alapján. 

 
Az AO  egységes szerkezetének elkészítésérıl és a MÁK  felé a törzskönyvi nyilvántartás 
módosításáról gondoskodni kell. 
Határid ı:  2012. május 31. 
Felelıs:  jegyzı 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

65/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a  
Széchenyi István Általános Iskola, mint a gazdasági szervezettel nem rendelkezı 
önállóan mőködı önkormányzati intézmény közötti munkamegosztási megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:  jegyzı 

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

 
66/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda , mint a gazdasági szervezettel  nem rendelkezı 
önállóan mőködı önkormányzati intézmény közötti munkamegosztási megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:  jegyzı 

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

 
67/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja a az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és a 



Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár, mint a gazdasági szervezettel nem 
rendelkezı önállóan mőködı önkormányzati intézmény közötti munkamegosztási 
megállapodást. 
A megállapodásban  foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:  jegyzı 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

68/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-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 ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

69/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-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 ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

70/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete  az elıterjesztéssel 
egyezıen úgy határozott, hogy a DAKÖV Kft. törzstıke emelését  az alábbiak szerint 
tudomásul veszi: 
A közgyőlés a  DAKÖV Kft. jegyzett tıkéjét 29 szeresére, 142.390 e. Ft-ra emelte fel a 
tıketartalék és az eredménytartalék terhére, amely az egyes tagok törzsbetéteit  - 
további befizetés nélkül - arányosan növeli az alábbiak szerint: 
 



Dabas Város Önkormányzata    64.960eFt 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata    22.620eFt 
Örkény Város Önkormányzata    21.170eFt 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  19.720eFt 
Táborfalva Községi Önkormányzat    13.920eFt 
A testület kéri a jegyzıt, hogy a határozatot a társaság részére történı megküldésérıl 
gondoskodjék.     
Határid ı:   2012. május 31. 
Felelıs:   jegyzı 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  7 igen, 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a polgármester 
beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekrıl. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

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

 
72/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi 
István Általános Iskola tőzvédelmi kérdéseit, a cég jogosultságát, képesítési 
követelmények meglétét tisztázni szükséges. 
Kéri a jegyzıt, hogy a következı ülésen adjon tájékoztatást. 
Határid ı. értelemszerő 
Felelıs: jegyzı 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2012. (V. 22.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete Némedi Rezsı 
önkormányzati képviselıt (2351 Alsónémedi, Széchenyi 109.) küldöttként delegálja a 
Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyőlésébe. 
 
A testület kéri a jegyzıt, hogy a határozatot a küldöttnek adja át. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 
 
Alsónémedi, 2012. május 25. 

 
                                       Zagyva Gabriella 
         jkv. 



 
 
 
 


