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K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. február 04-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
1/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet – 
kiegészítéssel együtt – elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és a 
melléklet szerint jóváhagyja a Képviselő-testület 2013-es évre szóló 
MUNKATERVÉT. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervről az érintetteket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős:    jegyző 
 

 
Melléklet a 2/2013. (II. 04.)  sz. önkormányzati határozathoz 

            
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének 
 

  2013. ÉVI MUNKATERVE  
  
1.) Testületi ülés (rendkívüli)                      2013.  február 4. 
 Napirend: 
 A kiküldött meghívó szerint!     



2.) Testületi ülés                                   2013.  február 26. 
 Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
2. A 2013. évi költségvetés IV. módosítása 
3. Civilszervezetek részére pályázat kiírása 
4. Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása 
5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

Jóváhagyása 
6. Vagyonrendelet módosítása 
7. Önkormányzati SZMSZ módosítása 
8. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 
9. Községért Közalapítvány alapító okirat módosítása 
10. Felsőerdő sor egyirányúsítása 
11.  Háziorvosokkal meglévő feladat-ellátási szerződések kötelező felülvizsgálata 
12. Öregtemetővel kapcsolatos elképzelése megtárgyalása 
 

3.) Testületi ülés            2013. március 26. 
Napirend: 
1. Civilszervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 
2. 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

 
4.) Testületi ülés                                  2013.  április 30. 
 Napirend: 

1. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. 
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
3. A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. 
4. A település közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadása.  
5. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása 

(Beszámolót készít: háziorvos, gyermekorvos, védőnő, fogorvos) 
6. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
7. „ALSÓNÉMEDI SZÁMÍT RÁD” program elfogadása 

 
5.) Testületi ülés                    2013. június 27. (csütörtök) 
 Napirend: 

1.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 
2.) 2012. évi költségvetés I. módosítása       
3.) Helyi kitüntetésről szóló döntés meghozatala 
4.) Oktatási, nevelési évről szóló beszámoló az oktatási és nevelési 

intézményekben. 
 

6.) Testületi ülés                  2013. szeptember 10. 
Napirend: 
1.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
2.) Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei az oktatási, nevelési 

intézményekben, óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai 



3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói. 
4.) A 2013. évi költségvetés II. módosítása 

 
8.) Testületi ülés                    2013. november 26. 

Napirend: 
1.) Az önkormányzat 3/4–ed éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása. 
2.) A 2013. évi költségvetés III. módosítása 
3.) A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
4.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2013. évi adómértékek   

meghatározása. 
 
9.) Testületi ülés                    2013. december 12. 

Napirend: 
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 

 
A testületi ülések időpontja:   KEDD , a kezdési időpont 15.00  óra 

       A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet. 
KIVÉVE: 2013.  június 27-i testületi ülés  és a december 12. (csütörtök) 17.00 órai 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Bizottsági ülések időpontja: testületi ülést megelőzően kedden és szerdán.   
Kezdési időpont: bizottságok saját hatáskörben határozzák meg. 
 
A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal - házasságkötő terem 
 
A testületi ülések állandó témái: 

- Tájékoztató az elmúlt rendes ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- Tájékoztató a Képviselő-testület és szervei feladat- és hatáskörét érintő új 

jogszabályokról. 
- Egyéb – javasolt napirendi pontokat nem érintő – bejelentések, kérdések. 

 
A napirendi pontok előkészítése, előterjesztése: 
A napirendi pontokban érintett intézmények, szervezetek az előterjesztések 
elkészítésében közreműködnek.  
 
Az előterjesztések véleményezése: 
Az adott napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket az érintett bizottságok 
véleményezik. 



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

 
3/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (2) bekezdésének 
megfelelően teljesítettnek tekinti a polgármester költségvetési rendelet 
beterjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 
2013. február 26-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására. 
 
Határid ő: 2013. február 26. 
Felelős: polgármester 
Kapják:  pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – megköszönve 
áldozatos munkáját – tudomásul veszi Győrvári Pálné lemondását 2013. február 
28-i dátummal a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöki tisztségéről. 
A kuratórium új elnökének 2013. március 01-től kezdődően Ladányi Istvánné 
2351 Alsónémedi, Arany J. utca 8. sz. alatti lakost bízza meg. 
A Képviselő-testület az alapító okirat fentiek szerinti módosítását tudomásul veszi 
és felhatalmazza a Polgármestert annak alá írására. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja : Győrvári Pálné és Ladányi Istvánné 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Dénes Zsuzsanna szándékát az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány 
kuratórium elnöki tisztségét illetően. 
 
(A határozat folytatása a soron következő oldalon!) 
 



Úgy ítéli meg, hogy az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célok más 
közalapítványokon és a meglévő intézményhálózaton keresztül biztosíthatók, 
ezért a közalapítvány megszüntetését vagy másik alapítványba történő 
beolvadását javasolja.  
Kéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre a megszüntető okirat elkészítéséről 
gondoskodjék.  
A képviselő-testület kéri a kuratórium elnökét, hogy február végéig az elnöki 
teendőket továbbra is lássa el és gondoskodjék az alapítvány még meglévő 
vagyonának megfelelő célirányos felhasználásáról. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: jegyző 
Kapja : Dénes Zsuzsanna 

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

 
6/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a magánerős beruházásban elkészült 
Alsónémedi „CBA ivóvízhálózat” és „GLS ivóvízhálózat” önkormányzati 
tulajdonba vételéről és üzemeltetésre történő átadásáról szóló megállapodást. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  Daköv Kft., pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a magánerős beruházásban elkészült 
Alsónémedi 3105/9 hrsz-ú ingatlan melletti telekosztás ivóvízhálózatának és 
szennyvízhálózatának önkormányzati tulajdonba vételéről és üzemeltetésre 
történő átadásáról szóló háromoldalú megállapodást. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják:  DAKÖV Kft., pü. vezető 



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

 
8/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a víziközmű-vagyon értékelésével kapcsolatos előterjesztést. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 4,5 MFt+áfa összeghatárig szerződést 
kössön a víziközmű-vagyon értékelésének elvégzésére és kérelmet nyújtson be a 
KEOP 1.2.0/B/10-2010-0051 jelű pályázat támogatási intenzitásának növelésére. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja : Daköv Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
9/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 195/2012. (XII. 
20.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az Ócsai rendőrőrs informatikai rendszere, valamint bútorzattal való ellátása 
költségeinek támogatása érdekében a testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy 520.000 Ft keretösszeg erejéig az erre vonatkozó támogatási szerződést 
megkösse és aláírja. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Pü. vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja az EACEA Európa a polgárokért pályázaton való indulást 13.000 euro 
támogatási összegre a 2013. szeptember 17-23. között tartandó „Európai napok 
Alsónémedin” program megszervezésére és lebonyolítására.  
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a 
támogatási szerződést aláírja, a programhoz kapcsolódó költségeket a tartalék 
terhére előlegként biztosítsa, illetve – akár sikertelen pályázat esetén is –  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



tárgyalásokat folytasson Colletorto (Olaszország) és Demir Kapija (Macedónia) 
önkormányzatával kulturális együttműködési lehetőségekről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:   pü vezető, műv.ház igazgató 
 

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

 
11/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
„Az Évtized beruházása Alsónémedin” kötvény kapcsán a megváltozott 
feltételeket: 

- a részleges törlést a 2012.09.30-i és 2012.12.31.-i törlesztések alapján, 
- a Garantiqa Zrt. által vállalt kezesség mértékének csökkentése 80 %-ról 50 

%-ra történ ő csökkentését 2013. január l-től kezdődően, 
- a visszaváltási tervről tőketörlesztési tervre történő módosítása, 
- kezelési díj módosítást. 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az ABÉVA KFT. Ügyvezetője a fenti 
tartalmú kötvényokirat módosítását aláírja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél aláírására. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapja :   ABÉVA KFT., pü. vezető, 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
iskola üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kérdéseket és az alábbi döntést 
hozza: 

• Az iskola működtetését és a működtetéshez szükséges költségeket teljes 
egészében az ABÉVA KFT-én keresztül kell 2013. január l-től megoldani. 

• A hagyományos „Széchenyi Napok” rendezvényt 832.000 Ft összegben a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében biztosítja az 
önkormányzat. 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



• A tanórán kívüli szabadidős programok (úszás-oktatás, tanulmányi 
kirándulások, angol-német tábor, belföldi táboroztatás) kiadásainak 
fedezetére az önkormányzat 1.350.000 Ft összegben támogatja a Széchenyi 
István Általános Iskola Közalapítványát. 

A képviselő-testület felkéri a közalapítványt, hogy a támogatást fenti célok 
megvalósítására biztosítsa az iskolának, s a jövőben az alapítvány fordítson 
kiemelt figyelmet hasonló iskolai elképzelések megvalósulására és pénzügyi 
lehetőségeinek függvényében támogassa azt. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja :   ABÉVA KFT., pü. vezető, iskola igazg.  , műv.ház vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti 
feladatokat ellátó Nagykadácsi Kft-vel folytatott tárgyalások során az 
Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás ülésén a díjemelés 
vonatkozásában a 4,2 %-os inflációs mérték figyelembevételét javasolja.  
 
Határid ő: azonnal és folyamatos  
Felelős:  Vincze József polgármester 
Kapja:  Ócsa Város, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskola, Alsónémedi, Iskola utca 1. szám alatti épületében, 
sportcsarnoképítés, iskolabővítés szavatossági kivitelezési munkák tárgyú 
közbeszerzési eljárásának lezárása ügyében a határozathozatalt elnapolja. 
  
Felelős: Vincze József polgármester  
Határid ő: 2013. február 15. 
Kapja:  ABÉVA Kft. 
 
                                                     
                                    



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

 
15/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Tehéntelepi út melletti fákat – a faanyagért cserébe, egyéb 
ellenszolgáltatás nélkül – kitermeljék tuskózással vagy tuskófúrással és a 
területrendezést elvégezzék. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére, valamit arra, hogy gondoskodjon  az őszi újratelepítésről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

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

 
16/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
művelődési ház vezetőjének kérését, mely alapján felhatalmazza, hogy a falu-napi 
rendezvénysorozat kapcsán 2013. szeptember 28-ra szerződést kössön az EDDA 
együttes fellépésére 1.300.000 Ft +ÁFA összeg erejéig. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az összeget az intézmény 
2013. évi költségvetésében biztosítja.   
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Jobbágy Ilona igazgató 
Kapja : pü. vezető, , műv.ház vezető 
 


