
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján a napirend módosítását az alábbiak szerint elfogadta: 

– 1. sz. napirend levételre kerül, 
– az egyebek napirend keretében az alsónémedi 057 hrsz-ú út tervkészítése. 

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

 
24/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
25/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 4/2013. (II. 20.) javaslatára – a településen működő 
civil szervezetek részére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-as 
költségvetéséből pénzügyi keretet különített el a településen működő civil 
szervezetek támogatására. 
 
      Az elkülönített keret: 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint, 
melyre a képviselő-testület pályázatot hirdet a településen működő civil 
szervezetek 2013. évi működési támogatására. 
 
Pályázni az un. támogatási Szabályzatban foglalt módon lehet. 
 
A pályázat benyújtási határideje:  2013. március 18. (hétfő) 12.00 
A benyújtás módja:    l pld  - papír alapon 
Helye:      Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  
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A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi 
Képviselő-testület – a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – 
a 2013. március 26-i ülésén dönt. 
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2013. április 30. 
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2013. május 31. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázat megfelelő módon történő 
meghirdetéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Kapja:  pü vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
26/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 11/2013. (II. 19.) sz. határozati 
javaslatára – a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 25. § (1) bekezdése, 
valamint 83.§ (2) bekezdésének f, pontja alapján a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
Az új SZMSZ 2013. március l-én lép hatályba. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja:  óvodavezető 

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

 
27/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 10/2013. (II. 19.) sz. határozati javaslatát is 
figyelembevéve – a Köznevelési törvény, az EMMI rendelet, az Óvodai nevelés 
országos Alapprogramja, valamint az erre épülő intézményi Pedagógiai program 
és a jóváhagyott SZMSZ értelmében a Képviselő-testület, mint fenntartó az 
alábbiakat nyilvánítja ki: 
 
1./  Térítésmentesen biztosítja az óvodában folyó köznevelési közfeladatot, a teljes 
óvodai életet magába foglaló óvodai foglalkozásokat: integrálás-felzárkóztatás, 
tehetséggondozás. A feladatellátást szakképzett pedagógus állomány keretében, 
%-s bérkiegészítéssel, a munkaidő 10 %-ban hasznosítva szükséges megoldani.  
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2./ További – térítési díj ellenében biztosítható – szolgáltatásokat nem kíván 
felvállalni. Igény esetén ezek lehetőségét külső-községi színtéren kell biztosítani 
vállalkozás keretében. 
 
3./ A programban szereplő Planetárium látogatásához a 2013. költségvetésében 
200.000,- Ft-ot biztosít az általános  tartalék terhére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja:  óvodavezető, pü vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
28//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat alaptevékenységeként az előterjesztésben foglalt megnevezésű, 
szakfeladat számú alaptevékenységeket fogadja el 
 
Az alaptevékenység felsorolása az önkormányzati SZMSZ 5. sz. mellékletét 
képezi. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: Pü. vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
29//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés szerinti  tartalommal 
elfogadja. 
 
Határid ő:  folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
30//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1./ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménykövetelményeit megalapozó 
célokat az előterjesztés szerint határozza meg. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket határozza meg, s az ennek alapján 
elvégzett értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Határid ő: 2013. decemberi testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők teljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket a mellékletben foglaltak alapján 
határozza meg. 
 
Határid ő: 2013. január 31. 
Felelős: jegyző 

 
 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
31//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint jóváhagyja Alsónémedi Községért Közalapítvány egységes 
szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okiratát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Alapító Okirat 
aláírására. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
Kapják: Kuratórium elnöke, ügyvéd 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
32//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
1. A Képviselő-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy 
kezdeményezi az „Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” 
(székhely: 2351 Alsónémedi, Ady Endre u. 24.; nyilvántartási száma: AM – 2432.) 
megszüntetését a Budapest Környéki Törvényszék előtt nem peres eljárás 
keretében. 
 
2. A Képviselő-testület, mint alapító arra való tekintettel kezdeményezi az 
„Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” megszüntetését, mert az 
általa végzett közfeladatok (a rászoruló anyák és gyermekek támogatása, 
fejlődésük elősegítése és egészségük megőrzése) Alsónémedi Nagyközség Védőnői 
Szolgálatának keretében hatékonyabban megvalósíthatóak. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Alsónémedi 
Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” megszüntetésével kapcsolatos további 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
4. A Képviselő-testület alapítói jogkörben eljárva kezdeményezi, hogy a 
megszűnő Közalapítvány vagyona a végelszámolási eljárás után az Alapítóhoz 
kerüljön vissza. Kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a megszerzett 
vagyont a megszűnt Közalapítvány céljaira fordítja, azt teljes egészében átadja 
Alsónémedi Nagyközség Védőnői Szolgálatának. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Kuratórium elnöke, ügyvéd 
 
A Képviselő-testület tagjainak 4 igen és 5 tartózkodása alapján a Polgármester 
megállapította, hogy az igenlő szótöbbség hiánya miatt a Felsőerdősor utca forgalmi 
rendjével kapcsolatos módosító indítvány – kétirányú+ Sebesség csökkentése vt = 
30km /h – nem került elfogadásra. 

 
A polgármester ezt követően az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra 
„Felsőerdősor utca forgalmi rendjének kétirányúra történő kialakítása az alábbi 
feltételekkel: 

• Sebesség csökkentése vt = 30km /h  

• Tehergépjármű forgalom tiltása 

• Burkolt padka kialakítása  

• Árok szegélykővel (gömbsüveg) való védelme” 
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mely esetében a szavazati arány: 5 nem, 4 tartózkodás volt, így megállapította, hogy az 
utca kétirányúsítására vonatkozó javaslat nem került elfogadásra, a forgalmi rend 
továbbra is egyirányú marad. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
33//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
34//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi 057 hrsz-ú út kifogásolt állapotának helyzetét. 
Az engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó benyújtott 3 db 
ajánlat közül Rasztik Róbert EV. Ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja 
el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.400.000 Ft +ÁFA összegben tervezési 
szerződést kössön Rasztik Róbert EV.-val. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester 
Kapják: Rasztik Róbert, pü. vezető 


