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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

 
K I V O N A T 

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

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi témaköröket tárgyalja az egyebek napirend keretében: 

– a településen történt tűzeset kapcsán szolgálati lakás bérbeadása, 
– a volt Suzuki Ullmann telephely bérlése, 
– az iskola tankönyv beszerzéshez  támogatás kérése, 
– kommunális kistraktor vásárlása, 
– Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos képviselői hozzászólás. 

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

40/2013. (III. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a – kiegészített –
napirendet elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

41/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - bizottságainak 
véleményét figyelembe véve – a településen működő  civil szervezeteket, 
egyesüléseket, csoportokat 2013. évben   az alábbi  összegű támogatásban 
részesíti: 
1./ Bejegyzett civil szervezetek támogatása: 

• Alsónémedi Tigris Dojo     50.000,- Ft 
• Bejegyzés után:  

Alsónémedi Traktorfesztivál Egyesület        250.000,- Ft 
 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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2./ Nem bejegyzett csoportok  támogatása: 
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési keretét az 
alábbi összegekkel megemeli a feltüntetett csoportok táblázatban szereplő 
működési kiadásainak támogatására: 

• Napfény Majorette    250.000,- Ft, 
• Cseppek Gyermektánccsoport   150.000,- Ft, 
• Alsónémedi Nyugdíjas Klub  350.000,- Ft, 
• Chek-Nisszá Csapat   120.000,- Ft, 
• Spirit Sportegyesület     60.000,- Ft, 
• S. Dance Company tánciskola           70.000,- Ft, 

      Összesen:                                                   1.000.000,- Ft  
 
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Nagyajtai Önkormányzat 
500.000 Ft-os támogatását további 500.000 Ft-tal a tartalék terhére megemeli. 
Felhasználási cél: 
Nagyajta Polgármesteri Hivatala és Kultúrháza 1904-1908 között, szecessziós 
stílusban épült műemléki épület felújítási munkálatainak támogatása. 
 
4./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fenti döntések miatti módosítást 
a féléves beszámoló tárgyalásával egyidejűleg kell beterjeszteni. 
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapják: pü vezető, érintettek. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

42/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdése alapján 
2013. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
2013. évi összesített közbeszerzési terve 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
nettó becsült 

értéke 

Közbeszerzési szer-
ződés megköté-sének 
tervezett időpontja 

Egyéb információk 

Öntött gumiburkolatos 
többfunkciós sportpálya építése 
Alsónémedi, 599 hrsz-ú, termé-
szetben a Nagygödör téren lévő 
ingatlanon - építési beruházás 

22 500 000 Ft 2013. március  Az eljárás lezárult, a 
nyertes ajánlati ár 
17 856 831 Ft + ÁFA, 
a szerződés 2013. 
március 18. napján 
megkötésre került. 
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Szennyvíztelep bővítése és 
intenzifikálása - építési 
beruházás – KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 azonosító számú 
pályázati projekt keretében 

400 000 000 Ft 2013. szeptember Az eljárás Energia 
Központ és KFF 
jóváhagyást követően 
indulhat. 

Kölcsey, Bajcsy-Zsilinszky, 
Petőfi, Ó utca, Vörösmarty, 
Kinizsi és Jókai utca útépítés - 
építési beruházás 

130 000 000 Ft 
 
 
 
 
 

2013. augusztus  

Rákóczi úti óvoda, Szent István 
téri Óvoda, Opál Ház, Régi 
művelődési Ház energetikai 
korszerűsítése: szigetelés, 
nyílászáró-csere, 
fűtéskorszerűsítés – építési 
beruházás 
 

46 000 000 Ft 2013. augusztus  

Iskola és Fő út 75. (ABÉVA 
iroda) energetikai 
korszerűsítése: fűtési, hűtési, 
használati melegvíz rendszer - 
építési beruházás, külső 
szigetelés 

12 600 000 Ft 2013. május  

Hulladékszállítási 
közszolgáltatás, -szolgáltatás 
megrendelés 

25 000 000 
Ft/év 

2013. augusztus A becsült érték a 2012. 
évi tényszám alapján 
került meghatározásra. 

 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott tervet tegye közzé. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős:   jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

43/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja a 2013-2018. évre vonatkozó Esélyegyenlőségi 
Programot. 
Felkéri a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, a Széchenyi István Általános 
Iskola, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereit, a védőnőket és a 
körzeti megbízottakat az aktív együttműködésre az Esélyegyenlőségi Program  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Intézkedési Tervében meghatározott feladatok ellátásában és az ahhoz szükséges 
adatgyűjtésben. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős:   jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

44/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 9/2013. (III. 20.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadta az ABÉVA Kft. 2012. évre szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

45/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 10/2013. (III. 20.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
szereplő, az ABÉVA Kft. finanszírozására előirányzott 46.460 E Ft összegű 
működési támogatás jogcímen kerüljön átutalásra, 
 
Határid ő: 2013. március 31. és folyamatos 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
Kapják: ABÉVA KFT. ,pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

46/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 11/2013. (III. 20.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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szereplő, az ABÉVA Kft. finanszírozására előirányzott 71.200 E Ft támogatást 
tőkeemelésként folyósítja. A testület tudomásul veszi, hogy fenti összegből 1.200 E 
Ft jegyzett tőkeemelésre, 70.000 E Ft tőketartalékként kerül meghatározásra. 
 
Határid ő: 2013. március 31. és folyamatos 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
Kapják: ABÉVA KFT. ,pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

47/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 12/2013. (III. 20.) sz. javaslatára, a 
13/2012.(05.31.) sz. Felügyelő Bizottsági határozatban foglaltak szerint – az 
ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének 2012. évi munkája elismeréseképpen jóváhagyja egy 
havi alapbérnek megfelelő összegű  jutalom kifizetését. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

48/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
1. A Képviselő-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy „Az 
Alsónémedi Napköziotthonos  Óvodáért Közalapítvány” Alapító Okiratának a 
Közalapítványt célját meghatározó bekezdésének 2. mondata helyébe az alábbi 
szövegrész lép:  
 
„ A Közalapítvány tevékenységét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott 
közfeladatok ellátásával kapcsolatban végzi. E cél érdekében a Közalapítvány 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, 
valamint sport közhasznú tevékenységet végez.” 
 
2. A Képviselő-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy „Az 
Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány” Alapító Okiratának a 
„Kuratórium m űködése” című fejezete 3.) pont 2. bekezdésének utolsó mondata 
helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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„A Kuratórium működésének további szabályozását a Kuratórium működésére 
vonatkozó jogszabályok, valamint a Kuratórium Működési Szabályzata tartalmazza, 
melyet a Kuratórium határozattal fogad el.” 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: kuratórium elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

49/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 15/2013. (III. 20.) sz. határozati javaslatára – Szabó 
Évának a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 2013. április l-től havi 
30.000 Ft, azaz Harmincezer forint összegű, munkáltatói döntésen alapuló vezetői 
pótlékot állapít meg. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. június 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

50/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet és az Mötv. alapján felülvizsgálta az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát – továbbiakban: AO -  és azt 2013. április 
1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. II. fejezet 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
10. A költségvetési szerv 
vezetőjének kinevezési 
rendje: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 
– pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól. 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A testület kéri a jegyzőt, hogy a módosításnak az egységes szerkezetbe történő 
foglalásáról, valamint a törzskönyvi bejegyzés módosításáról a MÁK-nál 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős: jegyző 
Kapják: pü. vezető  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

51/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 14/2013. (III. 20.) sz. határozati javaslatára – az 
idegenforgalmi adó-visszatérítésből származó 3.260.000,- Ft összeget a Faluháznál 
kialakítandó vizesblokk és lugas elkészíttetése, valamint a településen 
kihelyezendő információs táblák fedezetének biztosítása érdekében 1.100.096,- Ft-
tal kiegészíti az általános tartalék terhére. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

52/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 13/2013. (III. 20.) sz. határozati 
javaslatára – az idegenforgalmi adó-visszatérítésből származó 3.260.000,- Ft 
összeg terhére a Faluháznál kialakítandó vizesblokk elkészítésével a Gálfi és 
Társa Bt-t bízza meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert a munkálatokra 
vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

53/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – 21/2013. III. 19.) sz. 
határozati javaslatára – az iskolai tanulmányi verseny jutalmazására a nyertes 
osztály tanulói részére szervezett határon túli kirándulás költségeit 10.000 Ft/fő 
összeggel a 2013. évi költségvetésében támogatja. 
A támogatás kifizetését az 1995. évi CXVII. Tv. 1.sz. melléklet 8.22/b. pontja 
alapján  és az általános tartalék terhére kell biztosítani. 
Fenti mértékű támogatást a képviselő-testület a jövőben is biztosítani kívánja, az 
adott évi költségvetés tervezésénél erre tekintettel kell lenni. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető, iskolaigazgató 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

54/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Felsőerdősor utca lakóinak kérelmét, mely az utca egyirányú forgalmi rendjének 
kétirányú forgalmi rendre való megváltoztatására irányul. 
A kérelem alapján a képviselő-testület az utca egyirányú forgalmi rendjét 
kétirányúra módosítja. 
A testület kéri a polgármestert, hogy a forgalmi rend változásával kapcsolatban 
szükségessé váló intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

55/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrínyi M. és 
Nyárfa utcákat összekötő földút stabilizálás kiépítését a Zrínyi M. u. utolsó 
házának kertje végéig valósítja meg. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

56/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrínyi M. és 
Nyárfa utcákat összekötő földút stabilizálás kiépítésével a Hidrográd Kft-t bízza 
meg 2.496.000.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.169.920.- Ft-os áron, mely az ártételek 
figyelembevételével kiegészül az 55/2013. (III. 26.) sz. önkormányzati 
határozatban foglalt többletmunkák költségével. 
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert a munkálatokra 
vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

57/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
állati hulladék elszállítására vonatkozó szolgáltatás szükségességének helyzetét és 
az ezzel kapcsolatos  döntés meghozatalát elnapolja. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

58/2013. (III. 26.) 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  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 4 
tartózkodó szavazat alapján elvetette azt a hozzájáruló javaslatot, mely a Református 
Egyházközség református öregtemető rendezése kapcsán történő kialakításra 
vonatkozott, a helyi védelem fenntartása mellett. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

59/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a református 
öreg temető tervezett rendezése kapcsán felkéri a helyi református egyház 
képviselőjét, hogy az Alsónémedi református egyházközségen belül mérje fel a 
tervezett átalakítás támogatottságát. 
A képviselő-testületet az egyházközség többségi véleményét – tárggyal 
kapcsolatos döntéshozatala tekintetében – magára nézve kötelezőnek tekinti.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

60/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy nem indul az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében kiírt 
műfüves futballpálya építési pályázaton. 
A Képviselő-testület egyben úgy határoz, hogy a Damjanich u. végén 
gyepszőnyeges kispályát alakít ki, a Szent István téren pedig kútfúrással 
biztosítja a  futballpálya megfelelő locsolásának lehetőségét. 

 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

61/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi, 
Iskola u. 1. szám alatti szolgálati lakást Föglein Ferenc és családja (2351 
Alsónémedi, Nefelejcs u. 43/II. szám alatti lakosok) részére 2013. március 23-tól 
2013. június 30-ig térítésmentesen biztosítja. 
Felkéri a jegyzőt a lakásbérleti szerződés előkészítésére, valamint felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

62/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
általános iskola kérését, melynek alapján maximum 200.000,- Ft, azaz 
Kettőszázezer forint erejéig biztosítja az ingyenes tankönyvtámogatásban 
részesülő gyermekek esetében a 12.000 Ft/fő összegű, központi költségvetésből 
biztosított normatíva által nem fedezett, de az iskola által szükségesnek tartott 
tankönyvkiadás fedezetét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 


