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K I V O N A T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

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

 
96/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013.(V.31.) sz. önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról  szóló 12/2003. (07. 04.) rendeletet  módosításáról  

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

 
97/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  kinyilvánítja 
szándékát, hogy a személyes gondoskodás keretében tartozó szociális étkeztetést, mint 
szociális alapszolgáltatását a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása fenntartásában működő  „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központja keretében kívánja a jövőben ellátni. 
 
Kéri a Társulást, valamint az intézményt, hogy fentieket támogassák és gondoskodjanak 
a Tárulási megállapodás, valamint az intézmény működési engedélyének fentiek szerinti 
módosításáról. 
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A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja: Kistérség, intézményvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
98/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
1.Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  Képviselő – testülete   az ABÉVA Kft. 
Alapító okiratának VII. pontját  az alábbiak szerint módosítja:  
A  társaság könyvvizsgálója 2013. június 1-től 2014. május 31. napjáig: 
HANNÁK ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság,  cég rövidített elnevezése:  HANNÁK ÉS TÁRSA Kft. Cg.01-09-367925, 
székhelye: 1221 Budapest, Arany János út 62. MKVK nyilvántartásba vételi 
száma:000153 
A könyvvizsgálatért felelős személy: Hannák György könyvvizsgáló ( anyja neve: 
Földes Lívia, lakcíme:1221 Budapest, Arany János út 62. sz. MKVK tagsági száma: 
003388. 
 
Az Alapító okirat módosításon túl a képviselő-testület a jelen határozatban  az 
alábbiakban határozza meg a könyvvizsgálóval kötendő szerződés további lényeges 
elemeinek tartalmát:  a könyvvizsgáló díjazása évi 480.000.- forint + forgalmi adó, 
ami negyedéves bontásban számlaadás ellenében kerül kifizetésre. 
 
2.Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő – testülete az ABÉVA Kft. Alapító 
okiratának bevezető részében átvezeti a változásokat azzal, hogy a jelen Alapító okirat 
módosítás időpontjában a polgármester: Vincze József. 
 
Határid ő: 30 napon belül  
Felelős: Polgármester és az ABÉVA Kft. ügyvezetője 
Kapja: ABÉVA KFT.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
99/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságtudományi 
Egyetem Műszaki Igazságügyi Szakértői Testülete által elkészített szakvélemény alapján  
az új építésű iskolaszárny -  tornacsarnok ABÉVA KFT. tulajdonában lévő 
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épületrészének KLIK által történő bérbevételére  továbbra is ragaszkodik a jelenleg 
hatályos bérleti díjhoz, azaz 3.914.000 Ft + ÁFA/hó összeghez. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert  fenti összegű bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  KLIK, tankerületi igazgató 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
100/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az iskola 
előtt terület felszíni vízelvezetés és tereprendezés megoldásának szükségességét és azt 
támogatja. 
Az előterjesztésben leírt munkálatokra 4.980.000 Ft + ÁFA összeget biztosít az általános 
tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbbel 
tárgyi munkálatokra szerződést kössön.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
101/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 8-án 
tartandó Önkormányzati Vándorkupa és Sportnap megszervezésére és lebonyolítására 
300.000 Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Határid ő: 2013. június 8. 
Felelős: Polgármester 
Kapja: pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
102/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
az Alsónémedi, Iskola út 1. szám alatti épület aulájának lakodalmas célra történő 
igénybevételének lehetőségét. 
 
A képviselő-testület – figyelemmel a kialakult helyzetre – hozzájárul az aula 
bérbeadásához a  2013. augusztus 31-i lakodalom céljára. 
 
A bérleti díjat 230.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Az óvadék összegét 100.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület az aula fenti célú további használatára a tapasztalatok 
alapján a későbbiekben vissza kíván térni. 
 
A testület felhatalmazza az ABÉVA KFT. ügyvezetőjét fenti tartalmú  bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapják :  ABÉVA Kft. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
103/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi, Fő út 56. szám  alatti üzlethelyiség bérletére beérkezett pályázatot. 
 
Az 57,82 m2 nagyságú  üzlet bérleti jogát határozott időtartamra – 2013. június 15-től – 
2013. szeptember 31. – bérbe adja Szabó Csilla békéscsabai lakos   részére 60.000 Ft+áfa 
havi bérleti díj fejében. 
A bérleti díjat bérl ő a bérleti szerződés megkötésekor, előre köteles  megfizeti. 
 
A testület felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 15. 
Felelős: jegyző 
Kapják :  Szabó Csilla, pü. vezető, műszaki csoport 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
104/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány az un. 
Kántorház felújítására biztosított 2012. évi céltámogatási összeg felhasználásáról  
(224.750 Ft) 2014. december 31-ig számoljon el. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fentiek szerinti 
módosításához. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják : Alapítvány, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
105/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 
önkormányzat fenntartásában működő, Alsónémedi, Iskola út 1. szám alatti konyha 
köteles az önkormányzat rendezvényein közreműködni amennyiben arra igény és 
szükség van. 
Fenti feladatellátásnak megfelelően a konyha SZMSZ-ét, a dolgozók munkaköri leírását 
módosítani szükséges. 
Az élelmezésvezető a pénzügyi csoporttal egyeztesse a könyvelés módját és formáját. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos  
Felelős: élelmezésvezető 
Kapja:  élelmezésvezető, pü. vezető 
 

Vincze József sk.    dr. Percze Tünde sk. 
                         polgármester     jegyző 
 
A kivonat hiteles: 
 
   Zagyva Gabriella jkv. 
 
Alsónémedi, 2013. május 31. 


