
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján 
napirendjére veszi az Egyebek napirendi pontban az ASE kérésére Alsónémedi 
címerének használatát a sportmezeken, valamint zárt ülésen vagyoni ügy tárgyalását. 

 
 

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

 
106/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendet az alábbiak 
szerint elfogadja: 
Napirend: 
Nyilvános ülés: 

 
1./   Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 

Előterjesztő: Jasper Lóránt ügyvezető, Belágyi Tamás ügyvezető 
2./   Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének  I. módosítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester        
3./  Rendőrség beszámolója Alsónémedi közbiztonságának helyzetéről  

Előterjesztő: Kocsis István r. alezredes kapitányságvezetı       
4./   Közoktatási intézményvezetők éves tájékoztatása, beszámolója 

Előterjesztő: Mayer Istvánné igazgató és Szabó Éva óvodavezető,   
   Dr. Gálos Julianna intézményvezető 

5./   Alsónémedi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítása                           
Előterjesztő: Vincze József polgármester        

6./   Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 

7./  Polgárőrség támogatása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester        

8./    Településőr alkalmazása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester        

9./    Nagygödör tér gondnoki feladatainak ellátása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

      10./    KLIK településnév használati kérelme     
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

      
A kivonat a következő oldalon folytatódik. 
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   11./   KLIK által megajánlott bérleti díj jóváhagyása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

   12./    Kistói utca megosztása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

   13./    Javaslat hulladékgazdálkodási társulás létrehozása, pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

   14./   Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló  
              rendelkezés hatályon kívül helyezése 
             Előterjesztő: Vincze József polgármester  
   15./   Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról   
              és a két ülés közt történt eseményekről, intézkedésekről 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
   16./  Egyebek: Alsónémedi címer használatának engedélyezése az ASE részére 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
  
Zárt ülés: 
 
17./ Iskolaigazgatói  pályázat véleményezése  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
18./ Helyi kitüntető díjak adományozása. 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
19./ Volt tejüzem hasznosítási terv véleményezése 

 Előterjesztő: Vincze József polgármester  
20./ Vagyoni ügy 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
107/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ügyvezetı 
elıterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerinti elfogadja a DAKÖV KFT.  (Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft.) 2012.évi tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   Jasper Lóránt 
Kapja:  DAKÖV KFT. 
 

 



 3

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

 
108/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyvezető 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerinti elfogadja az ABÉVA Kft.  2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Belágyi Tamás    
Kapja:  ABÉVA  KFT. 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  

9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 
2/2013.(II.26.) rendeletének módosításáról. 

 
 
 

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

 
109/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. Tv. 8.§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja 
Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat rendőrség részére történő megküldéséről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő:  2013. július 10.  
Felelős:   jegyző 
Kapja:  Dabasi Rendőrkapitányság 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
110/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Szivárvány 
Napköziotthonos óvoda éves beszámolóját 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   intézményvezető 

 
 

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

 
111/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Fantázia Alapfokú 
Művészeti  Iskola éves beszámolóját 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   intézményvezető 

 
 

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

 
112/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolaigazgató 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Széchenyi István 
Általános Iskola 2012/13-as tanév tárgyi és személyi feltételeiről szóló tájékoztatását. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:   intézményvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
113/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja  
  

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
 
A szabályzat hatálybalépésének idıpontja: 2013. július 1. 
 
A testület felhatalmazza a jegyzıt a szabályzat alapján szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére.  
 
Határid ı: 2013. június 30. 
Felelıs: jegyzı 
Kapja:   pü. vezetı 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen 2 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
          10/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl 
25/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján 
úgy dönt, hogy a 8. és 9. napirendi pontokat felcseréli. 

 
 

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

 
114/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul és 
tudomásul veszi, hogy 2013. július l-tıl 1 fı településır kerül alkalmazásra Alsónémedi 
Nagyközségi Önkormányzatnál, így az önkormányzat létszámkerete 1 fıvel növekszik, 
míg Alsónémedi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 1 fıvel csökken ezen idıponttól. 
Ezzel egyidejőleg a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelık szakfeladat személyi 
kiadásaiból (bér+járulék, cafetéria, gk. költség) idıarányos részét, összesen 1.040.000 Ft 
összegben átcsoportosít költségvetésében az önkormányzat város- és községgazdálkodás 
szakfeladatára. 
Fentieket a költségvetés II. módosítása során át kell vezetni. 
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Határid ı: 2013. szeptember 30. 
Felelıs:  polgármester, jegyzı 
Kapja:  pü. vezetı 

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

 
115/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a településıri feladatok 
ellátása érdekében a Polgárırség 2013. évi támogatási összegét 200.000 Ft, azaz 
Kettıszázezer forint összeggel megemeli. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés fentiek szerinti módosítására és 
aláírására 
 
Határid ı: 2013. július 30. 
Felelıs:  polgármester 
Kapja:  pü. vezetı 

 
 
 

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

 
116/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Nagygödör 
téren lévı többfunkciós sportpálya esetében a felügyelet szükségességével. 
A sportpálya és a tér felügyeletére határozott idejő, megbízásos jogviszony keretében 
történı foglalkoztatáshoz szükséges személyi kifizetésre 620.000 Ft-ot, azaz 
Hatszázhúszezer forintot az általános tartalék terhére biztosít. 
 
Fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert a megbízási jogviszony létesítésére. 
 
Határid ı: 2013. június  30. 
Felelıs:  polgármester 
Kapja:  pü. vezetı 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
117/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3)-(6)  bekezdésében foglaltak  alapján 
hozzájárulását adja a helyi iskola elnevezésében a településnév használatához és 
tudomásul veszi, hogy az iskola új elnevezése 2013. január l-t ıl 
 
     Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 
 
A testület kéri a jegyzıt, hogy a határozatot a KLIK-nek küldje meg. 
 
Határid ı: 2013. július 10. 
Felelıs: jegyzı  
Kapja:  KLIK gyáli tankerülete 

 
 
 

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

 
118/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az új építéső 
iskolaszárny -  tornacsarnok ABÉVA KFT. tulajdonában lévı épületrészének - a KLIK 
által történı bérbevétele esetében a szerzıdéses feltételeket az alábbiak szerint fogadja 
el: 
1./ a bérleti díj összege:   havi 3.500.000 Ft +ÁFA /hó,  
2./ a bérleti szerzıdés idıtartama határozott idejő: 2013. január l-tıl 2014. június 30-ig. 
3./ az egyéb szerzıdéses feltételekre az épület másik részére vonatkozó bérleti 
szerzıdésben foglaltak az irányadóak. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert és az ABÉVA KFT. ügyvezetıjét fenti tartalmú 
bérleti szerzıdés megkötésére. 
 
Határid ı: 2013. július 31. 
Felelıs: polgármester 
Kapja:  KLIK, tankerületi igazgató, ABÉVA KFT. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
119/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az ½ részben tulajdonát 
képezı alsónémedi 04/7 hrsz-ú, kivett – út mővelési ágú terület osztatlan közös tulajdon 
jellegének megszüntetését a tulajdonostársak írásos egyetértése mellett kezdeményezi, a 
telekmegosztással járó költségeket az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelıs: Polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 

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

 
120/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  úgy dönt, hogy 
 

1. részt kíván venni a KEOP-1.1.1/C/13 számú "Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerősítése" címő pályázat benyújtása érdekében a Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határid ı: 2013. július 22. 
Kapja:   Gyál polgármestere 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
11/2013.(VI.27.)  önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról  szóló 12/2003. (07. 04.) rendeletet módosításáról  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
121/2013. (VI.27.) 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 Képviselı-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
122/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az Alsónémedi Sport Egyesület a sportmezein használja Alsónémedi címerét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: ASE 
 
 
 

Vincze József     dr. Percze Tünde  
                       polgármester             jegyző 
 
 
Alsónémedi, 2013. június 28. 


