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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 

 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 
2013. június 27-én megtartott zárt ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen egyhangú 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság javaslata alapján – a nemzeti köznevelésről szóló 20111. évi 
CXCV. törvény 68. §. (1) bekezdése értelmében megtárgyalta az Alsónémedi Széchenyi 
István Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott, 
Sticzné Szántó Ilona …………... szám alatti lakos pályázatát. 
A képviselő-testület a pályázót alkalmasnak tartja a vezetői megbízásra és támogatja az 
oktatási miniszter általi,  5 évre szóló kinevezését. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat KLIK részére történő megküldéséről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő:  2013. július 10.  
Felelős:   jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 3 tartózkodás 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szavazatszámláló 
bizottság tagjának dr. György Balázst és Némedi Rezsőt, a bizottság elnökének Józan 
Krisztiánt választja meg. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással 7 igen 2 
nem szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetésekről szóló 
12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete alapján  
 
                    Posztumusz „Alsónémedi Díszpolgára” díjban részesíti:  

Garay Ferencet 
Halászy Károlyt 

Veresmarthy Józsefet 
 
Határid ő. 2013. augusztus 20. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
 
 
A testület tagjai a javaslattal egyetértette, ennek megfelelően Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetésekről szóló 
12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 4.§. (1) bekezdésében foglaltakkal ellentétben 
a posztumusz Díszpolgári címhez aranygyűrűt nem, csupán oklevelet ad át. 
 
Határid ő. 2013. augusztus 20. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással 6 igen 1 
nem szavazat alapján az alábbi határozatot hozta 
 

127/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának előzetes véleményezése és a helyi kitüntetésekről 
szóló 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete alapján  
 

 
„Alsónémediért” kitüntet ő díjban részesíti: 

Benkó Pétert 
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A testület kéri a polgármestert, hogy a kitüntetések rendelet szerinti átadásáról 
gondoskodjék. 
 
Határid ő. 2013. augusztus 20. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással 6 igen 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának előzetes véleményezése és a helyi kitüntetésekről 
szóló 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete alapján  
 

„Alsónémediért” kitüntet ő díjban részesíti: 
Mayer Istvánnét 

 
A testület kéri a polgármestert, hogy a kitüntetések rendelet szerinti átadásáról 
gondoskodjék. 
 
Határid ő. 2013. augusztus 20. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi rendelő 
látványterv-pályázatán a BETA-TEAM Kft. pályamunkáj át (2.sz. pályázat) fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésével kapcsolatos 
tárgyalásokra és a szerződés megkötésére legfeljebb 15.250.000 Ft + áfa összegben. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
 



 4

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

130/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli a központi orvosi 
rendelő látványterv-pályázatán indult, de nem nyertes pályaművet, illetve az 
elkészítésébe fektetett munkát, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy ……….  Kft-t 
a látványterv elkészítéséért 200.000 Ft + Áfa összeggel díjazza. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

131/2013.(VI.27.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete élni kíván elővásárlási 
jogával és 50.000 Ft összegért az alsónémedi  …… hrsz-ú, 16401 m2 nagyságú, 35,45 Ak 
értékű, szántó  művelési ágú földterületből megvásárolja ………. alatti lakos 600/10635-
öd tulajdoni hányadát. 
A testület kéri a polgármestert az elővásárlási jog bejelentésére és felhatalmazza az 
adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  ………, pü. vezető 
 
 


