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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Áttekintettem a 2012. évi önkormányzati határozatokat, ill. a korábbi 
javaslatomkor még folyamatban lévő ügyeket.  
 
Acsai ügy: 
 
A 2012. évi zárt ülés határozatai közül az Acsai-féle per miatt javaslom az egyezségi 
ajánlatra vonatkozó határozat visszavonását, mely a következő:  

 
„106/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9.P.20.826/2011/4. 
ügyszámon folyó perben felperes egyezségi ajánlatát megtárgyalta és az alábbi 
egyezségi ajánlatot teszi: 
Acsai Károly által 2009-2010-ben befizetett összesen 3.355.150 Ft-ból – figyelemmel 
az önkormányzatnak a 2011. június 30-ig felmerült összesen 1.482.890 Ft összegű 
kiadásaira – 1.872.260 Ft-ot visszautal, valamint az önkormányzatra eső perköltséget 
annak megállapítása esetén vállalja. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert és a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság Elnökét a polgármestert fenti tartalmú egyezség megkötésére.  
Amennyiben az egyezség ezen ajánlat alapján nem jön létre, úgy az Acsai Károlyék 
általi ajánlat elfogadására is felhatalmazást kap a Polgármester és a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság Elnöke. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester” 

 
Határozati javaslat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
javaslatát megtárgyalta és a 106//2012. (VI. 26.) sz. határozatát a per folytatása 
miatt  visszavonja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Családi napközi ügye 
 
A korábbi évek folyamatban lévő ügyei közül javaslatot teszek a 285/2011. (XI. 22.) 
sz. határozat visszavonására, tekintettel arra, hogy az a mai napig nem valósult meg. 
Amennyiben a családi napközi megvalósítása ismét szóba kerülne, úgy azt 
támogatandónak tartom, de jelenleg ez a határozat az épület hasznosításának korlátját 
is jelenti.   
 



„285/2011. (XI.22) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a családi napközi létrehozására 
vonatkozó egyházi megkeresést. 
Javasolja a képviselő-testület felé, hogy fejezze ki támogatási és együttműködési 
szándékát a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére a református és katolikus 
egyházközséggel annak kialakítására és fenntartására. 
 
Az önkormányzat  a családi napközi működtetéséhez térítésmentesen biztosítja, az un. 
régi iskolaépületet (Alsónémedi, Kossuth L. utca 60/A. sz.) és a napközi működésének 
időtartamára biztosítja az üzemeltetési költségeket (villany, víz, fűtés) az éves 
költségvetési rendeletében erre a célra biztosított/általános tartalékkeret terhére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Polgármester” 
 
 

Határozati javaslat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
javaslatát megtárgyalta és 285/2011. (XI. 22.) sz. határozatát megvalósulás 
hiányában visszavonja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2013. augusztus 26. 
     
         Vincze József 
         polgármester   
 
 
Az előterjesztés törvényes!       
 
 
 Dr. Percze Tünde  
 jegyző 
 


