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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. december 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

217/2013. (XII. 18.) számú határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

1.) Temetkezésről szóló helyi rendelet módosítása  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  

2.) Szociális, gyerekvédelmi rendelet módosítása  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.) Köztisztviselők illetménykiegészítése  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  

4.) Óvodai logopédus létszám átadása a KLIK-nek  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  

5.) A hulladékszállításra vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás lezárása és 

eredményhirdetés 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  

6.) Szennyvíztisztító bővítés pályázati önerő pótforrás biztosítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 

alapján a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati 

rendelete módosításáról szóló rendelet tervezetben az alábbi módosításokat fogadja el:  

– A 8. §-t – szociális temetés – kiveszi a rendeletből, tekintettel a törvényi 

változásra, 

– A 2. sz. mellékletben a temetőfenntartás összegét 4.000,- Ft/alkalom összegben 

határozza meg. 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 

alapján A helyi szociális ellátásokról szóló rendeletben az alábbi módosításokat 

fogadja el:  
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– A 19. § (2) b) pontban „házaspár” helyett „háztartás” szövegezés kerül, 

– A 31. § (1) bekezdésébe – hatályon kívül helyező rendelkezések – bekerülnek a 

köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló rendelet kedvezmények igénybevételére vonatkozó 

rendelkezései is: 10. § (4) és 17. § (5-6). 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

218/2013. (XII. 18.) számú határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1./ hozzájárul, hogy a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda logopédusa (1 fő) 

2014. január l-jétől jogviszonya folyamatosságának megtartása mellett 

átkerüljön a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz a Pest Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének (2360 Gyál, Rákóczi u 42-

44.) személyi állományát növelve annak érdekében, hogy az óvodákban a 

gyermekek logopédiai ellátása folyamatos legyen, 

 

2./ ezzel egyidejűleg csökkenti a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda teljes 

munkaidős álláshelyeinek számát 1 fővel 2014. január l-től kezdődően. 

 

3./ felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt, mint munkáltatót a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

Kapja: pü. csop. vez., óvodavezető 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

219/2013. (XII. 18.) számú határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

 

1. az eljárás eredményes 

 

2. a nyertes ajánlat: 

ajánlattevő: 

VERTIKÁL KONZORCIUM 
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székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Vertikál Közszolgáltató Zrt. - konzorciumvezető 

székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

Vertikál VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. – konzorciumi tag 

székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 

  

          ajánlat: 

1/A. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter 

űrtartalmú hulladékgyűjtő edények vonatkozásában nettó 

HUF/liter/ürítés  

nettó     3,95       HUF/liter/ürítés 

1/B. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő 

edények 

- az 1100 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények 

- az önkormányzat által igényelhető emblémás 

hulladékgyűjtő zsákok  

vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 

nettó      2,83      HUF/liter/ürítés 

1/C. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a lakosság által 

igényelhető emblémás hulladékgyűjtő zsákok 

vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 

nettó      5,13        HUF/liter/ürítés 

1/D. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter 

űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, nem természetes 

személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  

nettó     4,4          HUF/liter/ürítés 

1/E. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő 

edények 

- a 240  liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények 

- az 1100 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények 

nem természetes személyek vonatkozásában nettó 

HUF/liter/ürítés 

nettó      3,147     HUF/liter/ürítés 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a 

közterületi gyűjtőedények és az önkormányzati 

szervezetek gyűjtőedényei ürítése tekintetében nyújtott 

kedvezmény (%) 

0% 

Elkülönített gyűjtés háztól, heti ürítéssel, kezdés 

időpontja 2014. január 1-től 
nem vállalja 

Elkülönített gyűjtés módszere, vagy csak PET palack, 

vagy egy zsákos vegyesen gyűjtve, vagy több zsákos 

külön gyűjtve 

egy zsákos vegyesen gyűjtve 

 

Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy 

lomtalanítás vállalása 

nem vállalja 

Közszolgáltató gondoskodik-e az állandó jelleggel a 

közterületeken lévő, nem szabványos gyűjtőedények 

ürítéséről és azokba az ürítést követően azonnal az 

Önkormányzat által biztosított új hulladékzsák 

elhelyezéséről, továbbá a hulladékzsák szükség szerinti 

nem vállalja 
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rögzítéséről. 

 

3. felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 

szerződés megkötésére. 

  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. december 19. 

Kapja: polgármester, pü. csop. vez. Vertikál Zrt. 

   

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

220/2013. (XII. 18.) számú határozat 
 

A képviselő-testület 2014-ben a kedvezményes hulladékszállítási díjra 

jogosultaknak támogatja a hulladékgyűjtő edény beszerzését, ill. annak cseréjét.  

A kedvezményes beszerzés keretében az 50/60 l-es használt gyűjtőedényt bruttó 

2.500 FT-os áron biztosítja a jogosulti körnek. 

A 2014. évi költségvetésben erre a célra 1.100.000 Ft-os keretet biztosít. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester 

Kapja: pü.csop.vez 

 

 
Névszerinti szavazás eredménye:  

 

Bálint Sándor  igen  

Dr. György Balázs   igen  

Józan Krisztián   igen 

Józan Sándor   igen 

Némedi Rezső  igen 

Szántó Erzsébet  igen 

Török Lajosné  igen 

Zsin Géza    igen 

Vincze József  igen 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen névszerinti 

szavazat alapján az alábbi határozatot hozza: 

 



 5 

 

221/2013. (XII. 18.) számú határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

úgy döntött, hogy biztosítja a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű pályázatban az 

Önkormányzat által fizetendő, megemelt összegű önerőt - 154.303.934 Ft-ot, mely 

összegből 131.958.091 Ft-ot az építés-beruházás önrészére (126.034.252 Ft építési 

munkák + 4.201.910 Ft tartalék + 1.721.930 Ft el nem számolható költség) kíván 

fordítani.  

 

A szükséges önerő, valamint el nem számolható költség az Önkormányzat 

rendelkezésére áll és azt a projekt megvalósítására kívánja felhasználni. 

Jelen határozatával értelemszerűen módosítja a 284/2010 (XI.16.) sz. 

önkormányzati határozatát. 

  

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: polgármester 

Kapja: pü. csop.vez, közbeszerző 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

222/2013. (XII. 18.) számú határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a BDL Kft. által 

elkészített szennyvíz víziközmű vagyonértékelés és Pótlási terv költségét - 

7.927.000 Ft + áfa összeget - a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű pályázat terhére 

kívánja elszámolni, ezzel módosítja a 144/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati 

határozatát. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Kapja: pü. vezető 

 

 


