
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2016. december 15-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján felveszi napirendjére az Opál-ház műszaki ellenőrzésével kapcsolatos kérdések 
megbeszélése napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

191/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja a „Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatot”. 
A szabályzat tartalmát az érintettekkel ismertetni kell 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  polgármester,  jegyző 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2016.(XII. 19) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  



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

193/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a melléklet szerint jóváhagyja Alsónémedi Önkormányzati Konyha 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
Az SZMSZ hatálybalépése: 2017. január l. 
 
Határidő: 2017. január l. folyamatos 
Felelős: intézményvezető 
Kapja: mb. intézményvezető 

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

194/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja  
alapján Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézményvezetői feladatinak 
ellátásával – ideiglenesen -  Rácz Viktória közalkalmazottat, a konyha jelenlegi 
élelmezésvezetőjét bízza  meg. 
A megbízás 2017. január l-től kezdődően határozott időre, a kiírt 
intézményvezetői pályázat elbírálásáig szól. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. január l. folyamatos 
Felelős: polgármester 
Kapja: mb. intézményvezető 

 
 

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

 
195/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, valamint  
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



1./ Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda    
2351 Alsónémedi, Szent István tér 8.,  
 
2./ Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár          
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2., valamint  
 
3./ Alsónémedi Önkormányzati Konyha,                       
 2351 Alsónémedi, Iskola út 1. szám 

 
mint  gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő önkormányzati 
intézmények közötti munkamegosztási megállapodást, melynek hatálybalépése: 
2017. január l. 
Az új megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület által a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvodával 66/2012. (V. 22.) számú és a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtárral 67/2012. (V. 22.) sz. határozattal 
jóváhagyott Munkamegosztási megállapodásokat hatályon kívül helyezi. 
 
A megállapodásban foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapják: intézményvezetők 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

196/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi, 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatására 
kiírt pályázat keretében közbeszerzési eljárást indít. 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Alsónémedi Tulipán u., Ibolya u., Nefelejcs u., 
Toldi M. u., József A. u., Május 1. tér, Vásártér u., Róna u. szilárd burkolattal 
való ellátása és vízelvezetésének kiépítése. 
Becsült érték: 165.273.438 Ft + áfa 
 
Határidő: 2017. január  
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 

 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
22/2016.(XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított  
23/2002. ( XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

197/2016. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Monori Tankerületi Központtal (székhelye: 2200 Monor, Petőfi utca 27.) kötendő, 
az Önkormányzat tulajdonában álló iskolarész vagyonkezelésére vonatkozó 
szerződést és az általa működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe 
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről 
szóló megállapodást, mely alapján: 
 
1./ a vagyonkezelésre vonatkozó szerződést a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal, 
2./ a működtetésre vonatkozó megállapodást a határozat 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármert a szerződés és a megállapodás aláírására. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: KLIK, ABÉVA KFT. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
198/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
az alábbi átvezetést engedélyezi az önkormányzat 2016. évi költségvetésében: 
 
Az Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokra 225.000 Ft + Áfa 
összegben az általános tartalék terhére az Opál-Ház felújításával kapcsolatos 
tervezői művezetési feladatok biztosítása érdekében.  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



Fenti módosítást a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016.  
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
199/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az Opál-Ház felújításával kapcsolatos műszaki 
ellenőrzés kapcsán felmerült problémákat és úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert 
– a szerződés felbontás lehetőségeinek vizsgálatára, 
– új műszaki ellenőr személyére történő javaslattételre. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Vincze József polgármester  


