
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2017. február 08-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi az Egyebek napirendi pontba a Fannesz Kft. iskola 
takarítására vonatkozó takarítási szerződésének meghosszabbítását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy leveszi napirendjéről a kiküldött meghívóban szereplő alábbi 
napirendi pontokat:  
– 12.) Költségvetési átcsoportosítások (szükség esetén) 
– 18.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat–ABÉVA Kft.–Tankerület 
közötti háromoldalú megállapodás felmondására 
– 23.) Zárt ülés: Személyi ügy  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet módosításokkal együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének 
megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet beterjesztésének 
kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 2017. február 22-i 
ülésén kerül sor a részletes tárgyalására. 
 
Határidő: 2017. február 22. 
Felelős: polgármester 
Kapják: pü. vezető 



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

18/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, 
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg 
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek és 
b) a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét.  
 
A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: 
 

1. 2017. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési 
kötelezettsége nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet. 

 
2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban 

 
 2017 2018 2019 

Helyi adók 625.000 620.000 630.000 
Kamatbevétel 8.310 1.600 1.700 
Bírság, pótlék 3.000 3.500 4.000 
Összesen 636.310 625.100 635.700 

 
Határidő:  2017. február 28. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. csop.vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 6 nem 
szavazat alapján elutasította azt a javaslatot, mely szerint a bizottsági ülések a 
Képviselő-testület ülését megelőző héten kerüljenek megtartásra. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 



19/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Képviselő-testület 2017. évre vonatkozó munkatervét és azt a melléklet szerinti 
formában elfogadja. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a munkaterv közzétételéről, érintettek részére 
történő megküldéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2017. február 15. és folyamatos 
Felelős: Polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 0 igen, 7 nem 
szavazat alapján – Zsin Géza képviselő nem szavazott – elutasította azt a javaslatot, 
mely szerint Zsin Géza képviselőt érintettsége miatt kizárják a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása ügyében 
történő szavazásból. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 7/2017. (II. 07.) határozati javaslatát is 
figyelembevéve – megtárgyalta a művelődési ház intézményvezetői állására 
benyújtott pályázatot, melyet a Kjt. és a végrehajtására kiadott 150/1992.(XI.31.) 
Korm. rendelet előírása alapján elbírált és a Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár  igazgatójának   
         Jobbágy Ilona 2351 Alsónémedi, Szabadság tér 10. szám alatti lakost bízza 
meg. 
A vezetői megbízás határozott idejű: 2017. február 15-től kezdődően 5 évre szól. 
Illetményét a Kjt., a vezetői pótlék mértékét a végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. 
számú mellékletében foglaltak szerint 200%-ban állapítja meg, ennek 
megfelelően: 

Alapilletmény            210.438 Ft 
Vezetői pótlék             40.000  Ft 
Munkáltatói döntés   164.000 Ft 
Összesen:                  414.400 Ft 

Kinevezésének feltétele, hogy a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot el kell végeznie a 
megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a 
munkáltatónak. 



Igazolás hiányában a vezetői megbízást 2019. február 15-étől a Képviselő-testület 
visszavonja. 
A testület kéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 
feladatokról gondoskodjék. 
 
Határidő. 2017. február 28. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
  1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete  

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

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

21/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 
Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú „Az önkormányzatok belső 
kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Alsónémedi” 
címmel készített jelentésben foglaltakat. 
A jelentésben rögzített megállapítások, javaslatok hasznosítására, a hiányosságok 
felszámolására készített Intézkedési Tervet – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 8/2017. (II. 07.) határozati javaslatára – a melléklet szerint 
elfogadja.   
Kéri a polgármester és a jegyzőt, hogy az intézkedési tervet az érintetteknek 
küldjék meg, és az abban foglaltak határidőben történő végrehajtásáról 
gondoskodjanak, az intézkedési terve 
 
Határidő: 2017. február 15. és az Intézkedési Tervben foglalt határidők 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2017. (II. 13.) számú rendelete 

államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről 



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

22/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási lehetőségről 
szóló tájékoztatását tudomásul vette. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi belterület 2813 hrsz. alatt felvett, természetben Alsónémedi Jácint 
utca 2813 hrsz alatt található, kivett - út művelési ágú ingatlan térítésmentes 
tulajdonba adására vonatkozó ajánlatot. 
A Képviselő-testület – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság 2/2017. (II. 06.) és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
10/2017. (II. 07.) sz. határozati javaslatára – a tulajdonostól (Surányi Ferenc, 
2351 Alsónémedi, Deák Ferenc utca 35.) a jelzett ingatlant településrendezési 
célra térítésmentesen elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert az erre 
vonatkozó szerződés aláírására és a Fölhivatali eljárás megindítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
Kapja: Surányi Ferenc,  pü. csop. vez., műszaki csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete 

az Alsónémedi Tulipán utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról 

 
 

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



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
4/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete 

az Alsónémedi Vásártér utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról 

 
 

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

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 

5/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete 
az Alsónémedi Nefelejcs utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 

hozzájárulásról 
 
 

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

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 

6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete 
az Alsónémedi Róna utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 

hozzájárulásról 
 
 

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

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 

7/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete 
az Alsónémedi Ibolya utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 

hozzájárulásról 
 
 

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

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 

8/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete 
az Alsónémedi Május 1. tér kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 

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



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete 

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

24/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 13/2017. (II. 07.) sz. határozati javaslatára –
megtárgyalta az Alsónémedi Tulipán , Ibolya , Nefelejcs , Toldi M. , József A. , 
Május 1. tér, Vásártér és Róna utcák szilárd burkolattal és csapadékvíz 
elvezetéssel történő kivitelezéséhez beérkezett műszaki ellenőri ajánlatokat és a 
nyertes kivitelezői nettó árra vetítve a legalacsonyabb műszaki ellenőri díjat – 2,5 
%, minimum 4 M Ft – adó Teleszolg 2002 Bt-t (2365 Inárcs, Bajcsy-Zs. u. 20.) 
választja és bízza meg, s egyben felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 15. 
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 14/2017. (II. 07.) sz. határozati 
javaslatára – az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet alapján támogatja az Önkormányzat ASP rendszerhez való 
csatlakozását, valamit a csatlakozás elősegítése és finanszírozása érdekében 
hozzájárul a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016 „Az önkormányzati ASP rendszer 
továbbfejlesztése és országos kiterjesztése” című pályázaton való induláshoz. 
 
Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 

 



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

26/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 15/2017. (II. 07.) sz. határozati 
javaslatára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. január 
01. napjától hatályos rendelkezéseire tekintettel elhatározza, hogy a közötte és az 
ABÉVA Kft. között az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 
üzemeltetése tekintetében létrejött üzemeltetési szerződést 2016. december 31. 
napjától kezdődő hatállyal a jövőre nézve megszünteti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete –a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 16/2017. (II. 07.) sz. határozati 
javaslatára – a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta Alsónémedi 
Önkormányzati Konyha által használt, ABÉVA Kft. tulajdonában lévő eszközök 
Alsónémedi Önkormányzati Konyha részére térítésmentesen történő átvételére 
tett javaslatot és az alábbiról dönt: 
Alsónémedi Önkormányzati Konyha térítésmentesen átveszi az általa használt 
ABÉVA Kft tulajdonában lévő, a mellékletben szereplő eszközöket, és 
gondoskodik azok karbantartásáról, pótlásáról. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. március 31 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: intézményvezető, pénzügyi vezető, ABÉVA Kft 

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



 

28/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 18/2017. (II. 07.) sz. határozati javaslatára –
Vincze József polgármester járandóságát 2017. január l-től kezdődően: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-
ának  

a) (4) bekezdés e) pontja alapján  illetményét          597.500,- Ft-ban 
b) (6) bekezdése alapján költségtérítését                                           148.800,- Ft-ban 

állapítja meg. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges teendők megtételéről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzéséről és nyilvántartásba vételéről szóló 
tájékoztatást elfogadta. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
ABÉVA Kft. vezetését, hogy a Tankerületi Központ és az ABÉVA Kft. közötti 
tárgyalások lezárásáig. ill. a szerződés megkötéséig a FANNESZ Kft-vel meglévő 
iskola takarítására vonatkozó vállalkozási szerződést – változatlan feltételekkel –
hosszabbítsa meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ABÉVA Kft. meghatalmazottja 
 


