
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2017. február 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi az Egyebek napirendi pontba az ABÉVA Kft. 
tőketörlesztés finanszírozása napirend tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy felveszi az Egyebek napirendi pontba az ABÉVA Kft. 
törzstőke emelése, Alapító Okirat módosítása napirend tárgyalását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
     10/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 
11/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 
 



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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
12/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

az Alsónémedi József Attila utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról 

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

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

38/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése, valamint az államháztartáson kívüli 
források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete 
alapján – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 12/2017. (II. 21.) sz. 
határozati javaslatára – a településen működő civil szervezetek, sportszervezetek 
részére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017-es 
költségvetéséből pénzügyi keretet (Civil keretet) különített el a településen 
működő civil szervezetek és civil társaságok, valamint a sportszervezetek 2017. 
évi működési támogatására. 
 
Az elkülönített civil keret: 3.200.000 Ft, azaz Hárommillió-kétszázezer forint, 
A sportszervezetek részére elkülönített keret: 9.000.000 Ft, azaz Kilencmillió 
forint. 
 
A 2017-es pályázatok elbírálásánál előnyt élvez a település 950 éves 
évfordulójához kapcsolódó programok támogatása. 
 
Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. 
(II.13.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon 
lehet, a szükséges nyilatkozatok és mellékletek becsatolásával egyidejűleg. 
 



 

A pályázat benyújtási határideje:   2017. április 10.(hétfő) 12.00 
A benyújtás módja:     l pld  - papír alapon 
Helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351 Alsónémedi Fő út 58. szám 
 
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-
testület  - az illetékes bizottság előzetes véleményezése után -  a 2017. április 26-i 
ülésén dönt. 
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2017. május 15. 
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2017. május 31. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázat megfelelő módon történő 
meghirdetéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: március 15. 
Felelős:  jegyző 
Kapja:  pü vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1./ a Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesítménykövetelményeit megalapozó 
célokat a mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket határozza meg, s az ennek alapján 
elvégzett értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. decemberi testületi ülés 
 
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők teljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket a mellékletben foglaltak alapján 
határozza meg. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 



 

40/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi külterület 0261/63 hrsz alatt felvett, mindösszesen 1739 m2 területű, 
1,34 Ak értékű, helyi védelem alatt álló ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatos 
előterjesztést.  
A Képviselő-testület – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság 7/2017. (II. 20.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a 
bejegyzett helyi védelem tényéből eredő elővásárlási jogával nem kíván élni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
Kapja: Dr. Vancskó Krisztina, műszaki csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
41/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 30.§ (1) bekezdése alapján – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 30/2017. (II. 21.) sz. határozati 
javaslatára – a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi Önkormányzat és 
Intézményei 2017-2020. évre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervét. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a stratégiai tervben foglaltakat az évenkénti 
munkaterv készítésénél vegye figyelembe. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

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

 
42/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 13/2017. (II. 21.) sz. határozati javaslatára – a 
950 éves jubileumi programok szervezésének koordinálásával Jobbágy Ilonát, a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját bízza meg.  
 
Határidő: azonnal, ill. 2017. augusztus 20. 
Felelős: Jobbágy Ilona igazgató  



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

 
43/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 14/2017. (II. 21.) sz. határozati javaslatára – 
megtárgyalta és a 950 éves jubileumi program-tervet az alábbi módosítással 
fogadja el: 
– István a király – zenés játék felújítása, lézer show 2017. augusztus 17-én 
csütörtökön kerül megtartásra. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2017. augusztus 20. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
44/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
45/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 31/2017. (II. 21.) sz. határozati 
javaslatára – az ABÉVA Kft. tőketörlesztésének finanszírozását az alábbiak 
szerint rendeli el a kifizetni: 

I. részlet: Utalás 2017. 03.24-ig összeg: 18.239.250,- Ft, 
II. részlet: Utalás 2017. 06.23-ig összeg: 18.239.250,- Ft, 
III. részlet: Utalás 2017. 09.22-ig összeg: 18.239.250,- Ft, 
IV. részlet: Utalás 2017. 12.22-ig összeg: 18.239.250,- Ft,  

 
 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben jóváhagyott 
összeg fenti ütemezés szerinti átutalásáról gondoskodjék.   

 
Határidő: azonnal és értelemszerű  
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezető, pü. csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
1. Az ABÉVA Kft. törzstőkéjét 2017. március 01. napjával 182.200.000 Ft-ról 

1.000.000 Ft-tal, 183.200.000 Ft-ra emeli. 
A törzstőke felemelésére az Alapító Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatát, mint egyszemélyi Alapító tagot jelöli ki. Az Alapító a 
tőkeemelés összegét pénzbeli szolgáltatásként legkésőbb 2017. március 06. 
napjáig teljes egészében köteles a társaság rendelkezésére bocsátani a 
társaság számlájára való átutalással. 
A törzstőke emelés végrehajtását követően az egyszemélyi alapító 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata üzletrészének mértéke 
183.200.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanhárommillió-kettőszázezer forint 
100% lesz. 

 
2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító nyilatkozik, hogy a 

korábbi törzsbetétet és tőkeemelést maradéktalanul befizette és a cég 
Alapító okiratát magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester, Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapja : Belágyi Tamás ügyvezető 
 

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

 



47/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (Alapító) az 
ABÉVA Kft. Alapító Okiratát 2017. március 01-i hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 

( A módosítás szövege vastag, dőlt betűvel szedve.) 
 

1./a)Az Alapító  az ABÉVA Kft. Alapító Okirat III. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

III. 
 

1. A társaság törzstőkéje: 183.200.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanhárommillió-
kettőszázezer forint. 

2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje: 183.200.000 Ft, azaz 
Egyszáznyolcvanhárommillió-kettőszázezer forint. 

3. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító üzletrésze 100 %, azaz 
száz százalék. 

4. A társaság alapító kötelezettséget vállal arra, hogy fent írt törzsbetétjének 
jelen tőkeemeléssel érintett, még hiányzó, 1.000.000 Ft, azaz Egymillió 
forint összegét legkésőbb 2017. március 06. napjáig teljes egészében 
köteles a társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való 
utalással. 

5. Az üzletrész felosztásának csak átruházás, illetve a kizárólagos 
tulajdonos utáni jogutódlás esetében van helye. 

6. A társaság tevékenysége során elért gazdasági eredmény felett az 
alapító kizárólagosan rendelkezi és egy személyben dönt annak 
felhasználásáról. 

7. A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyszemélyes 
tulajdonos dönt és erről a vezető tisztségviselőt köteles tájékoztatni. 

 
1./b). Az Alapító az ABÉVA Kft Alapító Okirat V. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

V. 

Ügyvezetés, cégképviselet, cégjegyzés 

 

1. A társaságnak két ügyvezetője van. 
A társaság ügyvezetői:  

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



1./a)  A társaság ügyvezetője Belágyi Tamás (anyja neve: Antal Ilona, 
születési ideje: 1951.05.24, adóazonosító száma: 8308233031,) 2351 
Alsónémedi, Árpád u. 77. szám alatti lakos, akit az alapító 2008. 
augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra nevezett ki, ezen 
tisztségre. 

 
1./b)   A társaság ügyvezetője  : 
név: 
anyja születési neve:  
születési ideje:   
adóazonosító száma:   
lakcíme:    
akit az alapító határozatlan időtartamra  választ. 
Az ügyvezető megbízatásának kezdő napja:   
 

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az 
ügyvezetők gyakorolják. 

2. A társaságot az ügyvezetők önállóan képviselik harmadik személyekkel, 
bíróságokkal és más hatóságokkal szemben. Az ügyvezetők jogkörét, az 
ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira 
átruházhatják.  

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy 

 nyomtatott cégnév fölé az ügyvezetők nevüket önállóan írják. 

3. Az ügyvezető feladatát munkajogi jogviszony keretében látja el a 
társaság és közötte külön kötendő munkaszerződés alapján, melyet a 
munkáltató képviseletében az alapító Önkormányzat polgármestere ír 
alá. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja, 
részben a mindenkori polgármester útján.  

 
4. Az ügyvezetők kötelesek:  

- negyedévente írásban beszámolni tevékenységükről az alapító 
Pénzügyi Bizottsága előtt a negyedévet követő első bizottsági ülésen, 

 
 - a soron következő gazdasági év pénzügyi tervét legkésőbb a 

tárgyév október 31-ig írásban elkészíteni és benyújtani az alapítónak,  
 
 - a nettó 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint feletti egyszeri 

kiadások teljesítéséhez alapító Pénzügyi Bizottsága hozzájárulását 
beszerezni, a mindenkori pénzügyi tervben megjelölt feladatok 
ellenértékének, valamint a közüzemi számlák kifizetésének kivételével, 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon!



 - a társaság hitelfelvételéhez, kezességvállalásához az alapító 
előzetes hozzájárulását beszerezni, 

 
 - a társaság tulajdonában lévő és működése során tulajdonába 

kerülő ingatlanok elidegenítéséhez ill. megterheléséhez az alapító 
előzetes hozzájárulását beszerezni, 

 
 - a társaság tevékenységével összefüggően tudomására jutott 

adatokat, tényeket üzleti titokként kezelni a megbízatásaik időtartama 
alatt és annak megszűnését követő 2 évig. 

 
Határidő: azonnal de cégbíróság felé legkésőbb 30 napon belül 
Felelős: Vincze József polgármester, Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapja : Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

48/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
a) A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő ABÉVA Kft. 

ügyvezetőjének (a jelenlegi ügyvezető, Belágyi Tamás megbízatásának 
érintetlenül hagyásával) az alábbi személyt választja  
név:                                   Horváth Miklós 
anyja születési neve:           Kozma Julianna 
születési ideje:                    1965.05.10 
adóazonosító száma:         8359232954 
lakcíme:                             2351 Alsónémedi, Fő út 144. 
a megbízatás kezdő napja: 2017. március 01. 

 
Az ügyvezetőt az alapító határozatlan időtartamra választja és a cégbírósághoz a 
megbízatását ekként kell bejelenteni.  
 
Az ügyvezető megbízatását munkajogviszonyban látja el, Belágyi Tamás 
ügyvezető betegállományának időtartamára, határozatlan időre szólóan.    
 
Az alapító Belágyi Tamás ügyvezető betegállományának megszűnését követően a 
most megválasztott ügyvezető megbízatását felül fogja vizsgálni. 

  
b) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy írásban 

tájékoztassa az érintetteket, 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



c)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy intézkedjen a 
változásoknak az alapító okiratban és a cégnyilvántartásban való átvezettetése 
iránt 

 
Határidő: azonnal, ill. a cégbíróság felé legkésőbb 30 napon belül 
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője 
Kapja :  Kft. ügyvezetője 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
49/2017. (II. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
a) a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő  ABÉVA Kft. ügyvezetőjének  

megválasztott Horváth Miklós (2351 Alsónémedi, Fő út 144., anyja születési 
neve: Kozma Julianna, születési ideje:  1965. május 10.)  munkaszerződését   az 
ABÉVA Kft. Alapító okiratában és az ügyvezető megválasztására hozott 
határozatban foglaltak  és   alábbiak szerint kell megkötni:    
heti 40 órás munkaviszony   
a megbízatás kezdő napja: 2017. március 01. 
Az ügyvezető megbízatását munkajogviszonyban látja el, Belágyi Tamás 
ügyvezető betegállományának időtartamára, határozatlan időre szólóan.    
Az alapító Belágyi Tamás ügyvezető betegállományának megszűnését követően 
a most megválasztott ügyvezető megbízatását, felül fogja vizsgálni. 
Munkabére havi bruttó 300.000,- Ft, valamint gépkocsi költségtérítése havi 
max. 1.000 km lehet. 

 
b) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét, hogy 

a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegyék, a szükséges 
iratokat aláírják. 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2017. március 01.  
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője 
Kapja: Kft. ügyvezetője 
 


