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K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2019. január 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2019. (I. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   

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

 
2/2019. (I. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 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 2019. február 27-i ülésén kerül sor a részletes 
tárgyalására. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: polgármester 
Kapják: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta:   



3/2019. (I. 22.) 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. 2019. 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 

 
 2019 2020 2021 

Helyi adók 1.100.000 1.110.0000 1.110.000 
Kamatbevétel 4.000 5.000 5.000 
Bírság, pótlék 3.500 4.000 4.000 
Összesen         1.107.500         1.119.000            1.119.000 

 
Határidő:  2019. február 28. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. csop.vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2019. (I. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2/2019. (I. 21.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésnek 
támogatása Pest megyei területén „című pályázaton indul.  
Elszámolható költség: 145.521.440 Ft+ÁFA  
Támogatás intenzitása (75%) : 109.141.080 Ft +ÁFA  
Önerő (25%): 36.380.360 Ft+ÁFA  
A projekt összes költsége bruttó : 145.521.440 Ft+ÁFA 
 
Megvalósítása érdekében önerőként 36.380.360 Ft + 9.822.697 Ft áfa, azaz 
46.203.057 Ft összegben fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019 évi 
költségvetésében.  



- A projekt megvalósítási helyszíneinek címe:  
           Somogyi Béla utca ( 1965 hrsz., 2011 hrsz., 0102 hrsz., 0202/53 hrsz.) 
 Halászy Károly utca ( 1490/1hrsz.,1490/2 hrsz., 0341/2 hrsz., 0315/55 hrsz.) 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok 
(szakértői tevékenységek megrendelése, pályázat elkészítése, a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírása) elvégzésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2019. (I. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az 
önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének 
utóellenőrzés – Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat” c. ellenőrzésről készült 
számvevőszéki jelentést és a hozzá kapcsolódó előterjesztést – és a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 3/2019. (I. 21.) sz. határozati javaslatára – az 
abban foglaltakat tudomásul veszi.  
Kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kifogásolt feladatok ÁSZ elvárásainak 
való megfeleltetéséről gondoskodjék. 
 
Felelős: Polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2019. (I. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 4/2019. (I. 21) sz. határozati javaslatára, egyetértve 
az szelektív üveggyűjtő konténerek megszüntetésével – az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint módosítja az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és a „Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” között 
2017. október 30-án kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződést. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2019. február 05. a szerződés aláírására 
Felelős: Vincze József polgármester  
 



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

 
7/2019. (I. 22.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 5/2019. (I. 21.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az Alsónémedi Szabadság tér-Déli belterület határ 
közötti Egyesített járda és kerékpárút, építés kivitelezése tárgyában 2018. október 
04-én kötött vállalkozói szerződését az alábbiakkal módosítja:  

1. Felek Közbeszerzési eljárás alapján Alsónémedi Szabadság tér-Déli 
belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés 
tárgyában Alsónémedin, 2018. október 4. napján építés-szerelési kivitelezési 
vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés 
2018. október 16-án hatályba lépett. 

2. Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják: A Szerződés 6. pontja 
szerinti teljesítési véghatáridő a Szerződés hatályba lépésétől számított 60. 
nap helyett a Szerződés hatályba lépésétől számított 150. nap 

3. A módosítás indoka: Az aszfalt beszerzés időtartama a közismert építőipari 
fellendülés miatt jelentősen megnövekedett és időközben bekövetkezett a téli 
időjárás miatti jelentős lehűlés, a további aszfaltozás és betonozási munkák 
a szerződés szerinti technológiával csak a későbbi, magasabb hőmérsékleti 
viszonyok között lesz lehetséges. 

4. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

5. A jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 141. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban van. 

6. Felek a jelen szerződés-módosítást, annak áttanulmányozása, értelmezése és 
megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - írják alá. 

 
Határidő: 2019. január 22.  
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
  



8/2019. (I. 22.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi 
Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének felülvizsgálata – 
teljes eljárás keretében történő – módosítására vonatkozó beérkezett valamennyi 
véleményt megismerte és a jogszabályokon alapuló észrevételeket, véleményeket a 
mellékelt tervezői válaszokat tartalmazó táblázatban megfogalmazottak szerint 
önkormányzati állásfoglalásként elfogadja, a javításokat a dokumentációban 
átvezeti. Eltérő vélemények egyeztető tárgyalásának lebonyolítását nem tartja 
szükségesnek és a helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat 
véleményezési szakaszát lezárja. 
 
A Képviselő-testület a döntését a 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 39.§ (2) 
bekezdése alapján hozza meg, mely állásfoglalás az 1. számú mellékletben 
található. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntést tegye közzé, majd a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdése értelmében küldje meg a helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv az észrevételek alapján javított tervezetét az eljárás során 
beérkezett valamennyi véleménnyel, és a véleményezési szakaszban 
keletkezett dokumentumokkal együtt az Állami Főépítészi hatáskörben eljáró 
kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre.  
 
1. számú melléklet: Önkormányzati állásfoglalás 
2. számú melléklet: Beérkezett vélemények 

 
Határidő: 2019. január 22.  
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
9/2019. (I. 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  
 


