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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által  
2020. január 29-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

1/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Tüske Zoltán  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

2/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2/2020.(I.28.) sz. határozatával 
és dr. Deutsch Judit egyéni vállalkozó háziorvos részére munkája ellátásához 
szükséges gépjárművásárlás céljából 7.000.000.-Ft kamatmentes kölcsön 
kifizetését engedélyezi 60 hónapos visszafizetési határidővel. A havi törlesztőrészlet 
116.000.-Ft/hó, az első hónap törlesztőrészlete 156.000.-Ft. A kölcsön fedezete a 
megvásárolt gépjármű.  
A Képviselő-testület a 7.000.000.-Ft kölcsön összegét a 2020. évi önkormányzati 
költségvetésben biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés aláírására 
azzal, hogy a szerződésben megfelelő biztosítékot határoz meg a kölcsön 
összegének megtérülése céljából.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
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3/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 3/2020.(01.28.) sz. határozata alapján 
felhatalmazza a Polgármestert az I. sz. háziorvosi körzet ellátását végző DeDoc 
Egészségügyi, Oktatási és Tanácsadó Kft -vel (székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 
63.) történő feladat-ellátási szerződés megkötésére az előterjesztéshez csatolt 
szerződés-tervezet szerint. 
 
Határidő: 2020. február 1.  
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

4/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 4/2020.(01.28.) sz. határozata alapján 
felhatalmazza a Polgármestert az II. sz. háziorvosi körzet ellátását végző  dr. 
Deutsch Judit egyéni vállalkozóval ( telephely: 2351 Alsónémedi, Fő út 63.) történő 
feladat-ellátási szerződés megkötésére az előterjesztéshez csatolt szerződés-
tervezet szerint. 
 
Határidő: 2020. február 1.  
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

5/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 5/2020.(01.28.)sz. határozata alapján 
felhatalmazza a Polgármestert a fogorvosi ellátását biztosító  Szegedi Dent  
Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 220 Vecsés, Apaffy u. 
39.) történő feladat-ellátási szerződés megkötésére az előterjesztéshez csatolt 
szerződés-tervezet szerint. 
 
Határidő: 2020. február 1.  
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

6/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 6/2020. (I. 28.) sz. határozati javaslatára – 
a Nagykadácsi Kft. központi orvosi ügyelet finanszírozás díjának emelésére 
vonatkozó kérését megtárgyalta.  

1.) A Képviselő-testület az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti 
Társulás és a Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. között – a központi 
orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2007. október 2. napján kötött 
megbízási szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét 2020. 
január 1. napjától 4.550.000 Ft/hó-ra módosítja azzal, hogy a javasolt emelés 
önkormányzatokra jutó része 2.977.000 Ft/hó, míg az OEP finanszírozás 
mértéke 1.573.000 Ft/hó. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. és 2019. 
költségvetési évre vonatkozóan kérjen be a Nagykadácsi Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-től pénzügyi beszámolót, valamint a 2020. évre vonatkozóan 
pénzügyi tervet, amelyet a február 26-i ülésen terjesszen a Képviselő-testület 
elé. 

 
Határidő: azonnal, ill. a 2. pont 2020. február 26. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 3 nem szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

7/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 7/2020.(01.28.) sz. határozati javaslatára úgy 
dönt, hogy a Sertéstelepi út Sertéstelep bejárata és a körforgalom között szakasz 
padkarendezési munkáit kiveszi a Beszerzési Szabályzat hatálya alól és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Dura Miklós egyéni vállalkozóval szerződést 
kössön a kivitelezési munkákra a megküldött árajánlatban szereplő nettó 
1.965.000.- Ft + 0% Áfa, - (alanyi Áfa mentes) azaz mindösszesen egymillió-
kilencszázhatvanötezer összegben.  
Az összeg fedezetét az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében szerepelteti. 
 
Határidő: 2020. február 10. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

8/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, 
Sport, Egészségügyi Szociális Bizottság 5/2020.(01.28.) és a  Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató  Bizottság 8/2020.(01.28.) sz. határozati javaslatára a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. január-február havi 
kiadásainak fedezete kapcsán benyújtott kérelme alapján a programok 
megvalósítását támogatja. A Képviselő-testület engedélyezi  a megvalósításukhoz 
szükséges bruttó 3.400.000.-Ft-os keretösszeg biztosítását a 2020. évi költségvetés 
terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
9/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 9/2020.(01.28.)sz. határozati javaslata 
alapján   egyetért azzal, hogy a  Dabasi Rendőrkapitányságon kialakított 
térfigyelő rendszer végponthoz  Alsónémedi település is csatlakozzon a saját 
kamerarendszerével.  Vállalja a csatlakozás kiépítésének egyszeri költségét  
bruttó 200 000,- Ft-ot a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.  
A  térfigyelő központ éves üzemeltetési költségét bruttó 160 000,- Ft-ot elfogadja 
és felhatalmazza a  polgármestert az 5 év határozott idejű szerződés aláírására a 
Kevenet Bt.-vel (8788 Sénye, Felsőhegy u. 1.). 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Tüske Zoltán polgármester 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
10/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 10/2020.(01.28.)sz. határozati javaslata 
alapján    támogatja és egyetért az Alsónémedi körzeti megbízotti rendőrségi 
iroda átköltöztetésével az Alsónémedi, Fő út 58. számról az önkormányzati 
tulajdonban álló, Alsónémedi, Fő út 44. szám alatti épület különálló, volt orvosi 
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rendelő részébe. Az 59 m2 alapterületű iroda és mellékhelyisége, valamint az 
irodához tartozó garázst  térítésmentesen használatba adja a rendőrség részére. 
 Az Önkormányzat az iroda minden üzemeltetési költségét és a használat során 
későbbiekben  felmerülő  felújítási, karbantartási költségeket  vállalja. 
A Testület felhatalmazza a polgármestert a rendőrséggel kötendő használati 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
11/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 11/2020.(01.28.)sz. határozati javaslata alapján    
a körzeti megbízotti iroda Alsónémedi, Fő út 44. ( volt fogorvosi rendelő) szám alá 
történő  átköltöztetésével kapcsolatosan felmerülő  felújítási és tárgyi eszköz 
beszerzési költségeket ( gipszkarton fal, bútor, szalagfüggöny, biztonsági rács) 
bruttó 800.000.-Ft keretösszeg erejéig az önkormányzat költségére a  2020. évi 
költségvetés terhére vállalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
12/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 5/2020. (I. 28.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 12/2020. (I. 28.) sz. határozati javaslatára 
– úgy döntött, hogy az Alsónémedi Hírmondó szerkesztését, megjelentetését 
továbbra is Szerkesztőségi Bizottság látja el, melybe az alábbi tagokat delegálja: 

– felelős szerkesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
– a bizottság elnöke: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 

elnöke dr. György Balázs, 
– a bizottság tagja: Török Lajosné a Kulturális, Sport, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság elnöke, valamint a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagja,  

– a bizottság tagja: Szabó Éva intézményvezető,  
– a bizottság tagja: Jobbágy Ilona intézményvezető, 
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– Dr. Nagy Vilmos önkormányzati képviselő  
A Szerkesztőség munkájának segítésére a Képviselő-testület felkéri Bálint István 
tanár urat (a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár által megbízott 
újságírásban jártas szakemberét) és szerkesztőségi titkárnak Győrvári István 
Lászlónét, a Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoport vezetőjét. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester     
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
13/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a 155/2019. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat alapján  Alsónémedi Nagyközség 
Képviselő-testületének nyilvános bizottsági és testületi üléseinek rögzítése, 
feldolgozása, publikálása és archiválása módjának kidolgozására ad-hoc 
bizottságot hoz létre Videófelvétel ad-hoc bizottság néven. 
A bizottság elnöke:  Dr. Nagy Vilmos önkormányzati képviselő 
A bizottság tagjai:  Török Lajosné önkormányzati képviselő 
   Dr. György Balázs önkormányzati képviselő 

Kovács Róbert külsős tag 
Juhász Zoltán külsős tag 
 

Határidő: azonnal, ill. 2020. márciusi ülések 
Felelős: Dr. Nagy Vilmos ad-hoc bizottsági elnök  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
14/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Videofeltével ad-hoc bizottságot, hogy dolgozza ki annak lehetőségét, hogy a 
település lakossága és az Önkormányzat milyen módszerrel és mely internetes 
felületen tudna a testületi ülésekről szóló felvételek  publikációja után egymással  
párbeszédet folytatni.    
 
Határidő: 2020. márciusi ülések 
Felelős: Dr. Nagy Vilmos ad-hoc bizottság elnöke 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
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15/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Haraszti út 1/14hrsz alatti ingatlanon építendő uszoda tervezési 
szerződésének 1.sz. módosítására vonatkozó előterjesztést és úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 2.2 pontjának módosítására és 
4.4 új ponttal történő kiegészítésére 60%-os tervezési díj meghatározásával. 
Az összeg fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló rendelete 
biztosítja. 
Határidő: 2020. február 21. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
16/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 13/2020. (I. 28.) sz. határozati 
javaslatára –  a kiküldött előterjesztés alapján elfogadja a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás új Társulási Megállapodását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tüske Zoltán polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

17/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 14/2020.(01.28.) sz. javaslatát figyelembe 
véve – a Pénzügy-minisztériumtól elnyert támogatásból megvalósítandó 
beruházásokhoz projektmenedzseri feladatok ellátására az alábbiaktól kér 
ajánlatot: 

- Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 
Nonprofit  Kft. 
1146 Budapest, Hermina út 17. 
Gordos Tamás irodavezető 
gordos.tamas@proregio.hu 

 
- GRANATICon Kft. 

1119 Budapest, Fehérvári út 83. 
Göndör István 
igondor@granaticon.hu 

mailto:gordos.tamas@proregio.hu
mailto:igondor@granaticon.hu


8 
 

 
- Kánai Gergely EV. 

2364 Ócsa, Malom u. 2. 
kanai.gergely@gmail.com 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ajánlattételi eljárás lefolytatására. 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
18/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató  Bizottság 15/2020.(01.28.) sz. határozata alapján úgy 
döntött, hogy a KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft. által az 
Alsónémedi, Kistói u. problémás szakaszán hiányzó 7 db lámpatest felszerelésére 
vonatkozó  177.800.-Ft+ÁFA, összesen bruttó 225.806.-Ft-os árajánlatot elfogadja  
és felhatalmazza  a Polgármestert szerződéskötésre. A 2020. évi önkormányzati 
költségvetésben ezt az összeget szerepelteti.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

19/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató  Bizottság  16/2020.(011.28.) 
sz. határozata alapján úgy döntött, hogy  az Alsónémedi, Kossuth L. u. 60/A szám 
és az 1848/3 hrsz-ú ingatlanon építendő mini bölcsöde Ander-garten Kkt által 
készítendő kertépítészeti kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó 350.000.-Ft+ÁFA, 
összesen bruttó 444.500.-Ft-os árajánlatát elfogadja  és felhatalmazza  a 
Polgármestert szerződéskötésre. A 2020. évi önkormányzati költségvetésben ezt 
az összeget szerepelteti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

20/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

mailto:kanai.gergely@gmail.com
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
2020.01.01-2020.12.31. közötti időszakra terjedő szabadságtervét megtárgyalta és az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
2020.01.02-03. 2 nap szabadság 
2020.03.23-27 5 nap szabadság 
2020.04.03. 1 nap szabadság 
2020.07.06-10. 5 nap igazgatási szünet 
2020.07.13-24. 10 nap szabadság 
2020.08.10-14 5 nap szabadság 
2020.08.24-26. 3 nap szabadság 
2020.09.23-25 3 nap szabadság 
2020.12.12 1 nap igazgatási szünet 
2020.12.28-31. 4 nap igazgatási szünet 

Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester és Nagy Ibolya jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
21/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – sz 
óbeli kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző 
üléseken hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

22/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2020. évre vonatkozó munkatervét és a kiküldött tervet az alábbi módosítással 
fogadja el: 

– az Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak tárgyalása a 2020. 
június 24-i ülésen kerül tárgyalásra  

 
Határidő: 2020. év 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester és Nagy Ibolya jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
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23/2020.(01.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve a Polgármester 
előterjesztésével úgy döntött, hogy módosítja 168/2019.(XI.27.) sz. önkormányzati 
határozatát és azt kiegészítve a 2020. évi költségvetési koncepcióban az 
Önkormányzat és minden intézménye részére átlagosan 10%-os béremelést 
engedélyez szerepeltetni.  
Határidő: azonnal, ill. a 2020. évi költségvetés készítése 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi, 2020. január 30. 
 
 
  Dr. Tüske Zoltán sk.    Nagy Ibolya sk. 
    polgármester                      jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteles:   

Nagy Ibolya  
   jegyző 
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