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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által  
2020. június 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 

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

83/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 
az alábbi kiegészítéssel fogadta el: 

– az 1. napirendi pont: Rendőrségi beszámoló 
– egyebek: Dr. Szlivka Gabriella COVID-19 tájékoztatója,  
– Dr Tüske Zoltán polgármester tájékoztatója a befejezett beruházások jogi 

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

84/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. § (4) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja 
Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása 
érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évre 
vonatkozó rendőrségi beszámolót. 

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

85/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját és – a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
11/2020.(VI.23.) sz. határozati javaslatára – a beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jobbágy Ilona intézményvezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

86/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a – Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 12/2020.(VI.23.) sz. 
határozati javaslatára – elfogadja az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos 
Óvoda 2019-2020-as nevelési évéről szóló beszámolóját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester és Szabó Éva óvodavezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

87/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – és 
a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 13/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatára – elfogadja a településen működő I. számú háziorvosi körzet 
beszámolóját  

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

88/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – és 
a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 14/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatára –a II. számú háziorvosi körzet beszámolóját elfogadja, 
egyben felkéri Dr. Deutsch Judit háziorvost, hogy a jövőben a jelenleginél 
részletesebb formában készítsen beszámolót háziorvosi munkájáról, a körzetéhez 
tartozó betegek általános egészségi állapotáról. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

89/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – és 
a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 15/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatára – elfogadja az I. számú védőnői körzet beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

90/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – és 
a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 16/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatára – elfogadja a településen működő II. számú védőnői körzet 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
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91/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – és 
a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 17/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatára – elfogadja Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 

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

 
92/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – és 
a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 18/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatára – elfogadja Dr. Szegedi Anett fogorvos beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
93/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – és 
a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 19/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatára – elfogadja Nagykadácsi Kft. által üzemeltetett Alsónémedi 
– Ócsa Háziorvosi Ügyelet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

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

 
94/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és - 
a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 44/2020. (VI. 23.) javaslatát is 
figyelembe véve – elfogadja az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft.  temetkezési 
közszolgáltatásról szóló 2019. évi beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester     
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
95/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, Sport,  
Egészségügyi és Szociális Bizottság 20/2020.(VI.23.) sz. határozata és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése elfogadja az Önkormányzat 2019. évi gyermekvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámolót.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
96/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kertváros Szociális Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót – és a 
Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 21/2020. (VI. 23.) határozati 
javaslatára – elfogadja. 

A Képviselő-testület a Kertváros Szociális Központ 2020. évi járványügyi 
intézkedéseit megköszöni és a beszámolót elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
97/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 22/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatára – a kiküldött előterjesztés szerint elfogadja a NYWYG Íjász 
és Hagyományőrző Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
98/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja 
kizárni Varga Lászlót az Alsónémedi Vízisport Egyesület elnökét a szavazásból. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

99/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az 
Alsónémedi Vízisport Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
100/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  17/2020. 
(VI. 22.) sz. határozati javaslatára – a kiküldött előterjesztés szerint elfogadja az 
Alsónémedi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

101/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja 
kizárni Dr. Nagy Vilmost az Alsónémedi Községért Közalapítvány kuratóriumi 
elnökét a szavazásból. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

102/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 26/2020. (VI. 23.) sz., valamint a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 46/2020. (VI. 23.) számú 
határozati javaslatára – elfogadja az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2019. 
évről szóló beszámolóját. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 

 
103/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 27/2020. (VI. 23.) sz., valamint a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 47/2020. (VI. 23.) számú 
határozati javaslatára –Alsónémedi Községért Közalapítvány 2019. évről szóló 
beszámolóját az alábbiakkal fogadja el: 

- a 2020. évi költségvetésben 500.000. forint támogatás kifizetését javasolja, 
egyben felkéri az Alsónémedi Községért Közalapítvány kuratóriumi 
elnökét, hogy a kiadásokat illetően a támogatási szerződés megkötéséig 
részletes indoklást nyújtson be kérelméhez. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

104/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a – Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 48/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatát figyelembevéve – elfogadja a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 
2019. évi tevékenységéről és Alsónémedi településen végzett víziközmű-szolgáltatás 
működéséről szóló beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület 
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 4/2020. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelet 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
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Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 
5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

105/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 370/2011.(XII.31.) 
Kormányrendelet 49. § (3a) pontja szerint és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 51/2020 (VI.23.) számú határozata alapján a Vincent 
Auditor Kft ( 2373 Dabas, Tavasz u. 3.)  belső ellenőri vezetője által elkészített és a 
jegyző által jóváhagyott  2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

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

106/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a – Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 28/2020.(VI.23.) sz., 
valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 52/2020. (VI. 23.) sz. 
határozati javaslatát figyelembevéve – úgy döntött, hogy 500.000.-Ft összegű 
támogatást nyújt az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Alapítvány 
részére az iskolai könyvtár állományának gyarapítása céljából, egyben felkéri az 
intézményvezetőket a könyvtárállomány egyeztetésére a könyvállomány minél 
szélesebb körű bővítése érdekében. 

A támogatás összegét az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tartalékának 
terhére biztosítja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

107/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 53/2020. (VI. 23.) sz. határozati javaslatára 
– Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra 
tett javaslatot és az alábbi módosításokat engedélyezi az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében: 

1. A 066020 kormányzati funkción szereplő létszámkeretet 4,00 főre 
csökkenti. Ezzel egyidőben a 066010 kormányzati funkción szereplő 
létszámkeret 6 főre emeli. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
2020. évi engedélyezett létszámkerete így összesen 93 fő marad. 
 

2. A 066020 kormányzati funkción szereplő 1 fő álláshelyre tervezett 
személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások 066010 kormányzati 
funkcióra történő átcsoportosításához hozzájárul. 

 

Határidő: azonnal.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

108/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való 
indulásról szóló előterjesztést. Azt a döntést hozta, hogy lehetőség szerint a 
pályázaton a Rákóczi utca 20 szám alatti óvoda épületnél létesítendő tornaszoba 
megépítésével induljon, amennyiben a támogatás intenzitása eléri a bekerülési 
költség 40%-át. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
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109/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, 
hogy amennyiben az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” pályázaton a tornaszoba megépítésnél a 40 %-os támogatási összeg 
nem biztosított, abban az esetben a Képviselő-testület az Árpád utca és a Kisfaludy 
utca közötti szakaszának felújításával induljon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

110/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi belterület 3066 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi 3066 hrsz 
alatt található, kivett – közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú és az 
Alsónémedi belterület 3073 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi 3073 hrsz 
alatt található, kivett – közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlan 
térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó ajánlatot. 

A Képviselő-testület a tulajdonosoktól (mindkét ingatlan esetében: Nagy Józsefné, 
2351 Alsónémedi, Temető u. 11, Nagy József, 2351 Alsónémedi, Temető u. 16 és 
Nagy Gábor 2351 Alsónémedi, Temető u. 16.) a jelzett ingatlanokat 
településrendezési célra térítésmentesen elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására és a Fölhivatali eljárás 
megindítására.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr Tüske Zoltán polgármester 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

111/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi, Fő út 63. sz. alatti orvosi rendelő mögé létesítendő parkolóba 
elektromos autó töltésére alkalmas töltő terveztetésére vonatkozó előterjesztést, és 
-a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 56/2020 (V.23.) számú,  
valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
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19/2020. (VI. 22.) számú határozataiban foglalt javaslatát figyelembe véve-úgy 
dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert az AC (váltóáram) töltő terveztetésére 
max. 22 kW teljesítményig, abban az esetben, ha az a meglévő hálózat felújítása 
nélkül megvalósítható-e a megfelelő teljesítményű elektromos töltő létesítése. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazat alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

112/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi,  Garay u. és 5 sz. Fő út csatlakozási pontjától az utolsó lakóházig 
terjedő gyalogjárda és környezetrendezés terveztetésére vonatkozó előterjesztést, 
és -a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 57/2020 (VI.23.) számú, 
valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
20/2020. (VI. 22.) számú határozataiban foglalt javaslatát figyelembe véve-úgy 
dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, a terveztetési eljárás megindítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

113/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 58/2020. (VI. 23.) sz., és a Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 29/2020. (VI. 23.) sz. határozati 
javaslatára – Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyári táborokra és 
gyermekfelügyeletre tett javaslatokat, amelyhez az alábbiak szerint hozzájárul és 
az alábbi módosításokat engedélyezi az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében: 

1. Hozzájárul a 2020. évi Erzsébet táborok programban való részvételhez. 
A táborok megtartásához szükséges kiadásokat a támogatási összeg 100 
%-ig biztosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. 

2. Hozzájárul a nyári gyermekfelügyelet 7,5 hetes biztosításához. A 
gyermekfelügyelet ellátásához szükséges költségeket a Halászy Károly 
Művelődési ház és Könyvtár 2020. évi költségvetéséből biztosítja a 
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koronavírus-járvány miatti feladatelmaradásból származó személyi, 
járulék és dologi kiadások erre a célra történő engedélyezésével. A 
személyi kiadások esetében max. 518 000 Ft, a járulékok esetében max. 
79 800 Ft, a dologi kiadások tekintetében pedig max. 2 104 000 Ft 
összeghatárig. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

114/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A PJÜT 
Bizottság 59/2020.(VI.23.) számú határozatában foglaltak alapján az Alsónémedi 
Széchenyi István Általános Iskola Aula részén található automata ajtó rendszer 
helyett tolóajtós rendszer telepítése mellett döntött. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét a Beszerzési 
Szabályzatban előírtak szerint a pályáztatás lebonyolítására és szerződés 
megkötésére. 
A beruházáshoz maximum 3.000.000.- + ÁFA összeget az általános tartalék 
terhére, felhasználási célú végleges pénzeszköz átadással biztosítja az ABÉVA Kft. 
részére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján meghozta az alábbi határozatot: 
 

115/2020.(VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
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  
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Alsónémedi, 2020. június 29. 
 
 
  Dr. Tüske Zoltán sk.    Nagy Ibolya sk. 
      polgármester                               jegyző 
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