
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
        P o l g á r m e s t e r é t ı l 
 
 
 
Szám: 79/2011. 
 

M E G H Í V Ó 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 7/1999. (05. 12.) számú rendeletének 13.§ (1) 
bekezdése alapján rendkívüli ülését 
 

 
2011. január 12-én (szerdán) 17 óra 00 perckor 

 
tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   (2351 Alsónémedi, Fı u. 58.) 
 
 
Tervezett napirend: 
 
 

1.) Szántó Erzsébet képviselı eskütétele 
 
2.) Az önkormányzati bizottságok személyi összetételének változtatása 

Elıadó: Vincze József polgármester 
 

3.) Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
Elıadó: Vincze József polgármester 

 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. január 10.   
 
 

Tisztelettel:       Vincze József  
              polgármester 



 
ELİTERJESZTÉS 

 
 

A 2. napirendi ponthoz 
 
 
Juhász Zoltán képviselı lemondásával változtatni kell a bizottságok személyi összetételén is, 
melyre az alábbi javaslatot teszem: 
 
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság élére Némedi Rezsı képviselıt 
javaslom, míg a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottságba Józan 
Krisztián képviselı kerülne be.  
Szántó Erzsébet, mint új képviselı Józan Krisztián helyett lenne a Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság tagja, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság pedig 
kiegészülne Török Lajosné képviselı asszonnyal.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottságból visszahívja Józan Krisztiánt. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság tagjává választja Szántó Erzsébetet. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság tagjává választja Józan Krisztiánt. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 



Határozati javaslat: 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság tagjává választja Török Lajosnét. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság elnökévé választja Némedi Rezsıt. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. január 10. 
 
 
 
       Vincze József 
       polgármester 



Elıterjesztés és általános indoklás  
az étkezési térítési díjak megállapításáról és az étkezési hozzájárulásról  

szóló 25/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló  …/2011. 
(…) sz. önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
A decemberben elfogadott rendeletünk módosítására két ok miatt van szükség.  
Az egyik, hogy a költségvetési törvény zárószavazása elıtt kivették azt a lehetıséget, 
hogy az iskolákban és óvodákban a gyermekétkeztetés térítési díját a rezsiköltség egy 
részének figyelembevételével is meg lehet állapítani, ezért nekünk is hatályon kívül 
kell helyeznünk a szeptember 1-tıl ezen címen tervezett emelésünket.  
 
A másik ok, hogy az óvodai étkeztetés során a felnıttek eddig is kaptak a Zóna Kft-tıl 
gyerekadag ebédet, illetve beosztásuknak megfelelıen tízórait vagy uzsonnát úgy, 
hogy annak ára belefért az önkormányzat által biztosított étkezési hozzájárulásba.  
Tekintettel arra, hogy az óvodai dolgozók nevelési feladata a gyermekekkel való közös 
étkezés, így indokolt rendeletünkben ezt a szabályozást szerepeltetni.  
 
 
 
Alsónémedi, 2011. január 10. 
 
 
        Rozgonyi Erik  
               címzetes fıjegyzı  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  … /2011. (…) sz. 
önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról és az étkezési 

hozzájárulásról szóló  
25/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
 
 
1.§ Az étkezési térítési díjak megállapításáról és az étkezési hozzájárulásról szóló  

25/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban : R.) 1.§-a az alábbi (4) 
bekezdéssel egészül ki, egyidejőleg a (4)-(5) bekezdések számozása (5)-(6) 
számozásra változik: 
 
„(4) A Szivárvány Napköziotthonos Óvodában lehetıség van a felnıtt étkeztetés 
választására a (3) bekezdésben szabályozottaktól eltérıen az alábbiak szerint. 
Gyermek ebéd, mely nyersanyagnormája 190,- Ft és beosztástól függıen tízórai vagy 
uzsonna, melyek nyersanyagnormája 70,- Ft választása esetén az étkeztetés térítési díja 
500,- Ft + ÁFA / adag.” 

 
2.§ (1) Jelen rendelet 2011. január 15-én lép hatályba és  hatályát veszti a hatálybalépését 

követı napon, de rendelkezéseit 2011. január 1-tıl alkalmazni kell. 
 
 (2) Hatályát veszti a R. 3.§ (2) bekezdése. 
 
 (3) A R. 1.§ (4) bekezdésében az „(1-3)” szövegrész „(1-4)” szövegrészre változik. 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. január 10.  
 
 
 
 
 
     Vincze József      Rozgonyi Erik 
      polgármester             címzetes fıjegyzı  

 
 
 

 


