
Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-i  
ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
nyílt ülés 16/A napirendi pontjaként napirendre veszi a Speciálterv Kft-vel 
fennálló vitás ügy rendezését. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
nyílt ülés 16/B napirendi pontjaként napirendre veszi az Egyebeket, melynek 
keretében tárgyalja Józan Sándor kérésére a zárt ülés keretében tárgyalt ügyek 
nyilvánossá tételének lehetıségét. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Józan Sándor kérésére az Alsónémedi 
Községért Közalapítványtól 5 évre visszamenıleg beszámoló kérését. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Józan Sándor kérésére a szemétbánya 
ügyében beszámoló kérését. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Szántó Erzsébet kérésére az iskolai 
szülık bálja megrendezését. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Zsin Géza kérésére a lovasok 
Alsónémedin való közlekedését.  
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
zárt ülés keretében tárgyalja Zsin Géza javaslatát díszpolgári címre. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
napirendet – módosításokkal és kiegészítésekkel együtt-  elfogadta 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete teljesítettnek 
tekinti a Polgármester költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 9/2011.(01.19.) sz. határozati javaslatára -  
úgy döntött, hogy nem támogatja az ABÉVA Kft. és a GALIVA-SPORT Kft. bérleti 
szerzıdésének közös megegyezéssel történı megszüntetését 2011. február 01-tıl. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete - a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 10/2011.(01.19.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a kiküldött elıterjesztésnek megfelelıen együttmőködési 
megállapodást köt az Örmény Kisebbségi Önkormányzattal.  
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete - a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 11/2011.(01.19.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy Vincze József polgármester 2011. évi cafetéria-keretét  200.000,- 
Ft-ban határozza meg, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 
munkáltatót terhelı közterhek összegét is. A cafetéria-kereten belül a 
Polgármester a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 4.6. pontjában 
foglalt szabályok betartásával választhat az ott felsorolt juttatások közül. 
Ezen felül a Képviselı-testület 2011-ben 65.000,- Ft összegő üdülési csekk juttatást 
biztosít a Polgármester részére. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 13/2011.(01.19) sz. határozati javaslatára -  
úgy döntött,  Kiss István Viktor és Józan Sándor alpolgármestereket felkéri, hogy a 
volt SUZUKI telephely és a Kossuth utcai iskola épületének eladása ügyében 
eljárjanak.  
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Kiss István Viktor és Józan Sándor alpolgármesterek.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 14/2011.(01.19) sz. határozati javaslatát is 
figyelembe véve - úgy döntött, hogy az Alsónémedi Fı út 54. sz. alatti ingatlant 
nem hirdetteti meg eladásra. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 14/ 2011. (01.19.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy az Alsónémedi, Fı út 91. szám alatti ingatlant eladásra 
meghirdeti. 
 
Határidı: folyamatos. 
Felelıs Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen 8 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy elutasítja azon módosító javaslatot, miszerint 2011-ben 230.000,- Ft -tal 
támogassa a NYWYG Egyesület Galagonya kézmőves körét. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 15/ 2011. (01.19.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy 200.000,- Ft -tal támogatja a NYWYG Egyesület Galagonya 
kézmőves körét a civil szervezetek támogatására szánt keret terhére, mely 
összeggel megemeli a NYWYG Egyesület támogatását . 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 16/ 2011. (01.19.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy, az Alsónémedi öregfiúk focicsapat kérését támogatva 2011. 
március 12-én önkormányzati kispályás-focikupát rendez a sportcsarnokban és 
100.000,- Ft-ot biztosít a kupa megszervezéséhez a civil szervezetek támogatására 
szánt keret terhére 
 
Határidı: 2011. március 12. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 17/ 2011. (01.19.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy hogy 2011. február 01-tıl havi bruttó 30-30.000,- Ft + járulékai 
összegben fedezetet nyújt a Széchenyi István Általános Iskolában mőködı 
konyhai szakács és élelmezésvezetı bérének emelésére. 
 
Határidı: 2011. február 1-tıl folyamatos. 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 18/ 2011. (01.19.) sz. határozati javaslatának 
figyelembevételével – úgy döntött, hogy Alsónémedi Községért Közalapítvány 
támogatását a támogatási szerzıdésben meghatározott célra fordítja abban az 
esetben, ha a Közalapítvány Kuratóriuma a térfigyelı kamera felszerelési helyét 
módosítja a Haraszti u.-József A. u. keresztezıdésére és ebben az esetben 
felhatalmazza a polgármestert a célok megvalósulása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 7/2011.(01.17) 
határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Pest Megyei Tanács 1/1990. (I.5.) sz. 
tanácsrendelete által védetté nyilvánított és jelenleg is védelemre érdemes részére 
a kezelési terv elkészítésére, valamint a szakértıi részvételre az új 
természetvédelmi oltalomra érdemes területek felkutatására és azokra kezelési 
terv készítésére felállított bizottságban az L-TEAM Bt.-t bízza meg. 
A vállalkozási díj a jelen határozatban foglalt feladatok elvégzésére 200.000,- Ft. + 
ÁFA. 
 
Határidı: 2011. augusztus 31 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete - Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 3/2011. (01.18.) sz. határozati javaslatát 
figyelembe véve- úgy döntött, hogy a 2011. évi tartalék terhére 200.000 Ft-ot 
biztosít a Faluház-fesztiválra a Csík zenekar fellépésére, melynek fedezete a 
képviselıi tiszteletdíjak tavalyi csökkentésébıl adódik. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen,  1 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány Felügyelı Bizottsága tagjának lemondás 
miatt Józanné Vincze Katalin 2351 Alsónémedi Garay u. 1. sz. alatti lakost 
választja. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány Felügyelı Bizottsága tagjának lemondás 
miatt Marosi Boldizsárt 2351 Alsónémedi Széchenyi u. 69. sz. alatti lakost 
választja. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat számára fenntartott évi 15 napos ingyenes használati keretbıl 
engedélyezi a 2011. március 05-én tartandó Családi Sportnap megrendezését a 
sportcsarnokban, valamint szükség esetén legfeljebb 10.000 Ft-os tartalékkeretet 
biztosít a  rendezvény lebonyolításához a Mővelıdési Ház részére a tartalék 
terhére.  
 
Határidı: 2011. március 5. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı és Geiger Jánosné igazgató. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
megerısíti Juhász Zoltán tagságát a szennyvíztisztító bıvítése kapcsán benyújtott 
pályázat vizsgálatára felállított munkacsoportban.  
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Józan Sándor alpolgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
megerısíti Juhász Zoltán tagságát a Suzuki Ullmann volt telephelyének 
megvásárlása ügyében felállított munkacsoportban. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Kiss István Viktor alpolgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
megerısíti Juhász Zoltán tagságát az ABÉVA  Kft. Felügyelı Bizottságában. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli a Pest 
Megyei Cégbíróság által Cg. 13-09-120329 szám alatt cégnyilvántartásba vett 
ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelısségő 
Társaság 2010. február 26. napján kelt, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának módosítását akként, hogy az alapító okirat VI. 2. és 3. pontjait 
hatályon kívül helyezi és azok helyébe az alábbiakat rendeli: 
 

„VI. Felügyelıbizottság 
 
2. A felügyelıbizottság elnöke 2011. január 1. napjától határozatlan 

idıtartamra Kiss István Viktor (anyja neve:Leitgieb Mariann) 2351 
Alsónémedi, Somogyi Béla u.  51. szám alatti lakos. 

 
3. A felügyelıbizottság további tagjai 2011. január 1. napjától 

határozatlan idıtartamra: 
 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 



 10 

 
 3.1. Juhász Zoltán (anyja neve:Jobbágy Margit) 2351 Alsónémedi, 

Somogyi Béla utca 36. szám alatti lakos. 
 3.2. Suplicz Zsolt (anyja neve: Molnár Jolán) 2351 Alsónémedi, 

Széchenyi u. 173. szám alatti lakos.” 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 
figyelembevéve az ABÉVA Kft. elıterjesztését – az iskolai konyhabıvítés és 
szolgálati lakás bıvítése kapcsán elfogadhatónak tartja az alábbi kimutatást, 
egyben hozzájárul a nettó 63.000.000,- Ft: 

/– pótmunka     nettó 3.326.530,- Ft, 
   – kötbér     nettó 5.200.000,- Ft, 
   – kompenzáció (közüzemi díjak átszámlázása) nettó 126.530,-Ft,/ 

kifizetéséhez, azzal a feltétellel, hogy a Gropius Zrt. a jelen határozat 
megküldésétıl számított 5 napon belül az alábbi nyilatkozatot, teljes bizonyító 
erejő magánokiratban megteszi:  
 
Nyilatkozat 
 
Melyben a Gropius Zrt.  (Cégj: 01-10-044147, székhely: Budapest, 1118. Budaörsi út 
64. sz. ) fıvállalkozó képviseletében, önálló képviseleti jogosultsággal rendelkezı, 
Csáktornyai  Gyula vezérigazgató vagy Szıts Gábor vezérigazgató-helyettes 
Kijelenti, hogy az Abéva Kft-vel az iskola elıtti parkoló megépítésére kötött 
vállalkozási szerzıdés alapján, megépített parkolóval kapcsolatos  hibás 
teljesítésre és szavatossági kifogásokra való tekintettel, az Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatánál, Szőcs Gábor tervezı, a polgármester, az Abéva Kft. ügyvezetıje 
és mőszaki ellenıre jelenlétében megtartott tárgyaláson elhangzottaknak 
megfelelıen az elkészítendı tervek alapján,  továbbá a polgármesterrel, az Abéva kft 
ügyvezetıjével, 2011. január 17-én napján megtartott újabb személyes egyeztetésen 
elhangzottaknak megfelelıen kötelezettséget vállal arra, hogy  a parkolót a 
megrendelıi anyagfinanszírozás mellett, külön vállalkozói díj felszámítása nélkül 
hibamentesen, I. osztályú minıségben  és az eredeti szerzıdés szerinti jótállást és 
szavatosságot biztosítva a megrendelı részére átépíti. 
 
Budapest. 2011. …  
                                                                                             Csáktornyai Gyula    
                                                                                                vezérigazgató                                                                                             
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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Az Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az Abéva 
Kft. tulajdonosi jogait gyakorló legfıbb szerv, utasítja az Abéva Kft.  
ügyvezetését, hogy a jelen határozatban foglalt fıvállalkozói nyilatkozat aláírásáig 
a konyha beruházással kapcsolatos szerzıdés lezárását tartalmazó megállapodást 
ne kösse meg és azt pénzügyileg ne teljesítse.  
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Pest 
Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét a lakcímbejelentés helyi 
szabályiról szóló 1/2010. (II.01.) sz. rendelet kapcsán és úgy döntött, hogy nem 
kíván azon változtatni. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 2011. január 01-
tıl 3.203.950,- Ft/hó összeget fizessen az ügyeleti feladatok ellátásáért, melyhez 
lakosságarányosan fedezetet költségvetésébıl, illetve a tartalék terhére biztosít. 
 
Határidı: 2011. január 01-tıl folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évre 
vonatkozóan a köztisztviselıi teljesítményértékeléshez az alábbi célokat tőzi ki: 

- Közszolgáltatások minıségi színvonalának emelésében való 
közremőködés, 

- Humánus és jogszerő hivatali mőködéshez kapcsolódó elvárások, 
- A hivatali ügyintézés korszerősítésével összefüggı igazgatási feladatok 

végrehajtása 
 

Határidı: 2011. december 31. 
Felelıs: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, az 
módosítva 297/2010.(12.14.) számú határozatát módosítva az iskola és a 
sportcsarnok takarítására kötendı szerzıdés aláírására Belágyi Tamást, az ABÉVA 
Kft. ügyvezetıjét bízza meg. 
 
Határidı: 2011. január 31. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy elfogadja Vincze József polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

A Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönettel 
elfogadja a TEJ 2007 Kft. által térítésmentesen felajánlott Alsónémedi 0352 hrsz. - 
ú ingatlant és a tulajdon átruházással kapcsolatos költségeket vállalja. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az átruházás idıpontjától számítva 50 éven belül 
nem válik meg ezen ingatlantól és nem változtatja meg annak mővelési ágát, 
besorolását (kivéve, ha azt törvényi kötelezettség írja elı). A Képviselı-testület 
megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan határait méresse ki és történjen meg 
annak tényleges birtokbevétele.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el az illetékes 
szerveknél az Alsónémedi 0356, 0361, 0375/7 hrsz.-ú területek, illetve az 
Alsónémedi közigazgatási határán belül állami tulajdonban lévı nem közlekedési 
célú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében.  
 
Határidı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

A Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza 
Vincze József polgármestert, hogy a Speciálterv Kft-vel fennálló összesen 
1.000.000,- Ft + ÁFA összegő vitás követelés ügyében keletkezett dokumentumokat 
ügyvéd által véleményeztesse, majd a jogi szakvélemény figyelembevételével 
állapodjon meg a Speciálterv Kft-vel a követelés rendezésére. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

A Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. február 26-án tartandó iskolai szülık bálja az iskola 
aulájában legyen megrendezve.  
 
Határidı: 2011. február 26. 
Felelıs:Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 


