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Alsónémedi Önkormányzat 
    Polgármesteri Hivatala 
 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

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

219/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 13. 
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. Ezért a napirendek sorrendje a 
következő képen változik:  13. Polgármester beszámolója 
    14. Polgármester szóbeli tájékoztatója 
Zárt ülés keretében  15. Tóth Árpád Sándorné önkormányzati tartozás ügye 
A további sorrend nem változik.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

220/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2011.(IX.13) sz. 
határozatban foglalt módosítással a napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

221/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztéshez 
mellékelt, módosított épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 2. § 27. pontj ában meghatározottak szerint 
elkészített településfejlesztési koncepciót  - a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezıgazdasági Bizottság 38/2011.(IX.05.) sz. határozatában javasolt módosításokkal 
együtt -  az Étv. 7.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján e l f o g a d j a.  

1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott koncepció nyilvánosságáról 
gondoskodjék. 

Határid ő. azonnal 
Felelős: jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

222/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy forgalmi 
rend módosítására a Templom körüli térre való behajtás korlátozását az alábbiak 
szerint: 
Kerüljön kihelyezésre a Fő út felöl a Templom tér irányába a 3,5 tonnás súlykorlátozó 
tábla, kivéve a kommunális jármű, valamint mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos és 
egyirányú utca tábla. A Magyari utcán a Templom tér végén kerüljön kihelyezésre, a 3,5 
tonnás súlykorlátozás és a mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos tábla.  
 
A forgalmi rend változás  2011. november 1-én lép hatályba. 
A lakosságot a helyben szokásos módon (honlap, helyi újság) tájékoztatni kell a 
változásról. 
 
Határid ő: 2011. november 1. 
Felelős: Vincze József 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

223/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§. (1) bekezdése alapján megtárgyalta és a 
melléklet szerint (szöveges előterjesztés, 1-10. számú melléklet) az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

224/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a FCS 
GROUP LF (2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 49. szám)benyújtott  bérleti jogviszonyra 
vonatkozó ajánlatát. 
Az ajánlat alapján a képviselő-testület kinyilvánítja szándékát az Alsónémedi víztorony 
(Alsónémedi 599 hrsz.) bérbeadására adatátviteli berendezések és szolgáltatások 
megvalósítására, átjátszó pont üzemeltetésére. 
Bérleti jogviszony időtartama: 2011. október l-től határozatlan időre, de minimum 5 
évre szól. 
Bérleti díj: 1 évben 20.000 Ft+ÁFA/hó 
                    2. évtől 30.000 Ft+Áfa/hó 
         3. évtől inflációs mértéknek megfelelően emelkedik. 

Határozat folytatása a következő oldalon. 
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A bérleti szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és elfogadja. 
 
1./ Felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 
Kapják : FCS GROUP LF (2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út  49. szám 
    Polgármester 
    Pénzügyi iroda 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

225/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi 058/66. hrsz-ú telephely vízellátását biztosító beruházásra vonatkozó 
háromoldalú megállapodást, melyet a melléklet szerint elfogad. 
 
Kinyilvánítja szándékát, hogy a Balu-Transport Fuvarozási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., mint beruházó által elkészített hálózatot 1.451.000 Ft könyvszerinti 
értékben, mint közművagyont  önkormányzati tulajdonba veszi. 
 
A tulajdonba vétellel egyidejűleg az ivóvízhálózatot és annak valamennyi tartozékát 
üzemeltetésre átadja a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-nek. 
 
1./ A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, kéri a jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére 
 
Határid ő. 2011. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Kapják : Balu-Transport Fuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
     DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft  

    Pénzügyi Csoport – helyben 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civil 
Kapocs elnevezésű helyi szerveződés bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges, 
településnév használatának engedélyezése iráni kérelmet. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület korábbi döntésével, a 339/2010.(XII.14.) számú 
határozatával elhatárolódott a Civil Kapocs fórumtól.  
 
Mivel ezen fórumot tárgyi névhasználati jogosultságot igénylő szervezet  üzemelteti,  
ezért a településnév egyesület elnevezésében történő használatához  a képviselő-testület 
nem járul hozzá. 

Határozat folytatása a következő oldalon. 
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1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a jogosulatlan névhasználat miatt tegye meg a 
szükséges intézkedést. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:     jegyző 
Kapják:     Juhász Zoltán – Civil Kapocs elnöke 
                   Irattár 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

227/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tigris 
Dojó Kyokushin Karate Közhasznú Sportegyesület bírósági nyilvántartásba vételéhez 
szükséges, településnév használatának engedélyezése iráni kérelmét. 
 
A képviselő-testület hozzájárul az egyesület nevében a településnév használatához, 
ennek megfelelően az  

„ Alsónémedi Tigris Dojó Kyokushin Karate Közhasznú Sportegyesület” 
név használatához.  
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy kérelmező részére a határozat megküldéséről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:     jegyző 
Kapják:     Györgyövics Attila edző 
                   Irattár 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

228/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásának előterjesztés szerinti módosításait, és a jelen előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás kiadásához 
hozzájárul. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Kapják:  Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

229/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester 
előterjesztésében és a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének 
figyelembevételével - megtárgyalta a művelődési ház intézményvezetői állásának 
pályázati kiírását. 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján meghirdeti a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár intézmény vezetői állását a mellékelt pályázati felhívás szerint.  
 
1./ A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről a KSZK 
honlapján, valamint a település honlapján gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 19. 
Felelős: jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

230/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta néhai Beke 
Bálintné (Alsónémedi, Jókai  út 5.) önkormányzat felé fennálló hátralékának ügyét. 
 
A jegyzői előterjesztés alapján megállapítja, hogy a nyilvántartott hátralék elévült, 
emiatt annak behajtására az önkormányzatnak jogi lehetősége már nincs. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi és engedélyezi az elévült hátralék törlését 
                              a 194143 Főkönyvi számláról  138.070,- Ft értékben.  
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határid ő. 2011. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
Kapják : Pénzügyi Csoport – helyben 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

231/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
Polgármester beszámolóját a két testületi ülés között végzett tevékenységéről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: polgármester 


