
Alsónémedi Önkormányzat 
    Polgármesteri Hivatala 
 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 25-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

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

246/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

247/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyző 
beszámolóját a helyi adózás tapasztalatairól, melyet a melléklet szerinti formában 
elfogad. 
 
A képviselő-testület a nagymértékű kintlévőségek behajtása érdekében kéri az 
adóhatóságot, hogy a behajtás minden lehetséges jogi eszközével élve igyekezzenek a 
lehető leghatékonyabb és legcélravezetőbb módon csökkenteni a kintlévőségek mértékét. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

248/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a 2011-re tervezett fejlesztésekről szóló beszámolót. 
 
Megállapítja, hogy a megvalósítás időarányos teljesítése megfelelő, ezért a beszámolót a 
melléklet szerint elfogadja. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 



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

249/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat Alsónémedi 
Önkormányzata irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső ellenőrzési 
tervét jóváhagyja. 

 
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat 

megküldésével - tájékoztassa a belső ellenőrt. 
 
Határid ő: 2011. november 25. 
Felelős: jegyző 
Kapják:  Belső Ellenőr 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

250/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda 
nyári nyitva tartásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 
A képviselő-testület a 2012-es évben az óvoda nyári nyitva tartását az alábbiak szerint 
engedélyezi: 
Összevonás ideje: 2011. június 20-tól 2011. július 29. 
Összevonás helye: Rákóczi úti épület. 
Nyári szünet mindkét épületben:  2012.július 30-tól    2012 augusztus 24-ig.  
Nyitás Szent István téren:        2012. augusztus 27. hétfő. 
 Rákóczi úti épületben:   2012  szeptember 3. hétfő 
Összevonás: 2012. augusztus 27. – 2012. szeptember 2. 
Összevonás helye: Szent István téri épület 
A változásról a szülőket időben tájékoztatni kell. 
 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős: óvodavezető 
Alsónémedi, 2011. október 11. 
 
 
 
 
 
 



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

251/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított  
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány 3 fős kuratóriumába a lemondott  
Horváth Éva tag helyett - mint alapító – Petrásovics Réka 2351 Alsónémedi, Templom u. 
23/A. 2. ajtó szám alatti lakost delegálja. 
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2011. november 25. 
Felelős: jegyző 
Értesül: cégbíróság 
    Petrásovics Réka 2351 Alsónémedi, Templom u. 23/A. 2. ajtó 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

252/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a méhnyakrák elleni védőoltás támogatására vonatkozó 
javaslatot. 
 
Az Alsónémedin bejelentett lakcímmel rendelkező 14-18 éves leányok Cervarix  3 
oltásból álló árának 50 %-át  átvállalja, amennyiben a szülő az oltóanyag másik 50 %-át 
vállalja. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős:  Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos 
Kapják:  Dr. Szlivka Gabriella 
     Pénzügyi iroda 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

253/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az un. 
Birgejárás II. terület (Birgejárás I. mellett, a 4604 és 4062 jelű országos közutak, 
valamint a 082. helyrajzi számú út által határolt terület) övezeti átsorolásának 
lehetőségét. 
 
A felhatalmazza a polgármestert, hogy a területarányos költségviselésről szóló 
területrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal kösse meg. 
 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős: polgármester 



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

254/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pannónia-
Z Kft. szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó ajánlatát és azt elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalmú közszolgáltatói szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
Kapják:  Pannónia-Z Kft. 
    Pénzügyi iroda (szerződés nyilvántartás) 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

255/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Petőfi utca szilárd burkolattal való ellátásának 
szükségességét. 
 
A javaslat alapján a Petőfi utcával kiegészíti a 201/2011.(VI.28.) számú határozatát, 
mely szerint ezen utcára is el kell készíteni az útépítési engedélyezési tervet. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

256/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Molnár 
Sándor Kickbox sporttal foglalkozó sportoló (Alsónémedi, Fő út 35/A. szám) alatti lakos 
támogatási kérelmét. 
A képviselő-testület – figyelemmel kérelmező által elért sporteredményekre – Molnár 
Sándor Törökország fővárosában az IWUF szövetség által rendezett Világbajnokságon 
való részvételének költségeit 50.000,- Ft összegben támogatja az általános tartalék 
terhére. 
 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős: polgármester 
Kapják:  Molnár Sándor 
               Pénzügyi iroda 
 



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

257/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármester tájékoztatását a két ülés között elvégzett feladatokról és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 2 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

258/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Józan 
Sándor és Józan Krisztián kezdeményezését a 2011. december 17-re, a Sportcsarnokban 
tervezett, a 2010. évi X-FACTOR döntősök koncertjére vonatkozóan. 
A Képviselő-testület 1,5 millió forinttal támogatja a rendezvényt az általános tartalék 
terhére az alábbi feltételekkel: 
- a belépő díj 1000,- forint /fő, de  
- az Alsónémedi általános iskola diákjai és a más településen tanuló, de Alsónémedi 
lakos általános iskolások ingyen vehetnek részt a koncerten. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Józan Sándor és Józan Krisztián 
 
 
         Jakab Ágnes jkv. 


