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Alsónémedi Önkormányzat 
    Polgármesteri Hivatala 
 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

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

268/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendtől 
eltérően,  egyebek napirendi pont keretében tárgyalja az alábbi témákat: 

- választott tisztségviselők felszólítását nyilatkozat tétele köztartozások ügyében. 
- a polgármester és az alpolgármester közti bizalmi viszony megromlásának    

kérdéskörét. 
- önkormányzati  vagyoni körbe tartozó  témakört 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

269/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskola kezdeményezésére Kotán Sándorné nyugdíjas pedagógust – 2351 
Alsónémedi, Garay u. 9. sz. alatti lakost – a 4/2004. (III. 01.) sz. önkormányzati rendelet 
2/A. § - ában foglaltak alapján aranydiplomájának elismeréseképpen 50.000,- Ft-os 
anyagi juttatásban részesíti. 
 
Határid ı: 2011. december 16. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

270/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a családi 
napközi létrehozására vonatkozó egyházi megkeresést. 
A képviselő-testület kifejezi támogatási szándékát a szociális alapszolgáltatás 
fejlesztésére és kész együttműködni a református és katolikus egyházközséggel annak 
kialakítására és fenntartására. 
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Az önkormányzat  a családi napközi működtetéséhez térítésmentesen biztosítja, az un. 
régi iskolaépületet (Alsónémedi, Kossuth L. utca 60/A. sz.) és a napközi működésének 
időtartamára – az életvitelszerűen Alsónémedin élők arányában - biztosítja az 
üzemeltetési költségeket (villany, víz, fűtés) az éves költségvetési rendeletében erre a 
célra biztosított általános tartalékkeret terhére. 
 
A Képviselő-testület a határozatban foglaltakat az egyházi napköziben maximum két 
csoport működése esetére biztosítja. Újabb csoportindítás esetén a testület a támogatási 
feltételeket  újra kívánja tárgyalja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármester, hogy a részletes feltételeket tartalmazó 
együttműködési megállapodást egyeztesse és megkösse az egyházak képviselőivel. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

271/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról  
szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§. (1) bekezdése alapján megtárgyalta és a 
melléklet szerint (szöveges elıterjesztés,  1-10. számú melléklet) az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

272/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját és azt a melléklet szerint elfogadja. 
Kéri az intézményvezetıket, hogy a 2012. évi költségvetést a koncepcióban foglaltak 
figyelembe vételével tervezzék. 
Határid ı. értelemszerő 
Felelıs: polgármester, intézményvezetık 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

273/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Dr. Papp 
Zsolt kuratóriumi elnök által el ıterjesztett, Alsónémedi Községért Közalapítvány 
kérelmét. 
A kérelem alapján hozzájárul ahhoz, hogy az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
körbélyegzıjében az Alsónémedi címer felhasználásra kerüljön. 
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Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: jegyzı 
Kapják:  Dr. Papp Zsolt kuratóriumi elnök 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

274/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmeghallgatás 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Idıpontja:    2011. december 16.  péntek 17 óra 
Helye:   Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár  

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
 

Tervezett napirend: 
 
Napirend elıtt :  
1.) A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tőzoltóság, rendırség, 

VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft. stb.), válla lkozások rövid 
beszámolója, hozzájuk kérdések intézése. 

 
Napirend:  
1.) Beszámoló a 2011. évi költségvetési évrıl, 2012. évi elképzelések (koncepció). 
2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévık a Képviselı-testület tagjai részére 

közérdekő kérdéseket tehetnek fel. 
3.) Közüzemi díjak mértékére vonatkozó rendeletek szükséges módosítása 
 
Határid ı: 2011. december 16. 
Felelıs: polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

275/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja a KEOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozó  közbeszerzési szabályzatot  
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

276/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

277/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
kezdeményezésére támogatja az önkormányzat által választott pozíciót betöltők 
megnyilatkoztatását a köztartozások fennállása tárgyában. 
A nyilatkozat tartalmát a határozat melléklete szerinti formában elfogadja 
 
Támogatja továbbá azt az elképzelést is, hogy aki - fennálló köztartozása miatt vagy 
egyéb okból  - 2011. december 31. - ig nem nyilatkozik, úgy annak helyébe a képviselő-
testület más személyt delegálhat. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
 


