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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. február 04-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet – 
kiegészítéssel együtt – elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és a 
melléklet szerint jóváhagyja a Képviselő-testület 2013-es évre szóló 
MUNKATERVÉT. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervről az érintetteket 
tájékoztassa. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős:    jegyző 
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Melléklet a 2/2013. (II. 04.)  sz. önkormányzati határozathoz 
            

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

 
  2013. ÉVI MUNKATERVE  

  
1.) Testületi ülés (rendkívüli)                      2013.  február 4. 
 Napirend: 
 A kiküldött meghívó szerint!     
2.) Testületi ülés                                   2013.  február 26. 
 Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 
2. A 2013. évi költségvetés IV. módosítása 
3. Civilszervezetek részére pályázat kiírása 
4. Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása 
5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 

Jóváhagyása 
6. Vagyonrendelet módosítása 
7. Önkormányzati SZMSZ módosítása 
8. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 
9. Községért Közalapítvány alapító okirat módosítása 
10. Felsőerdő sor egyirányúsítása 
11.  Háziorvosokkal meglévő feladat-ellátási szerződések kötelező felülvizsgálata 
12. Öregtemetővel kapcsolatos elképzelése megtárgyalása 
 

3.) Testületi ülés            2013. március 26. 
Napirend: 
1. Civilszervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 
2. 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
3. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

 
4.) Testületi ülés                                  2013.  április 30. 
 Napirend: 

1. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. 
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
3. A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. 
4. A település közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadása.  
5. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása 

(Beszámolót készít: háziorvos, gyermekorvos, védőnő, fogorvos) 
6. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
7. „ALSÓNÉMEDI SZÁMÍT RÁD” program elfogadása 

 



4 
 

 

5.) Testületi ülés                    2013. június 27. (csütörtök) 
 Napirend: 

1.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 
2.) 2012. évi költségvetés I. módosítása       
3.) Helyi kitüntetésről szóló döntés meghozatala 
4.) Oktatási, nevelési évről szóló beszámoló az oktatási és nevelési 

intézményekben. 
 

6.) Testületi ülés                  2013. szeptember 10. 
Napirend: 
1.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
2.) Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei az oktatási, nevelési 

intézményekben, óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai 
3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói. 
4.) A 2013. évi költségvetés II. módosítása 

 
8.) Testületi ülés                    2013. november 26. 

Napirend: 
1.) Az önkormányzat 3/4–ed éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása. 
2.) A 2013. évi költségvetés III. módosítása 
3.) A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
4.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2013. évi adómértékek   

meghatározása. 
 
9.) Testületi ülés                    2013. december 12. 

Napirend: 
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 

 
A testületi ülések időpontja:   KEDD , a kezdési időpont 15.00  óra 

       A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet. 
KIVÉVE: 2013.  június 27-i testületi ülés  és a december 12. (csütörtök) 17.00 órai 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Bizottsági ülések időpontja: testületi ülést megelőzően kedden és szerdán.   
Kezdési időpont: bizottságok saját hatáskörben határozzák meg. 
A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal - házasságkötő terem 
A testületi ülések állandó témái: 

- Tájékoztató az elmúlt rendes ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- Tájékoztató a Képviselő-testület és szervei feladat- és hatáskörét érintő új 

jogszabályokról. 
- Egyéb – javasolt napirendi pontokat nem érintő – bejelentések, kérdések. 

A napirendi pontok előkészítése, előterjesztése: 
A napirendi pontokban érintett intézmények, szervezetek az előterjesztések 
elkészítésében közreműködnek.  
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Az előterjesztések véleményezése: 
Az adott napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket az érintett bizottságok 
véleményezik. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (2) bekezdésének 
megfelelően teljesítettnek tekinti a polgármester költségvetési rendelet 
beterjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 
2013. február 26-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására. 
 
Határid ő: 2013. február 26. 
Felelős: polgármester 
Kapják:  pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – megköszönve 
áldozatos munkáját – tudomásul veszi Győrvári Pálné lemondását 2013. február 
28-i dátummal a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöki tisztségéről. 
A kuratórium új elnökének 2013. március 01-től kezdődően Ladányi Istvánné 
2351 Alsónémedi, Arany J. utca 8. sz. alatti lakost bízza meg. 
A Képviselő-testület az alapító okirat fentiek szerinti módosítását tudomásul veszi 
és felhatalmazza a Polgármestert annak alá írására. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja : Győrvári Pálné és Ladányi Istvánné 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Dénes Zsuzsanna szándékát az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány 
kuratórium elnöki tisztségét illetően. 
Úgy ítéli meg, hogy az alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célok más 
közalapítványokon és a meglévő intézményhálózaton keresztül biztosíthatók,  
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(A határozat folytatása a soron következő oldalon!) 
ezért a közalapítvány megszüntetését vagy másik alapítványba történő 
beolvadását javasolja.  
Kéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre a megszüntető okirat elkészítéséről 
gondoskodjék.  
A képviselő-testület kéri a kuratórium elnökét, hogy február végéig az elnöki 
teendőket továbbra is lássa el és gondoskodjék az alapítvány még meglévő 
vagyonának megfelelő célirányos felhasználásáról. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: jegyző 
Kapja : Dénes Zsuzsanna 

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

 
6/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a magánerős beruházásban elkészült 
Alsónémedi „CBA ivóvízhálózat” és „GLS ivóvízhálózat” önkormányzati 
tulajdonba vételéről és üzemeltetésre történő átadásáról szóló megállapodást. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  Daköv Kft., pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a magánerős beruházásban elkészült 
Alsónémedi 3105/9 hrsz-ú ingatlan melletti telekosztás ivóvízhálózatának és 
szennyvízhálózatának önkormányzati tulajdonba vételéről és üzemeltetésre 
történő átadásáról szóló háromoldalú megállapodást. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják:  DAKÖV Kft., pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a víziközmű-vagyon értékelésével kapcsolatos előterjesztést. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 4,5 MFt+áfa összeghatárig szerződést 
kössön a víziközmű-vagyon értékelésének elvégzésére és kérelmet nyújtson be a 
KEOP 1.2.0/B/10-2010-0051 jelű pályázat támogatási intenzitásának növelésére. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja : Daköv Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
9/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 195/2012. (XII. 
20.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az Ócsai rendőrőrs informatikai rendszere, valamint bútorzattal való ellátása 
költségeinek támogatása érdekében a testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy 520.000 Ft keretösszeg erejéig az erre vonatkozó támogatási szerződést 
megkösse és aláírja. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Pü. vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja az EACEA Európa a polgárokért pályázaton való indulást 13.000 euro 
támogatási összegre a 2013. szeptember 17-23. között tartandó „Európai napok 
Alsónémedin” program megszervezésére és lebonyolítására.  
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a 
támogatási szerződést aláírja, a programhoz kapcsolódó költségeket a tartalék 
terhére előlegként biztosítsa, illetve – akár sikertelen pályázat esetén is –  
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A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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tárgyalásokat folytasson Colletorto (Olaszország) és Demir Kapija (Macedónia) 
önkormányzatával kulturális együttműködési lehetőségekről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:   pü vezető, műv.ház igazgató 
 

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

 
11/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
„Az Évtized beruházása Alsónémedin” kötvény kapcsán a megváltozott 
feltételeket: 

- a részleges törlést a 2012.09.30-i és 2012.12.31.-i törlesztések alapján, 
- a Garantiqa Zrt. által vállalt kezesség mértékének csökkentése 80 %-ról 50 

%-ra történ ő csökkentését 2013. január l-től kezdődően, 
- a visszaváltási tervről tőketörlesztési tervre történő módosítása, 
- kezelési díj módosítást. 

A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az ABÉVA KFT. Ügyvezetője a fenti 
tartalmú kötvényokirat módosítását aláírja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél aláírására. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapja :   ABÉVA KFT., pü. vezető, 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
iskola üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kérdéseket és az alábbi döntést 
hozza: 

• Az iskola működtetését és a működtetéshez szükséges költségeket teljes 
egészében az ABÉVA KFT-én keresztül kell 2013. január l-től megoldani. 

• A hagyományos „Széchenyi Napok” rendezvényt 832.000 Ft összegben a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében biztosítja az 
önkormányzat. 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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• A tanórán kívüli szabadidős programok (úszás-oktatás, tanulmányi 
kirándulások, angol-német tábor, belföldi táboroztatás) kiadásainak 
fedezetére az önkormányzat 1.350.000 Ft összegben támogatja a Széchenyi 
István Általános Iskola Közalapítványát. 

A képviselő-testület felkéri a közalapítványt, hogy a támogatást fenti célok 
megvalósítására biztosítsa az iskolának, s a jövőben az alapítvány fordítson 
kiemelt figyelmet hasonló iskolai elképzelések megvalósulására és pénzügyi 
lehetőségeinek függvényében támogassa azt. 
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja :   ABÉVA KFT., pü. vezető, iskola igazg.  , műv.ház vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti 
feladatokat ellátó Nagykadácsi Kft-vel folytatott tárgyalások során az 
Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás ülésén a díjemelés 
vonatkozásában a 4,2 %-os inflációs mérték figyelembevételét javasolja.  
 
Határid ő: azonnal és folyamatos  
Felelős:  Vincze József polgármester 
Kapja:  Ócsa Város, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskola, Alsónémedi, Iskola utca 1. szám alatti épületében, 
sportcsarnoképítés, iskolabővítés szavatossági kivitelezési munkák tárgyú 
közbeszerzési eljárásának lezárása ügyében a határozathozatalt elnapolja. 
  
Felelős: Vincze József polgármester  
Határid ő: 2013. február 15. 
Kapja:  ABÉVA Kft. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy a Tehéntelepi út melletti fákat – a faanyagért cserébe, egyéb 
ellenszolgáltatás nélkül – kitermeljék tuskózással vagy tuskófúrással és a 
területrendezést elvégezzék. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére, valamit arra, hogy gondoskodjon  az őszi újratelepítésről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

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

 
16/2013. (II. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
művelődési ház vezetőjének kérését, mely alapján felhatalmazza, hogy a falu-napi 
rendezvénysorozat kapcsán 2013. szeptember 28-ra szerződést kössön az EDDA 
együttes fellépésére 1.300.000 Ft +ÁFA összeg erejéig. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az összeget az intézmény 
2013. évi költségvetésében biztosítja.   
 
Határid ő. 2013. február 28. 
Felelős: Jobbágy Ilona igazgató 
Kapja : pü. vezető, , műv.ház vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. február 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2013. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2013. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskola, Alsónémedi, Iskola utca 1. szám alatti épületében, sportcsarnok 
építés, iskolabővítés szavatossági kivitelezési munkák tárgyú közbeszerzési 
eljárásának lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
2. a nyertes ajánlat: 
      Citypark Kft. (2330. Dunaharaszti, Rózsa u. 22.) ajánlati ár: 34.853.793.- Ft + 
ÁFA 
3. a második helyezett ajánlat: 

Józan Kft. (2351. Alsónémedi, Ócsai út 9.) ajánlati ár: 41.000.000.- Ft + ÁFA 
4. a harmadik helyezett ajánlat: 
      V and S KFT. (2351. Alsónémedi, Damjanich u. 15.) ajánlati ár: 42.267.698.- Ft +  
ÁFA 
5. felkéri az Abéva Kft ügyvezetőjét az érintettek tájékoztatására és a győztes 

ajánlattevővel közbeszerzési szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Belágyi Tamás, ügyvezető 
Határid ő: azonnal 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
21/2013. (II. 12.) sz. önkormányzati határozat 

                                           
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskola, Alsónémedi, Iskola utca 1. szám alatti épületében, sportcsarnok 
építés, iskolabővítés szavatossági kivitelezési munkák tárgyú közbeszerzési 
eljárásának lezárásának pénzügyi fedezetére és a maradványösszegből a - 
Gropius Zrt. „fa” vállalkozási szerződés szerinti, végszámlájának összegéből 
visszatartott - garanciális biztosíték visszafizetésére, úgy dönt biztosítja a 
költségvetésében e-célra rendelkezésre álló: 46.460.000.- forintot az Abéva Kft. 
részére. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a meghatározott 
kifizetéseket, a kellő időben megtegye. 

      
Felelős: Vincze József, Polgármester és Belágyi Tamás, ügyvezető 
Határid ő: 2013. február 28. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2013. (II.12.) önkormányzati határozat  

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a KEOP 5.5.0/A  pályázat keretében 
„Alsónémedi nagyközség középületeinek energiahatékony felújítása I.” néven  
pályázatot nyújt be a következő ingatlanok energetikai célú felújítására: 
 

Épület funkciója/megnevezése Épület címe 
Helyrajzi 

szám 
Régi művelődési ház/kulturális-, 
sportprogramok, klubbok 

2351 Alsónémedi, Fő út 73. Hsz: 888 

Opál ház /Kulturális-, 
sportprogramok, Könyvtár, teleház 

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2 Hsz: 815 

Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. Hsz: 205 
Óvoda 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20. Hsz: 845 
 
Teljes költség: 55.805.777 Ft + áfa = 70.873.337 Ft 
Igényelt támogatás: 60.242.336 Ft 
Önerő: 8.370.867 + áfa = 10.631.001 Ft 
 
Tudomásul veszi, hogy a pályázat teljes költsége 55.805.777 Ft + áfa, mely azonos 
a pályázat elszámolható költségeivel. Az elszámolható költségek 15%-ának 
megfelelő önerőt 8.370.867 Ft + áfa - a KEOP támogatás elnyerése esetén - az 
önkormányzat saját forrásként a 2013. évi költségvetésében elkülöníti és a 
tartalék terhére biztosítja. 
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(A határozat folytatása a soron következő oldalon!) 
 

Felhatalmazza továbbá a polgármestert a pályázati anyaghoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2013. (II.12.) önkormányzati határozat  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a KEOP 5.5.0/A  pályázat keretében 
„Alsónémedi nagyközség középületeinek energiahatékony felújítása II.” néven  
pályázatot nyújt be a következő ingatlanok energetikai célú felújítására: 
 

Épület 
funkciója/megnevezése Épület címe 

Helyrajzi 
szám 

Általános iskola 2351 Alsónémedi, Iskola utca 1. Hsz: 662 
Iroda 2351 Alsónémedi, Fő út 75. Hsz: 889 
 
Teljes költség: nettó 18.590.810 Ft + áfa = 23.610.329 Ft 
Az igényelt támogatás: 20.068.780 Ft 
A szükséges önerő: 2.788.621 Ft + áfa =  3 541 549 Ft 
 
Tudomásul veszi, hogy a pályázat teljes költsége 18.590.810 Ft + áfa, mely azonos 
a pályázat elszámolható költségeivel. Az elszámolható költségek 15%-ának 
megfelelő önerőt 2.788.621 Ft + áfa - a KEOP támogatás elnyerése esetén - az 
önkormányzat saját forrásként a 2013. évi költségvetésében elkülöníti és a 
tartalék terhére biztosítja. 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert a pályázati anyaghoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján a napirend módosítását az alábbiak szerint elfogadta: 

– 1. sz. napirend levételre kerül, 
– az egyebek napirend keretében az alsónémedi 057 hrsz-ú út tervkészítése. 

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

 
24/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet – 
módosításokkal együtt – elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 4/2013. (II. 20.) javaslatára – a településen működő 
civil szervezetek részére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-as 
költségvetéséből pénzügyi keretet különített el a településen működő civil 
szervezetek támogatására. 
      Az elkülönített keret: 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint, 
melyre a képviselő-testület pályázatot hirdet a településen működő civil 
szervezetek 2013. évi működési támogatására. 
 
Pályázni az un. támogatási Szabályzatban foglalt módon lehet. 
 
A pályázat benyújtási határideje:  2013. március 18. (hétfő) 12.00 
A benyújtás módja:    l pld  - papír alapon 
Helye:      Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  

2351 Alsónémedi Fő út 58. szám 
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(A határozat folytatása a soron következő oldalon!) 
 
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi 
Képviselő-testület – a Pénzügyi és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – 
a 2013. március 26-i ülésén dönt. 
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2013. április 30. 
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2013. május 31. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázat megfelelő módon történő 
meghirdetéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Kapja:  pü vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
26/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 11/2013. (II. 19.) sz. határozati 
javaslatára – a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 25. § (1) bekezdése, 
valamint 83.§ (2) bekezdésének f, pontja alapján a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
Az új SZMSZ 2013. március l-én lép hatályba. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja:  óvodavezető 

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

 
27/2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 10/2013. (II. 19.) sz. határozati javaslatát is 
figyelembevéve – a Köznevelési törvény, az EMMI rendelet, az Óvodai nevelés 
országos Alapprogramja, valamint az erre épülő intézményi Pedagógiai program 
és a jóváhagyott SZMSZ értelmében a Képviselő-testület, mint fenntartó az 
alábbiakat nyilvánítja ki: 
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(A határozat folytatása a soron következő oldalon!) 
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1./  Térítésmentesen biztosítja az óvodában folyó köznevelési közfeladatot, a teljes 
óvodai életet magába foglaló óvodai foglalkozásokat: integrálás-felzárkóztatás, 
tehetséggondozás. A feladatellátást szakképzett pedagógus állomány keretében, 
%-s bérkiegészítéssel, a munkaidő 10 %-ban hasznosítva szükséges megoldani.  
2./ További – térítési díj ellenében biztosítható – szolgáltatásokat nem kíván 
felvállalni. Igény esetén ezek lehetőségét külső-községi színtéren kell biztosítani 
vállalkozás keretében. 
 
3./ A programban szereplő Planetárium látogatásához a 2013. költségvetésében 
200.000,- Ft-ot biztosít az általános  tartalék terhére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja:  óvodavezető, pü vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
28//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat alaptevékenységeként az előterjesztésben foglalt megnevezésű, 
szakfeladat számú alaptevékenységeket fogadja el 
 
Az alaptevékenység felsorolása az önkormányzati SZMSZ 5. sz. mellékletét 
képezi. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: Pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
29//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdés alapján közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés szerinti  tartalommal 
elfogadja. 
 
Határid ő:  folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
30//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1./ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménykövetelményeit megalapozó 
célokat az előterjesztés szerint határozza meg. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket határozza meg, s az ennek alapján 
elvégzett értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Határid ő: 2013. decemberi testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők teljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket a mellékletben foglaltak alapján 
határozza meg. 
 
Határid ő: 2013. január 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
31//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint jóváhagyja Alsónémedi Községért Közalapítvány egységes 
szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okiratát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Alapító Okirat 
aláírására. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
Kapják: Kuratórium elnöke, ügyvéd 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
32//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
1. A Képviselő-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy 
kezdeményezi az „Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” 
(székhely: 2351 Alsónémedi, Ady Endre u. 24.; nyilvántartási száma: AM – 2432.) 
megszüntetését a Budapest Környéki Törvényszék előtt nem peres eljárás 
keretében. 
 
2. A Képviselő-testület, mint alapító arra való tekintettel kezdeményezi az 
„Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” megszüntetését, mert az 
általa végzett közfeladatok (a rászoruló anyák és gyermekek támogatása, 
fejlődésük elősegítése és egészségük megőrzése) Alsónémedi Nagyközség Védőnői 
Szolgálatának keretében hatékonyabban megvalósíthatóak. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Alsónémedi 
Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” megszüntetésével kapcsolatos további 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
4. A Képviselő-testület alapítói jogkörben eljárva kezdeményezi, hogy a 
megszűnő Közalapítvány vagyona a végelszámolási eljárás után az Alapítóhoz 
kerüljön vissza. Kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a megszerzett 
vagyont a megszűnt Közalapítvány céljaira fordítja, azt teljes egészében átadja 
Alsónémedi Nagyközség Védőnői Szolgálatának. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Kuratórium elnöke, ügyvéd 
 
 
A Képviselő-testület tagjainak 4 igen és 5 tartózkodása alapján a Polgármester 
megállapította, hogy az igenlő szótöbbség hiánya miatt a Felsőerdősor utca forgalmi 
rendjével kapcsolatos módosító indítvány – kétirányú+ Sebesség csökkentése vt = 
30km /h – nem került elfogadásra. 
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A polgármester ezt követően az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra 
„Felsőerdősor utca forgalmi rendjének kétirányúra történő kialakítása az alábbi 
feltételekkel: 

• Sebesség csökkentése vt = 30km /h  

• Tehergépjármű forgalom tiltása 

• Burkolt padka kialakítása  

• Árok szegélykővel (gömbsüveg) való védelme” 

mely esetében a szavazati arány: 5 nem, 4 tartózkodás volt, így megállapította, hogy az 
utca kétirányúsítására vonatkozó javaslat nem került elfogadásra, a forgalmi rend 
továbbra is egyirányú marad. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
33//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
34//2013. (II. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi 057 hrsz-ú út kifogásolt állapotának helyzetét. 
Az engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó benyújtott 3 db 
ajánlat közül Rasztik Róbert EV. Ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja 
el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.400.000 Ft +ÁFA összegben tervezési 
szerződést kössön Rasztik Róbert EV.-val. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester 
Kapják: Rasztik Róbert, pü. vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. március 05-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

38/2013. (III. 05.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

39/2013. (III. 05.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Öntött 
gumiburkolatos többfunkciós sportpálya építése Alsónémedi, 599 hrsz-ú, 
természetben a Nagygödör téren lévő ingatlanon” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
2. a nyertes ajánlat: 
Sport-Bau Trade Kft. 3508 Miskolc, Fogarasi út 6. ajánlati ár nettó 
17 856 831 Ft + ÁFA, ajánlattevő előleget nem igényel, jótállás 
időtartama a teljesítéstől számítva 5 év 
3. második helyezett ajánlat: 
Barizs Kert Kft. 2364 Ócsa, Kiss J. u. 1/H ajánlati ár nettó 18 446 215 Ft 
+ ÁFA, ajánlattevő előleget nem igényel, jótállás időtartama a teljesítéstől 
számítva 5 év 
4. felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 
szerződések megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi témaköröket tárgyalja az egyebek napirend keretében: 

– a településen történt tűzeset kapcsán szolgálati lakás bérbeadása, 
– a volt Suzuki Ullmann telephely bérlése, 
– az iskola tankönyv beszerzéshez  támogatás kérése, 
– kommunális kistraktor vásárlása, 
– Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos képviselői hozzászólás. 

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

40/2013. (III. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a – kiegészített –
napirendet elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

41/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - bizottságainak 
véleményét figyelembe véve – a településen működő  civil szervezeteket, 
egyesüléseket, csoportokat 2013. évben   az alábbi  összegű támogatásban 
részesíti: 
1./ Bejegyzett civil szervezetek támogatása: 

• Alsónémedi Tigris Dojo     50.000,- Ft 
• Bejegyzés után:  

Alsónémedi Traktorfesztivál Egyesület        250.000,- Ft 
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A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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2./ Nem bejegyzett csoportok  támogatása: 
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési keretét az 
alábbi összegekkel megemeli a feltüntetett csoportok táblázatban szereplő 
működési kiadásainak támogatására: 

• Napfény Majorette    250.000,- Ft, 
• Cseppek Gyermektánccsoport   150.000,- Ft, 
• Alsónémedi Nyugdíjas Klub  350.000,- Ft, 
• Chek-Nisszá Csapat   120.000,- Ft, 
• Spirit Sportegyesület     60.000,- Ft, 
• S. Dance Company tánciskola           70.000,- Ft, 

      Összesen:                                                   1.000.000,- Ft  
 
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a Nagyajtai Önkormányzat 
500.000 Ft-os támogatását további 500.000 Ft-tal a tartalék terhére megemeli. 
Felhasználási cél: 
Nagyajta Polgármesteri Hivatala és Kultúrháza 1904-1908 között, szecessziós 
stílusban épült műemléki épület felújítási munkálatainak támogatása. 
 
4./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fenti döntések miatti módosítást 
a féléves beszámoló tárgyalásával egyidejűleg kell beterjeszteni. 
 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapják: pü vezető, érintettek. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

42/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§ (1) bekezdése alapján 
2013. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
2013. évi összesített közbeszerzési terve 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
nettó becsült 

értéke 

Közbeszerzési szer-
ződés megköté-sének 
tervezett időpontja 

Egyéb információk 

Öntött gumiburkolatos 
többfunkciós sportpálya építése 
Alsónémedi, 599 hrsz-ú, termé-
szetben a Nagygödör téren lévő 
ingatlanon - építési beruházás 

22 500 000 Ft 2013. március  Az eljárás lezárult, a 
nyertes ajánlati ár 
17 856 831 Ft + ÁFA, 
a szerződés 2013. 
március 18. napján 
megkötésre került. 

Szennyvíztelep bővítése és 400 000 000 Ft 2013. szeptember Az eljárás Energia 
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intenzifikálása - építési 
beruházás – KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051 azonosító számú 
pályázati projekt keretében 

Központ és KFF 
jóváhagyást követően 
indulhat. 

Kölcsey, Bajcsy-Zsilinszky, 
Petőfi, Ó utca, Vörösmarty, 
Kinizsi és Jókai utca útépítés - 
építési beruházás 

130 000 000 Ft 
 
 
 
 
 

2013. augusztus  

Rákóczi úti óvoda, Szent István 
téri Óvoda, Opál Ház, Régi 
művelődési Ház energetikai 
korszerűsítése: szigetelés, 
nyílászáró-csere, 
fűtéskorszerűsítés – építési 
beruházás 
 

46 000 000 Ft 2013. augusztus  

Iskola és Fő út 75. (ABÉVA 
iroda) energetikai 
korszerűsítése: fűtési, hűtési, 
használati melegvíz rendszer - 
építési beruházás, külső 
szigetelés 

12 600 000 Ft 2013. május  

Hulladékszállítási 
közszolgáltatás, -szolgáltatás 
megrendelés 

25 000 000 
Ft/év 

2013. augusztus A becsült érték a 2012. 
évi tényszám alapján 
került meghatározásra. 

 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott tervet tegye közzé. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős:   jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

43/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja a 2013-2018. évre vonatkozó Esélyegyenlőségi 
Programot. 
Felkéri a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, a Széchenyi István Általános 
Iskola, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereit, a védőnőket és a 
körzeti megbízottakat az aktív együttműködésre az Esélyegyenlőségi Program  
Intézkedési Tervében meghatározott feladatok ellátásában és az ahhoz szükséges 
adatgyűjtésben. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
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Felelős:   jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

44/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 9/2013. (III. 20.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadta az ABÉVA Kft. 2012. évre szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

45/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 10/2013. (III. 20.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
szereplő, az ABÉVA Kft. finanszírozására előirányzott 46.460 E Ft összegű 
működési támogatás jogcímen kerüljön átutalásra, 
 
Határid ő: 2013. március 31. és folyamatos 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
Kapják: ABÉVA KFT. ,pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

46/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 11/2013. (III. 20.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
szereplő, az ABÉVA Kft. finanszírozására előirányzott 71.200 E Ft támogatást 
tőkeemelésként folyósítja. A testület tudomásul veszi, hogy fenti összegből 1.200 E 
Ft jegyzett tőkeemelésre, 70.000 E Ft tőketartalékként kerül meghatározásra. 
 
Határid ő: 2013. március 31. és folyamatos 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
Kapják: ABÉVA KFT. ,pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

47/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 12/2013. (III. 20.) sz. javaslatára, a 
13/2012.(05.31.) sz. Felügyelő Bizottsági határozatban foglaltak szerint – az 
ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének 2012. évi munkája elismeréseképpen jóváhagyja egy 
havi alapbérnek megfelelő összegű  jutalom kifizetését. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

48/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
5. A Képviselő-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy „Az 
Alsónémedi Napköziotthonos  Óvodáért Közalapítvány” Alapító Okiratának a 
Közalapítványt célját meghatározó bekezdésének 2. mondata helyébe az alábbi 
szövegrész lép:  
 
„ A Közalapítvány tevékenységét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott 
közfeladatok ellátásával kapcsolatban végzi. E cél érdekében a Közalapítvány 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, 
valamint sport közhasznú tevékenységet végez.” 
 
6. A Képviselő-testület alapítói jogkörben eljárva úgy határoz, hogy „Az 
Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány” Alapító Okiratának a 
„Kuratórium m űködése” című fejezete 3.) pont 2. bekezdésének utolsó mondata 
helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
„A Kuratórium működésének további szabályozását a Kuratórium működésére 
vonatkozó jogszabályok, valamint a Kuratórium Működési Szabályzata tartalmazza, 
melyet a Kuratórium határozattal fogad el.” 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: kuratórium elnöke 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

49/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 15/2013. (III. 20.) sz. határozati javaslatára – Szabó 
Évának a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 2013. április l-től havi 
30.000 Ft, azaz Harmincezer forint összegű, munkáltatói döntésen alapuló vezetői 
pótlékot állapít meg. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. június 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

50/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a  végrehajtására kiadott, 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet és az Mötv. alapján felülvizsgálta az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát – továbbiakban: AO -  és azt 2013. április 
1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. II. fejezet 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
10. A költségvetési szerv 
vezetőjének kinevezési 
rendje: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 
– pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól. 

 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a módosításnak az egységes szerkezetbe történő 
foglalásáról, valamint a törzskönyvi bejegyzés módosításáról a MÁK-nál 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős: jegyző 
Kapják: pü. vezető  
 
 



34 
 

 

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

51/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 14/2013. (III. 20.) sz. határozati javaslatára – az 
idegenforgalmi adó-visszatérítésből származó 3.260.000,- Ft összeget a Faluháznál 
kialakítandó vizesblokk és lugas elkészíttetése, valamint a településen 
kihelyezendő információs táblák fedezetének biztosítása érdekében 1.100.096,- Ft-
tal kiegészíti az általános tartalék terhére. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

52/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 13/2013. (III. 20.) sz. határozati 
javaslatára – az idegenforgalmi adó-visszatérítésből származó 3.260.000,- Ft 
összeg terhére a Faluháznál kialakítandó vizesblokk elkészítésével a Gálfi és 
Társa Bt-t bízza meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert a munkálatokra 
vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

53/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – 21/2013. III. 19.) sz. 
határozati javaslatára – az iskolai tanulmányi verseny jutalmazására a nyertes 
osztály tanulói részére szervezett határon túli kirándulás költségeit 10.000 Ft/fő 
összeggel a 2013. évi költségvetésében támogatja. 
A támogatás kifizetését az 1995. évi CXVII. Tv. 1.sz. melléklet 8.22/b. pontja 
alapján  és az általános tartalék terhére kell biztosítani. 
Fenti mértékű támogatást a képviselő-testület a jövőben is biztosítani kívánja, az 
adott évi költségvetés tervezésénél erre tekintettel kell lenni. 
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Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető, iskolaigazgató 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 3 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

54/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Felsőerdősor utca lakóinak kérelmét, mely az utca egyirányú forgalmi rendjének 
kétirányú forgalmi rendre való megváltoztatására irányul. 
A kérelem alapján a képviselő-testület az utca egyirányú forgalmi rendjét 
kétirányúra módosítja. 
A testület kéri a polgármestert, hogy a forgalmi rend változásával kapcsolatban 
szükségessé váló intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

55/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrínyi M. és 
Nyárfa utcákat összekötő földút stabilizálás kiépítését a Zrínyi M. u. utolsó 
házának kertje végéig valósítja meg. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

56/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrínyi M. és 
Nyárfa utcákat összekötő földút stabilizálás kiépítésével a Hidrográd Kft-t bízza 
meg 2.496.000.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.169.920.- Ft-os áron, mely az ártételek 
figyelembevételével kiegészül az 55/2013. (III. 26.) sz. önkormányzati 
határozatban foglalt többletmunkák költségével. 
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert a munkálatokra 
vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Határid ő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

57/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
állati hulladék elszállítására vonatkozó szolgáltatás szükségességének helyzetét és 
az ezzel kapcsolatos  döntés meghozatalát elnapolja. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

58/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem, 4 
tartózkodó szavazat alapján elvetette azt a hozzájáruló javaslatot, mely a Református 
Egyházközség református öregtemető rendezése kapcsán történő kialakításra 
vonatkozott, a helyi védelem fenntartása mellett. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

59/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a református 
öreg temető tervezett rendezése kapcsán felkéri a helyi református egyház 
képviselőjét, hogy az Alsónémedi református egyházközségen belül mérje fel a 
tervezett átalakítás támogatottságát. 
A képviselő-testületet az egyházközség többségi véleményét – tárggyal 
kapcsolatos döntéshozatala tekintetében – magára nézve kötelezőnek tekinti.  
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Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

60/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy nem indul az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében kiírt 
műfüves futballpálya építési pályázaton. 
A Képviselő-testület egyben úgy határoz, hogy a Damjanich u. végén 
gyepszőnyeges kispályát alakít ki, a Szent István téren pedig kútfúrással 
biztosítja a  futballpálya megfelelő locsolásának lehetőségét. 

 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

61/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi, 
Iskola u. 1. szám alatti szolgálati lakást Föglein Ferenc és családja (2351 
Alsónémedi, Nefelejcs u. 43/II. szám alatti lakosok) részére 2013. március 23-tól 
2013. június 30-ig térítésmentesen biztosítja. 
Felkéri a jegyzőt a lakásbérleti szerződés előkészítésére, valamint felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

62/2013. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
általános iskola kérését, melynek alapján maximum 200.000,- Ft, azaz 
Kettőszázezer forint erejéig biztosítja az ingyenes tankönyvtámogatásban 
részesülő gyermekek esetében a 12.000 Ft/fő összegű, központi költségvetésből 
biztosított normatíva által nem fedezett, de az iskola által szükségesnek tartott 
tankönyvkiadás fedezetét. 
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Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2013. április 30-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
65/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívón 
szereplő napirendet az alábbi  kiegészítéssel együtt  elfogadja: 
Egyebek: 

A. Iskolai közalapítvány FEB tagság 
B. Szabadság tér 12/C. bérleti ajánlata 
C. Univerzális kistraktor beszerzése 
D. Iskolai parkoló átépítése 
E. Iskola kérése  
F. Iskolások határon túli kirándulása 
G. Iskola tűzvédelmi helyzete 

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

 
66/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  ééss  --    aa  
KK uull ttuurr ááll iiss,,  EEggéésszzssééggüüggyyii   ééss  SSzzoocciiááll iiss  BBiizzoottttssáágg  jj aavvaassllaattaa  aallaappjj áánn    --  aa  mmeell lléékklleetteekk  sszzeerr iinntt   
eell ffooggaaddjj aa  aa  településen működő egészségügyi szolgáltatások, így: 
  

• az I. számú háziorvosi körzet, 
• a II. számú háziorvosi körzet, 
• az I. számú védőnői körzet, 
• a  II. számú védőnő körzet 
• a gyermekorvos, 
• a fogorvos, 
• orvosi ügyelet tevékenységéről szóló beszámolókat. 

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

 
67/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja a 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló 
beszámolót. 
 
Határid ő:  értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapják: Gyermekjóléti Központ, Kormányhivatal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján úgy dönt, hogy az ASE beszámolójának tárgyalását későbbre halasztja, 
tekintettel arra, hogy az ASE elnöke nem érkezett meg. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
68/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődési ház 
vezetőjének előterjesztésében megtárgyalta és a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága javaslatára a melléklet szerint elfogadja a Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: műv. ház vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
69/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete 
megtárgyalta Molnár Sándor – az EWUF szövetség által április 9-14 között 
megrendezett Európa Bajnokságon való részvételének – támogatási kérését és elért 
eredményére való tekintettel úgy döntött, hogy 100.000,- Ft-tal támogatja szállásának 
költségeit az általános tartalék terhére. 
 
Határid ő: 2013. május 15. 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Kapják:  Molnár Sándor, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
70/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 193/2003.(XI. 26.) 
Kormányrendelet 31. §-a alapján a belső ellenőri vezető 2012. évre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentését megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja. 
A jelentésben foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapják:  Fodor Pálné, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
71/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
1.Az Alapító elhatározza az ABÉVA Kft.     törzstőkéjének   178.000.000,- Ft-ról, 
azaz Egyszázhetvennyolc-millió forintról 1.200.000.-Ft.-al azaz egymillió-
kettőszázezer forinttal   történő felemelését 179.200.000,- Ft-ra, azaz 
Egyszázhetvenkilenc-millió-kettőszázezer forintra. 
A  törzstőke felemelésére  az Alapító  Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatát, 
mint egyszemélyi Alapító tagot jelöli ki. Az Alapító a tőkeemelés összegét pénzbeli 
szolgáltatásként legkésőbb  2013. május hónap 07. napjáig   teljes egészében 
köteles a társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való 
átutalással. 
A törzstőke emelés végrehajtását követően az egyszemélyi alapító Alsónémedi 
Nagyközség  Önkormányzata üzletrészének mértéke 179.200.000,- Ft.. azaz 
Egyszázhetvenkilenc-millió-kettőszázezer forint,   100%   lesz .   
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító nyilatkozik, hogy a   korábbi 
törzsbetétet maradéktalanul befizette és a cég Alapító okiratát magára nézve 
továbbra is kötelezőnek ismeri el.   
 
2. Az Alapító az Alapító Okirat III. pontját  az al ábbiak szerint módosítja: ( A 
módosítás szövege vastag, dőlt betűvel szedve  ) 
   

 III. 
1. A társaság törzstőkéje: 179.200.000,- Ft, azaz Egyszázhetvenkilenc-

millió-kettőszázezer forint. 
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2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje:  179.200.000,- 
Ft, azaz Egyszázhetvenkilenc-millió-kettőszázezer forint. 

3. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító üzletrésze 100 %, 
azaz Száz százalék. 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 

4.  A társaság alapítója kötelezettséget vállal arra, fent írt törzsbetétjének 
jelen tőkeemeléssel érintett, még hiányzó,  1.200.000.-Ft. azaz 
egymillió-kettőszázezer forint összegét  legkésőbb  2013. május hónap 
07. napjáig  teljes egészében köteles a társaság rendelkezésére 
bocsátani a társaság számlájára való átutalással. 

5. Az üzletrész felosztásának csak átruházás, illetve a kizárólagos 
tulajdonos utáni jogutódlás esetében van helye. 

6. A társaság tevékenysége során elért gazdasági eredmény felett az 
alapító kizárólagosan rendelkezik, és egy személyben dönt annak 
felhasználásáról. 

7. A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyszemélyes 
tulajdonos dönt és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles 
értesíteni.    

A testület kéri az ügyvezetőt, hogy az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos 
intézkedések megtételéről gondoskodjék.  

Határid ő: 2013. május 30. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapják:  ABÉVA KFT.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
72/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a 46/2013. (03.26.) számú határozata 
értelmében az ABÉVA Kft. finanszírozására előirányzott tőketartalékot az 
alábbiak szerint rendeli el kifizetni:  

I. részlet    2013. 05. 07-ig  16.000.000.- forintot,  
II. részlet   2013. 06.24-ig 17.800.000.- forintot,  
III. részlet 2013. 09. 24-ig 17.800.000.- forintot,  
IV. részlet 2013.12.20-ig 17.800.000.- forintot. 

A testület kéri a polgármestert, hogy jóváhagyott tőketartalék fenti ütemezés 
szerinti átutalásáról gondoskodjék. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármesterű 
Kapja:  ABÉVA KFT. ügyvezető 
             Pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
73/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az új építésű 
iskolaszárny-  tornacsarnok ABÉVA KFT. tulajdonában lévő épületrészének 
KLIK által történ ő bérbevételére vonatkozóan az általuk megajánlott 2.270.000 
Ft+Áfa/hó bérleti díjat nem fogadja el. 
Egyetért az önkormányzat által megrendelt szakértői vélemény elkészítésének 
szükségességével és annak alapján kell a végleges bérleti díjban megállapodni.  
 
Határid ő: 2013. május 30. 
Felelős: polgármester 
Kapják:   KLIK 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát a határozat 
1. sz.  mellékletének megfelelő tartalommal alkotja meg. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:    polgármester, jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága javaslatára a melléklet szerint 
elfogadja az Alsónémedi Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
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Felelős:  Dr. Tüske Zoltán elnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint jóváhagyja Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának 
fenntartásában működő étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programját. 
 
Felelős:  Vincze József polgármester 
Határid ő:     azonnal 
Kapják:           élelmezésvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
77/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtását a Rákóczi 
úti óvodaépület tornaszobával való bővítésére.  
Sikeres pályázat esetén az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja a 
szükséges önerőt, mely 20 MFt támogatás esetén 14.254.525 Ft 
 
Határid ő: 2013. május 2. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
78/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2011. 
(03.22) sz. önkormányzati határozatával elfogadott 2011-2014. évi Gazdasági 
programjában, valamint a 204/2011. (VI.28.) sz. önkormányzati határozatával 
elfogadott 2011-2014. évi Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójában 
megfogalmazottakkal összhangban a 2013. évre a sporttal kapcsolatos feladatait 
az alábbiakban állapítja meg: 
 
A településfejlesztési politika elemei közt szerepel a szabadidő, szórakozás, 
kultúra, sport lehetőségeinek minél szélesebb körű kiterjesztése. Az 
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önkormányzat minden sportlétesítményében nagyobb teret kíván biztosítani a 
település lakói számára. Cél a tömeg- és utánpótlássport támogatása. 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
 
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 
érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így 
biztosítja a mozgáshoz való helyet. 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos 
közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a 
település sportéletének helyet adó épületek és pályák, parkok, játszóterek, 
kerékpárutak folyamatos fenntartásáról. Ezen létesítményeket rendelkezésre 
kívánja bocsátani a helyi sportszervezeteknek, a helyi társadalmi és civil 
szervezeteknek, oktatási intézményeknek, valamint a helyi lakosoknak, így is 
elősegítve a tömeg- és utánpótlássport fejlődését. 
A helyi sportéletet elsődlegesen az ASE támogatásával képzeli el az 
Önkormányzat, illetve évente kispályás labdarúgó kupát szervez a helyi csapatok 
részvételével, azok versenynaptárába illesztve. 
 
Támogatások: 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) sz. 
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 2013. évi kiadások közt szerepel 
az ASE (Alsónémedi Sport Egyesület) támogatása 8.500.000,- Ft-tal; a civil 
szervezetek - köztük a kispályás labdarúgó csapatok, Tigris Dojo Karate 
Egyesület, Spirit Egyesület Alsónémedi mediball csapata, Starlight Dance 
Company, Cseppek Néptánccsoport, Napfény Mazsorett csoport - támogatása 
1.300.000,- Ft-tal; a NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület támogatása 
200.000,- Ft-tal és a Fantázia Művészeti Iskola - köztük tánccsoportok - 
támogatása 1.300.000,- Ft-tal. 
 
Az ABÉVA Kft. a kezelésében lévő Sportcsarnokot, tornatermeket az iskola, a 
diáksportkörök és a helyi sportegyesületek igényeihez igazodva adja bérbe. A 
tanórán kívüli diáksportkörök részére, valamint a 2012/2013-as tanévben az ASE 
részére ingyenesen biztosítja a helyet. A bérleti díj megállapításánál a helyi 
szervezetek részére 50%-os kedvezményt biztosít. 
 
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár szintén kedvezményt biztosít a 
sportot és az egészség-megőrzést szolgáló rendszeres programokhoz. 
 
Az Önkormányzat a Nywyg Íjász és Hagyományőrző Egyesület részére a 
költségvetésben biztosított anyagi támogatáson felül ingyenesen biztosítja az 
edzési lehetőséget a Schuller csarnokban, valamint évi legfeljebb két alkalommal 
a Suzuki Ullmann csarnokát ingyenesen rendelkezésre bocsátja versenyek 
megrendezésére. 
 
A közelmúltban megvalósult beruházások: 

Sportcsarnok építése (2010.) 
Damjanich utcai játszótér (2011.) 
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Atlétikai pálya az iskola udvaron (2012.) 
Nagygödör téri játszótér (2012.) 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



49 
 

 

Tervezett fejlesztések 2013. évben: 
Az Önkormányzat a 4/2012. (III.01.) sz. BM rendelet alapján elnyert 18 MFt 
támogatásból egy öntött gumiburkolatos többfunkciós sportpályát épít a 
Nagygödör téren. 
 
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 8/2013. (III.29.) számú Egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló BM rendelet alapján: 

3.  Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás -  
      Rákóczi úti óvoda tornaszoba építésére 
 

Pályázati lehetőségek függvényében megvalósítja a meglévő kerékpárút 
felújítását és annak folytatásaként 1 km hosszúságú új kerékpárút építését, 
valamint a Szent István téri sportpálya gyepcseréjét, öntözőberendezés 
kialakítását és a sportpálya többfunkcióssá tételét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
79/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 22/2013. (IV.24.) bizottsági határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy a Vásártér utca és a Veresmarthy utca, Halászy Károly utcai 
kereszteződéséhez 1-1 „Elsőbbségadás kötelező!” közlekedési tábla kihelyezését 
rendeli el. 
 
Határid ő: 2013. május 15. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: M űszaki csoport 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 



50 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 30. 
napjával tudomásul veszi Ladányi Istvánné lemondását az Alsónémedi Széchenyi 
István Általános Iskoláért Közalapítvány FEB tagságáról. 
A Képviselő-testület Szelle Istvánnét – 2351 Alsónémedi, Alsóerdősor u. 43. sz. – 
választja a Közalapítvány FEB tagjának 2013. május 01. napjával. 
A Képviselő-testület az Alapító Okirat 16. pontjában foglaltakat fenti 
módosítással jóváhagyja. 
 
Határid ő: azonnal, ill. 2013. május 15. szükséges intézkedések megtételére 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Szelle Istvánné 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
82/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szabadság tér 12/c. alatti üzlethelyiség bérletére beérkezett ajánlatot és úgy 
döntött, hogy azt csak részben fogadja el. Az üzlet bérleti jogát a Pipa6668 Bt.  
részére 60.000 Ft+áfa havi bérleti díj fejében, 3 havi kaucióval és a helyben 
megszokott szerződéses feltételekkel biztosítja 2013. május 15-től. 
A feltételek elfogadás esetén felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. május 14. 
Felelős: jegyző 
Kapják :  Sarudi László 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az univerzális 
települési környezetápoló traktor és adaptereire adott árajánlatok közül a KITE 
Zrt. (4181 Nádudvar Meg J. út 1. szám) árajánlatát fogadja el. Felhatalmazza a 
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polgármestert a John Deer fűnyíró traktor és tartozékainak beszerzésére  
8.000.000 Ft erejéig. 
 
Határid ő:  2013. június 30. 
Felelős: polgármester 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
84/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta az 
általános  iskola előtti parkoló átépítésének lehetőségét és támogatja a mostani 
gyephézagos rendszer zárttá tételé.  
Az átalakítás költségeit a CITY PARK Kft. ajánlata alapján 5.436.915 Ft+ áfa 
összegben az általános tartalék terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő. 2013. május 30. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü vezető, BÉVA KFT. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolavezetés 
javaslatára és kérésére a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak 1.056.907 
Ft összegű pénzeszközátadást biztosít az általános tartalék terhére,  személyi 
jellegű kifizetésekhez, felhasználási kötöttséggel. 
A pénzeszközátadás célja: 
Rendkívüli jutalom kifizetése Jakab Mária és Györgyövics Gáborné iskolai 
pedagógusok részére.  
 
Határid ő: 2013. május 30. 
Felelős: polgármester 
Kapják:  pü. vezető, iskolaigazgató, KLIK 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
86/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolavezetés 
javaslatára és kérésére a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak 4.818.000  
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Ft összegű pénzeszközátadást biztosít az általános tartalék terhére  személyi 
jellegű kifizetésekhez felhasználási kötöttséggel. 
A pénzeszközátadás célja: 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Jutalom kifizetése  iskolai pedagógusok részére, az iskolavezetés részéről 
megadott személyeknek és összegben. 
 
Határid ő: 2013. május 30. 
Felelős: polgármester 
Kapják:  pü. vezető, iskolaigazgató, KLIK 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  53/2013. 
(III.26.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja. 
 
A Széchenyi István Általános Iskola  tanulmányi versenyt megnyert 6. osztályos 
tanulói határon túli kirándulásának támogatására  300.000 Ft-ot biztosít az 
általános tartalék terhére. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Kapják: iskolaigazgató, pü.vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. május 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján napirendjére veszi az ÁROP pályázatokon való indulás kérdését. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2013. (IV.14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint elfogadja. 
 
NAPIREND:  
Nyilvános ülés: 
 
1.) Öreg-tó utca útépítése és csapadékvíz elvezetése  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
2.) Rákóczi utca út-, járdaépítése és csapadékvíz elvezetése  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
3.) Javaslat „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
           Megállapodása módosításának elfogadása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
4.) ÁROP-3.A.2 és ÁROP-1.A.6 pályázatokon való indulás  

Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 



55 
 

 

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

 
91/2013. (IV.14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Öreg-tó utca útépítésére és   csapadékvíz  elvezetési munkákra 
beérkezett 3 db  árajánlatot, mely alapján a HIDROGRÁD KFT.  bruttó  
3.995.612 Ft-os ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a legjobb ajánlattevővel az ajánlatban 
szereplő műszaki tartalomra szerződést kössön. 
 
Határid ő: 2013. május 20. 
Felelős: Polgármester 
Kapja:             HIDROGRÁD KFT, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2013. (IV.14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Rákóczi utca út-,  járdaépítés és csapadékvíz  elvezetési munkákra 
beérkezett 3 db  árajánlatot, mely alapján a HIDROGRÁD KFT. bruttó  
8.999.226 Ft-os ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a legjobb ajánlattevővel az ajánlatban 
szereplő műszaki tartalomra szerződést kössön. 
 
Határid ő: 2013. május 20. 
Felelős: Polgármester 
Kapja:             HIDROGRÁD KFT, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
93/2013. (IV.14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
”Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának Társulási 
Tanácsa által kiadott, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosított 
Társulási Megállapodást elfogadja. A Társulási Megállapodás 2013. június 30. 
napján lép hatályba.  
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Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
94/2013. (IV.14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az ÁROP-
3.A.2 pályázaton való indulást. 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat előkészítésére és megírására a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Szakigazgatási Intézet Oktatói 
Munkaközösségével  szerződést kössön, valamint arra, hogy a pályázatot 
benyújtsa. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
95/2013. (IV.14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az ÁROP-
1.A.6 pályázaton való indulást. 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat előkészítésére és megírására a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Szakigazgatási Intézet Oktatói 
Munkaközösségével szerződést kössön, valamint arra, hogy a pályázatot 
benyújtsa. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Polgármester 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

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

 
96/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
97/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  kinyilvánítja 
szándékát, hogy a személyes gondoskodás keretében tartozó szociális étkeztetést, 
mint szociális alapszolgáltatását a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulása fenntartásában működő  „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Szociális és Családvédelmi Központja keretében kívánja a jövőben ellátni. 
 
Kéri a Társulást, valamint az intézményt, hogy fentieket támogassák és 
gondoskodjanak a Tárulási megállapodás, valamint az intézmény működési 
engedélyének fentiek szerinti módosításáról. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja: Kistérség, intézményvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
98/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
1.Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  Képviselő – testülete   az ABÉVA Kft. 
Alapító okiratának VII. pontját  az alábbiak szerint módosítja:  
A  társaság könyvvizsgálója 2013. június 1-től 2014. május 31. napjáig: 
HANNÁK ÉS TÁRSA Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság,  cég rövidített elnevezése:  HANNÁK ÉS TÁRSA Kft. 
Cg.01-09-367925, székhelye: 1221 Budapest, Arany János út 62. MKVK 
nyilvántartásba vételi száma:000153 
A könyvvizsgálatért felelős személy: Hannák György könyvvizsgáló (anyja 
neve: Földes Lívia, lakcíme:1221 Budapest, Arany János út 62. sz. MKVK 
tagsági száma: 003388. 
 
Az Alapító okirat módosításon túl a képviselő-testület a jelen határozatban  az 
alábbiakban határozza meg a könyvvizsgálóval kötendő szerződés további 
lényeges elemeinek tartalmát:  a könyvvizsgáló díjazása évi 480.000.- forint + 
forgalmi adó, ami negyedéves bontásban számlaadás ellenében kerül 
kifizetésre. 
 
2.Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő – testülete az ABÉVA Kft. 
Alapító okiratának bevezető részében átvezeti a változásokat azzal, hogy a jelen 
Alapító okirat módosítás időpontjában a polgármester: Vincze József. 
 
Határid ő: 30 napon belül  
Felelős: Polgármester és az ABÉVA Kft. ügyvezetője 
Kapja: ABÉVA KFT.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
99/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Igazságügyi Szakértői Testülete által 
elkészített szakvélemény alapján  az új építésű iskolaszárny -  tornacsarnok 
ABÉVA KFT. tulajdonában lév ő épületrészének KLIK által történő 
bérbevételére  továbbra is ragaszkodik a jelenleg hatályos bérleti díjhoz, azaz 
3.914.000 Ft + ÁFA/hó összeghez. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert  fenti összegű bérleti szerződés 
megkötésére. 
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Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  KLIK, tankerületi igazgató 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
100/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
iskola előtt terület felszíni vízelvezetés és tereprendezés megoldásának 
szükségességét és azt támogatja. 
Az előterjesztésben leírt munkálatokra 4.980.000 Ft + ÁFA összeget biztosít az általános 
tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbbel 
tárgyi munkálatokra szerződést kössön.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
101/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 8-
án tartandó Önkormányzati Vándorkupa és Sportnap megszervezésére és 
lebonyolítására 300.000 Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Határid ő: 2013. június 8. 
Felelős: Polgármester 
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

 
102/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
az Alsónémedi, Iskola út 1. szám alatti épület aulájának lakodalmas célra történő 
igénybevételének lehetőségét. 
 
A képviselő-testület – figyelemmel a kialakult helyzetre – hozzájárul az aula 
bérbeadásához a  2013. augusztus 31-i lakodalom céljára. 
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A bérleti díjat 230.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Az óvadék összegét 100.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
A képviselő-testület az aula fenti célú további használatára a tapasztalatok 
alapján a későbbiekben vissza kíván térni. 
 
A testület felhatalmazza az ABÉVA KFT. ügyvezetőjét fenti tartalmú  bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapják :  ABÉVA Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
103/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi, Fő út 56. szám  alatti üzlethelyiség bérletére beérkezett pályázatot. 
 
Az 57,82 m2 nagyságú  üzlet bérleti jogát határozott időtartamra – 2013. június 
15-től – 2013. szeptember 31. – bérbe adja Szabó Csilla békéscsabai lakos   
részére 60.000 Ft+áfa havi bérleti díj fejében. 
A bérleti díjat bérl ő a bérleti szerződés megkötésekor, előre köteles  megfizeti. 
 
A testület felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 15. 
Felelős: jegyző 
Kapják :  Szabó Csilla, pü. vezető, műszaki csoport 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
104/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
és hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért 
Alapítvány az un. Kántorház felújítására biztosított 2012. évi céltámogatási 
összeg felhasználásáról  (224.750 Ft) 2014. december 31-ig számoljon el. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fentiek szerinti 
módosításához. 
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Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják : Alapítvány, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
105/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, 
hogy az önkormányzat fenntartásában működő, Alsónémedi, Iskola út 1. szám 
alatti konyha köteles az önkormányzat rendezvényein közreműködni amennyiben 
arra igény és szükség van. 
Fenti feladatellátásnak megfelelően a konyha SZMSZ-ét, a dolgozók munkaköri 
leírását módosítani szükséges. 
Az élelmezésvezető a pénzügyi csoporttal egyeztesse a könyvelés módját és 
formáját. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos  
Felelős: élelmezésvezető 
Kapja:  élelmezésvezető, pü. vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján napirendjére veszi az Egyebek napirendi pontban az ASE kérésére Alsónémedi 
címerének használatát a sportmezeken, valamint zárt ülésen vagyoni ügy tárgyalását. 

 
 

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

 
106/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendet az 
alábbiak szerint elfogadja: 
Napirend: 
Nyilvános ülés: 

 
1./   Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 

Előterjesztő: Jasper Lóránt ügyvezető, Belágyi Tamás ügyvezető 
2./   Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének  I. 
módosítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester        
3./  Rendőrség beszámolója Alsónémedi közbiztonságának helyzetéről  

Előterjesztő: Kocsis István r. alezredes kapitányságvezető       
4./   Közoktatási intézményvezetők éves tájékoztatása, beszámolója 

Előterjesztő: Mayer Istvánné igazgató és Szabó Éva óvodavezető,   
   Dr. Gálos Julianna intézményvezető 

5./   Alsónémedi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítása                           
Előterjesztő: Vincze József polgármester        

6./   Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 

7./  Polgárőrség támogatása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester        

8./    Településőr alkalmazása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester        

9./    Nagygödör tér gondnoki feladatainak ellátása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

      10./    KLIK településnév használati kérelme     
Előterjesztő: Vincze József polgármester  
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A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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   11./   KLIK által megajánlott bérleti díj jóváhagyása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

   12./    Kistói utca megosztása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

   13./    Javaslat hulladékgazdálkodási társulás létrehozása, pályázat 
benyújtására 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
   14./   Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló  
              rendelkezés hatályon kívül helyezése 
             Előterjesztő: Vincze József polgármester  
   15./   Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról   
              és a két ülés közt történt eseményekről, intézkedésekről 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
   16./  Egyebek: Alsónémedi címer használatának engedélyezése az ASE részére 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
  
Zárt ülés: 
 
17./ Iskolaigazgatói  pályázat véleményezése  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
18./ Helyi kitüntető díjak adományozása. 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
19./ Volt tejüzem hasznosítási terv véleményezése 

 Előterjesztő: Vincze József polgármester  
20./ Vagyoni ügy 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
107/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyvezető 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerinti elfogadja a DAKÖV KFT.  
(Dabas és Környéke Vízügyi Kft.) 2012.évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   Jasper Lóránt 
Kapja:  DAKÖV KFT. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
108/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyvezető 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerinti elfogadja az ABÉVA Kft.  
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás    
Kapja:  ABÉVA  KFT. 
 

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

 
109/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a Rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§ (4) bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet 
szerint elfogadja 
Alsónémedi Nagyközség Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi 
beszámolót. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat rendőrség részére történő 
megküldéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő:  2013. július 10.  
Felelős:   jegyző 
Kapja:  Dabasi Rendőrkapitányság 

 
 

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

 
110/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Szivárvány 
Napköziotthonos óvoda éves beszámolóját 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   intézményvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
111/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Fantázia 
Alapfokú M űvészeti  Iskola éves beszámolóját 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   intézményvezető 

 
 

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

 
112/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolaigazgató 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Széchenyi István 
Általános Iskola 2012/13-as tanév tárgyi és személyi feltételeiről szóló 
tájékoztatását. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:   intézményvezető 
 

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

 
113/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja  
  

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
A szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2013. július 1. 
 
A testület felhatalmazza a jegyzőt a szabályzat alapján szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére.  
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: jegyző 
Kapja:   pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján úgy dönt, hogy a 8. és 9. napirendi pontokat felcseréli. 

 
 

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

 
114/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és 
tudomásul veszi, hogy 2013. július l-től 1 fő településőr kerül alkalmazásra 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatnál, így az önkormányzat létszámkerete 
1 fővel növekszik, míg Alsónémedi Polgármesteri Hivatal létszámkerete 1 fővel 
csökken ezen időponttól. 
Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelők szakfeladat 
személyi kiadásaiból (bér+járulék, cafetéria, gk. költség) időarányos részét, 
összesen 1.040.000 Ft összegben átcsoportosít költségvetésében az önkormányzat 
város- és községgazdálkodás szakfeladatára. 
Fentieket a költségvetés II. módosítása során át kell vezetni. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Kapja:  pü. vezető 

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

 
115/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településőri 
feladatok ellátása érdekében a Polgárőrség 2013. évi támogatási összegét 200.000 
Ft, azaz Kettőszázezer forint összeggel megemeli. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fentiek szerinti 
módosítására és aláírására 
 
Határid ő: 2013. július 30. 
Felelős:  polgármester 
Kapja:  pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
116/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
Nagygödör téren lévő többfunkciós sportpálya esetében a felügyelet 
szükségességével. 
A sportpálya és a tér felügyeletére határozott idejű, megbízásos jogviszony 
keretében történő foglalkoztatáshoz szükséges személyi kifizetésre 620.000 Ft-ot, 
azaz Hatszázhúszezer forintot az általános tartalék terhére biztosít. 
 
Fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert a megbízási jogviszony 
létesítésére. 
 
Határid ő: 2013. június  30. 
Felelős:  polgármester 
Kapja:  pü. vezető 

 
 

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

 
117/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3)-(6)  bekezdésében foglaltak  
alapján hozzájárulását adja a helyi iskola elnevezésében a településnév 
használatához és tudomásul veszi, hogy az iskola új elnevezése 2013. január l-től 
 
     Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozatot a KLIK-nek küldje meg. 
 
Határid ő: 2013. július 10. 
Felelős: jegyző  
Kapja:  KLIK gyáli tankerülete 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
118/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az új építésű 
iskolaszárny -  tornacsarnok ABÉVA KFT. tulajdonában lévő épületrészének - a 
KLIK által történ ő bérbevétele esetében a szerződéses feltételeket az alábbiak 
szerint fogadja el: 
1./ a bérleti díj összege:   havi 3.500.000 Ft +ÁFA /hó,  
2./ a bérleti szerződés időtartama határozott idejű: 2013. január l-től 2014. június 
30-ig. 
3./ az egyéb szerződéses feltételekre az épület másik részére vonatkozó bérleti 
szerződésben foglaltak az irányadóak. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert és az ABÉVA KFT. ügyvezetőjét fenti 
tartalmú bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja:  KLIK, tankerületi igazgató, ABÉVA KFT. 

 
 

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

 
119/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ½ részben 
tulajdonát képező alsónémedi 04/7 hrsz-ú, kivett – út művelési ágú terület 
osztatlan közös tulajdon jellegének megszüntetését a tulajdonostársak írásos 
egyetértése mellett kezdeményezi, a telekmegosztással járó költségeket az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
120/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy 
 

1. részt kíván venni a KEOP-1.1.1/C/13 számú "Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerűsítése" című pályázat benyújtása érdekében a Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  polgármester 
Határid ő: 2013. július 22. 
Kapja:   Gyál polgármestere 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
121/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
122/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az Alsónémedi Sport Egyesület a sportmezein használja Alsónémedi 
címerét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: ASE 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2013. július 25-én megtartott nyílt rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat 
alapján zárt ülés keretében tárgyalja a 7. sz. napirendi pontot (Földterület térítésmentes 
felajánlása) zárt ülés keretében tárgyalja. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
132/2013. (VII. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Nyilvános ülés: 

1.) Bajcsy-Zsilinszky, Petőfi, Jókai, Kinizsi, Vörösmarty, Kölcsey és Ó utcák 
kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló 
önkormányzati rendeletek elfogadása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

2.) Bajcsy-Zsilinszky, Petőfi, Jókai, Kinizsi, Vörösmarty, Kölcsey és Ó utcák 
kiépítésére közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.) Bajcsy-Zsilinszky, Petőfi, Jókai, Kinizsi, Vörösmarty, Kölcsey és Ó utcák 
kiépítéséhez műszaki ellenőr kiválasztása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

4.) Birgejárás II. terület megközelítését biztosító szervizút kialakítása 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester  

     5.)  Szennyvíz víziközmű vagyon felmérésére szerződéskötés 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

Zárt ülés: 
     6.)  Földterület térítésmentes felajánlása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
7.) Vagyoni ügy 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
133/2013. (VII. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az 
Alsónémedi Bajcsy-Zsilinszky I. – II., Jókai, Kinizsi utcák kiépítésével, mely 
alapján felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2013.(VII. 25.) önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az 
Alsónémedi Petőfi, Vörösmarty, Kölcsey és Ó utcák kiépítésével, mely alapján 
felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

135/2013.(VII. 25.) önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi 
Bajcsy-Zsilinszky I-II., Petőfi, Jókai, Kinizsi, Vörösmarty, Kölcsey és Ó utcák 
kiépítésének műszaki ellenőri tevékenységével – a benyújtott árajánlatok  alapján 
–  a Teleszolg 2002 Bt-t (2365 Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 20.) bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a 3.900.000 Ft + ÁFA összegben a szerződés 
megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. vezető, Teleszolg 2002 Bt-t 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
136/2013.(VII. 25.) önkormányzat határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 081/85, 081/86, 081/88, 081/89, 
081/97 és 081/119 hrsz-ú ingatlanok Dabasi Járási Földhivatal által E-6/2013., 
348/2013. számon záradékolt vázrajz szerinti rendezését és megosztását 
jóváhagyja. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozatot Dunaharaszti Város Jegyzőjének 
küldje meg. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 15. 
Felelős: jegyző  
Kapja: Dunaharaszti Város Jegyzője 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
137/2013.(VII. 25.) önkormányzat határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz 
közmű vagyonértékelésének és Pótlási tervének elkészítésével a BDL 
Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (1118 Budapest, 
Rétköz u. 5.) bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 7.927.000 Ft + áfa 
összegben a tartalék terhére.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 15. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pü. vezető, BDL Kft. 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2013. augusztus 15-én megtartott nyílt rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján 1/a. napirendként tárgyalja az útépítésekhez forrás biztosítását, 1/b. napirend 
pedig az eredeti 1. napirend lesz, valamint 8. sz. napirend keretében tárgyalja a 
Norvég-EGT pályázaton való indulást. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
140/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
Nyilvános ülés: 
1/a.) A tervezett utcák kiépítéséhez forrás biztosítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
1/b.) Alsónémedi Bajcsy-Zsilinszky I. – II., Jókai, Kinizsi utcák kiépítésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

2.) Alsónémedi Petőfi, Vörösmarty, Kölcsey és Ó utcák kiépítésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.) Vízhálózat közmű vagyon felmérésére szerződéskötés 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

4.)  Északi iparterület kisajátítása miatti kötelezettség rendezése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

5.)  DAKÖV KFT. szerződés módosítás a csatorna közmű bérleti díj összegéről 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

6.)       Új iskola rész bérleti szerződésének módosítása ABÉVA KFT.-vel  
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

7.)       Önkormányzati hitelfelvétel előkészítése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

8.)  Norvég-EGT pályázaton való indulás 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
141/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2013. évi költségvetésében 43.000.000,- Ft-ot átcsoportosít útépítésekre, a 
tartalék terhére. 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
A szavazás eredménye:  
Bálint Sándor  igen  Szántó Erzsébet  igen 
Dr. György Balázs   igen   Török Lajosné  igen 
Józan Sándor   igen  Vincze József   igen 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete névszerinti 
szavazással 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
142/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
a.) Alsónémedi Nagyközségben a Bajcsy I-II., Jókai, Kinizsi utcák szilárd burkolattal 
történő kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárásban a HIDROGRÁD KFT. 2330 
Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a. ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 74. § (2) bekezdés b.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy a tárgyalások lezárásának időpontjáig nem bocsátotta rendelkezésre az ajánlati 
biztosítékot megfelelő formában. 
 
b.) Alsónémedi Nagyközségben a Bajcsy I-II., Jókai, Kinizsi utcák szilárd burkolattal 
történő kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás 
nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: 
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 
 

Ajánlattevő 
neve, címe: 

Swietelsky Magyarország Kft. 
2120 Dunakeszi, Székes dűlő sor 135. 

 
Nettó ajánlati ár (HUF):  66 575 321.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) 
(HUF): 

6 657 532.- Ft 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 

Jótállás időtartama (legalább 3 év, a 6 
év, ill. e feletti megajánlásokat ajánlatkérő 
maximális pontszámra értékeli) 

3 év 
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A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat a bírálati részszempontok szerint az 
összességében legelőnyösebb ajánlat, mely a legmagasabb pontszámot érte el. 
 
c.) Második helyezetett hirdet az alábbiak szerint: 
 

Ajánlattevő 
neve, címe: 

STRABAG Általános Építő Kft.  
1117 Budapest Gábor Dénes u.2. INFOPARK D épület 

 
Nettó ajánlati ár (HUF):  66 586 771.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) 
(HUF): 

6 658 677.- Ft 

 
Jótállás időtartama (legalább 3 év, a 6 
év, ill. e feletti megajánlásokat ajánlatkérő 
maximális pontszámra értékeli) 

3 év 

 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat a bírálati részszempontok szerint a 
nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb ajánlat, mely a második 
legmagasabb pontszámot érte el. 
 
d.) Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény 
kihirdetésre) és a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

A szavazás eredménye:  
Bálint Sándor  igen  Szántó Erzsébet  igen 
Dr. György Balázs   igen   Török Lajosné  igen 
Józan Sándor   igen  Vincze József   igen 
Némedi Rezső   tartózkodó 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete névszerinti 
szavazással 6 igen, 1 tartózkodó  szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
143/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
a.) Alsónémedi Nagyközségben a Petőfi, Vörösmarty, Ó, Kölcsey utcák szilárd 
burkolattal történ ő kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárásban a Gordiusz Kft. 2373 
Dabas, Kossuth L. út 1. 2. licitkörben benyújtott ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívás V.3.1) pontjában előírt „A második 
licitkörben csak az első licitkörben élért legalacsonyabb ajánlati árnál kedvezőbb 
árajánlatot lehet tenni.” feltételnek nem tett eleget, s magasabb árat ajánlott meg az első 
licitkörben élért legalacsonyabb ajánlati árhoz képest. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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b.) Alsónémedi Nagyközségben a Petőfi, Vörösmarty, Ó, Kölcsey utcák szilárd 
burkolattal történ ő kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: 
 
A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai:  

Ajánlattevő neve, 
címe: 

HIDROGRÁD KFT  
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a. 

 
Nettó ajánlati ár (HUF):  70 047 836.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) 
(HUF): 

7 004 784.- Ft 

 
Jótállás időtartama (legalább 3 év, a 6 
év, ill. e feletti megajánlásokat ajánlatkérő 
maximális pontszámra értékeli) 

6 év 

 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat a bírálati részszempontok szerint az 
összességében legelőnyösebb ajánlat, mely a legmagasabb pontszámot érte el. 
 
c.) Második helyezetett hirdet az alábbiak szerint: 
 

Ajánlattevő neve, 
címe: 

Gordiusz Kft.  
2373 Dabas, Kossuth L. út 1. 

 
Nettó ajánlati ár (HUF):  74 496 200.- Ft 
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) 
(HUF): 

7 449 620.- Ft 

 
Jótállás időtartama (legalább 3 év, a 6 
év, ill. e feletti megajánlásokat ajánlatkérő 
maximális pontszámra értékeli) 

6 év 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat a bírálati részszempontok szerint a 
nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb ajánlat, mely a második 
legmagasabb pontszámot érte el. 
 
d.) Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény 
kihirdetésre) és a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
144/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz 
víziközmű vagyon több szempontú integrált vagyonértékelésének elkészítésével, 
strukturált vagyonleltár felállításával, hitelesített Értékelési Szakvélemény 
elkészítésével, valamint Értékelési tanúsítvány kiállításával a BDL 
Környezetvédelmi Kft.-t (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) bízza meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 4.000.000 Ft + áfa 
összegben a tartalék terhére.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pü.vezető,  BDL Kft. 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
145/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi 
az Északi-iparterületen történt kisajátítási eljárás kapcsán a Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.26951/2013/8. sz. jogerős ítéletét és az 
abban foglalt kötelezést, melynek kifizetésére az általános tartalék biztosít 
fedezetet.  
A Képviselő-testület egyben támogatja az ítélet felülvizsgálati kérelemmel történő 
megtámadását. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: ügyvéd, pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
146/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint jóváhagyja a DAKÖV KFT.-vel meglévő bérleti-üzemeltetési 
szerződés 1. sz. módosítását, mely a csatorna közmű éves bérleti díját állapítja 
meg. 
A testület tudomásul veszi, hogy a módosítás alapján a csatorna közmű 2012. II. 
félévére vonatkozó bérleti díja számlázásra kerül. 
Tudomásul veszi továbbá, hogy az üzemeltetőnél kialakult gazdálkodási 
nehézségek miatt a 2013. január l-től esedékes vízi közmű és csatorna közmű 
bérleti díjak számlázása felfüggesztésre kerül. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja: Jasper Lóránt ügyvezető, pü. vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
147/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alsónémedi 
662. hrsz-ú ingatlanon lévő iskola új épületrészének bérleti díját – figyelemmel a 
KLIK-kel 2013. január l-t ől visszamenőlegesen megkötött bérleti szerződésre -  
2013. január l-től kezdődően havi  414.000 Ft+ÁFA, azaz Négyszáztizennégyezer 
forint + ÁFA összegben állapítja meg. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú bérleti szerződés 
módosításának aláírására, valamint kéri az ABÉVA KFT-t, hogy a KLIK 
utalását követően a bérleti díj különbözetet az önkormányzatnak fizesse vissza, 
ennek pénzügyi rendezését hajtsa végre. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 31. 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
Kapja: pü. vezető, Belágyi Tamás ügyvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
148/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Norvég-EGT Alap Önkormányzati kapacitásfejlesztésre kiírt pályázatát és 
támogatja az azon való indulást a Polgármesteri Hivatal fejlesztésére 
vonatkozóan. 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat előkészítésére és megírására a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel szerződést kössön az általános tartalék 
terhére. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy látványtervek elkészítéséről 
intézkedjen. 
 
Határid ő: pályázat benyújtására 2013. augusztus 15., látványtervek készítésére 
2013. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2013. szeptember 4-én megtartott nyílt rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján 2. napirendként sürgősséggel tárgyalja a Széchenyi István Általános Iskola 
kérésére a gyermekvédelmi felelős státusza anyagi fedezetének biztosítását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
149/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
NAPIREND:  
Nyilvános ülés: 
 

1.) A szennyvíz beruházás közbeszerzési eljárásában a részvételi szakasz lezárása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

2.) A Széchenyi István Általános Iskola kérésére a gyermekvédelmi felelős státusza 
anyagi fedezetének biztosítása 
Előterjesztő: Török Lajosné 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazást tart. 
 
A szavazás eredménye:  
 
Bálint Sándor  igen 
Dr. György Balázs   igen 
Józan Krisztián   igen 
Józan Sándor   igen 

Némedi Rezső   igen 
Szántó Erzsébet  igen 
Török Lajosné  igen 
Vincze József   igen 
Zsin Géza    igen 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 9 
igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
150/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egyösszegű fix 
átalányáras vállalkozási szerződés Alsónémedi szennyvíztisztító telepének FIDIC sárga 
könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 
projekthez kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
lezárásaként elfogadja a Bíráló Bizottság mellékelt döntési javaslatát és az alábbi 
határozatot hozza: 
Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe 
 
1) 
Részvételre jelentkező neve:  STRABAG-MML Kft. 
Részvételre jelentkező címe:  1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.  
      (Infopark D épület) 
2) 
Részvételre jelentkező neve:  G-A-HÍD 2013 Konzorcium 
Konzorciumi vezető tag:    G-HÍD Szolgáltató Zrt.  
Részvételre jelentkező címe:  1138 Budapest, Karikás F. u. 20. 
 
Konzorciumi tag:     A-HÍD Szolgáltató Zrt.  
Részvételre jelentkező címe:  1138 Budapest, Karikás F. u. 20. 
 
3) 
Részvételre jelentkező neve:  Veolia Water Solution & Technologies 

Magyarország Zrt. 
Részvételre jelentkező címe:  1117 Budapest, Budafoki út 187-189.  
 
 
Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe  
1) 
Részvételre jelentkező neve:  STRABAG-MML Kft. 
Részvételre jelentkező címe:  1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.  
      (Infopark D épület) 
Részvételre jelentkező e-mail címe: balazs.gelencser@strabag.com 
 
2) 
Részvételre jelentkező neve:  G-A-HÍD 2013 Konzorcium 
Konzorciumi vezető tag:    G-HÍD Szolgáltató Zrt.  
Részvételre jelentkező címe:  1138 Budapest, Karikás F. u. 20. 
Részvételre jelentkező e-mail címe: tatar.alexandra@ghid.hu 

 
Konzorciumi tag:     A-HÍD Szolgáltató Zrt.  
Részvételre jelentkező címe:  1138 Budapest, Karikás F. u. 20. 
Részvételre jelentkező e-mail címe: hodula.nandor@hid.hu 
 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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3) 
Részvételre jelentkező neve:  Veolia Water Solution & Technologies 

Magyarország Zrt. 
Részvételre jelentkező címe:  1117 Budapest, Budafoki út 187-189.  
Részvételre jelentkező e-mail címe: mailbox@vws.hu 
 
 
A fenti döntés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
szabályossági tanúsítvány kiállítása. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja:  Lucsik és Társa Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 6 igen, 2 
nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola félállású 
gyermekvédelmi felelős státuszának anyagi fedezete biztosítását 2013. szeptember 1-től a 
2013/2014-es tanévre. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 
igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
151/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
támogatja a Széchenyi István Általános Iskola félállású gyermekvédelmi felelős 
státuszának anyagi fedezete biztosítását 2013. szeptember 1-től kezdődően a 2013/2014-
es tanévben. A 2013. évi költségvetési évet érintően ennek fedezetét az általános tartalék 
terhére 600.000 Ft összegben biztosítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják : pénzügyi vez., iskolaigazgató 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2013. szeptember 10-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján 20.) sz. napirendként tárgyalja az önkormányzati ingatlanok bérbeadása c. 
napirendet (míg az egyebek napirend 21.) sz. napirend lesz). 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az Egyebek napirend keretében tárgyal a Damjanich utcai játszótér 
problémájáról. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az Egyebek napirend keretében tárgyal a sóderbánya kutatások 
engedélyezésének témaköréről. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
152/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
NAPIREND:  
Nyilvános ülés: 
1.) Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei az óvodában, az óvoda nyári 

nyitva tartásának tapasztalatai – véleményezés 
Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető  

2.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése 
 Előterjesztő: a Kuratóriumi elnökök és Vincze József polgármester  
3.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programjának 

elfogadása 
Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető  

4.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető 

5.) Óvodavezető vezetői pótlékának megállapítása 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
6.) Császári oklevél átvétele 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
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A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
7.) Az Öregtemető ügye (ingatlanvásárlás) 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
8.) Lakodalmak megtartásának engedélyezése (Széchenyi István Általános 

Iskola Aula) 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
9.)  Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének II. módosítása 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
10.)  Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló 

beszámoló 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
11.) Az Alsónémedi 0288/43 hrsz-ú földterület elővásárlási joga 
            Előterjesztő: Vincze József polgármester 
12.)  Északi iparterületen történt útlejegyzés miatti kötelezettség rendezése  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
13.) Hulladékszállítási, -elhelyezés, -ártalmatlanítás közbeszerzési eljárásának 

megindítása  
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

14.) Az „Európa a polgárokért” programmal kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

15.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 

16.) A Széchenyi István Általános Iskolában ügyeleti szoba kialakítása  
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

17.) 2011-2012. évi határozatok teljesülésével kapcsolatos javaslat             
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

18.) A Polgármesteri Hivatal bővítése (prezentáció bemutatása)  
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

19.) A Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

20.) Önkormányzati ingatlanok bérbeadása  
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

21.) Egyebek: 
 – A Damjanich utcai játszótér problémája, 
 – A sóderbánya kutatások engedélyezésének témaköre. 
Zárt ülés: 
22.) Fiatal házasok lakáscélú támogatása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
 

 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
153/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében megtárgyalta és – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 45/2013. (IX. 03.) sz. határozati javaslatára – a melléklet szerint 
elfogadja a Szivárvány Napközi-otthonos Óvoda beszámolóját a tanévkezdés 
tárgyi és személyi feltételeiről, a nyári nyitva tartás tapasztalatairól. 
Az óvoda 2014. évi nyári nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Az intézmény 2014. június 16-tól összevontan működik a Rákóczi úti épületben. 
Nyári szünet 4 hét: 2014.07.28.-08.22.-ig 
Nyitás összevontan a Szent I téren: 2014.08.25.-29. 
Nyitás mindkét épületben: 2013.09.01. 
 
Határid ő: azonnal és értelemszerű  
Felelős: intézményvezető 
Kapja: intézményvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
154/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Alapító Okirata alapján, a kuratórium elnökének 
előterjesztésében megtárgyalta a közalapítvány 2012. évről szóló beszámolóját, 
vagyonmérlegét, közhasznúsági jelentését és – a Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 46/2013. (IX. 03.) sz. határozati javaslatára – azt a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Dr. Nagy Vilmos, a kuratórium elnöke. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
155/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskoláért Közalapítvány Alapító Okiratának 14./ pontja alapján, a 
kuratórium elnökének előterjesztésében megtárgyalta a közalapítvány 2012. évről 
szóló beszámolóját, vagyonmérlegét, közhasznúsági jelentését és – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 46/2013. (IX. 03.) sz. határozati javaslatára – 
azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Ladányi Istvánné, a kuratórium elnöke 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
156/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi Napközi- 
otthonos Óvodáért Közalapítvány Alapító Okirata alapján, a kuratórium 
elnökének előterjesztésében megtárgyalta a közalapítvány 2012. évről szóló 
beszámolóját  – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 46/2013. (IX. 03.) 
sz. határozati javaslatára – azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Mikusné Végh Magdolna, a kuratórium elnöke. 

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

 
157/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kuratórium 
elnökének előterjesztésében megtárgyalta a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány 2012. évről szóló beszámolóját és – a Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 46/2013. (IX. 03.) sz. határozati javaslatára – azt a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Latyák István, a kuratórium elnöke. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
158/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai 
Programját. 
A képviselő-testület tudomásul veszi a Pedagógiai Programban foglalt 
többletkötelezettségek ellátását és annak fenntartóra háruló terheit. 
 
Határid ő: a szerződések megkötésére 2013. október 15.  
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: óvodavezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
159/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a végrehajtására kiadott, 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján felülvizsgálta a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát – továbbiakban: AO - és azt 
2013. szeptember 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ I. fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
3.1. A költségvetési szerv 
fenntartója és 
üzemeltetője: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
 (2351. Alsónémedi, Fő u. 58.) 

 
2./ A II. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
11. A költségvetési szerv 
sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel kapcsolatos 
tevékenysége a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §. 25. 
pontja alapján  

Az óvoda a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján: a./ enyhe értelmi, mozgásszervi, érzékszervi, 
beszéd fogyatékos, pszichés fejlődési zavarral küzdő 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, 
b./ beilleszkedési,  tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő gyermekek ellátását is biztosítja. 
 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Az AO  egységes szerkezetének elkészítéséről és a MÁK  felé a törzskönyvi 
nyilvántartás módosításáról gondoskodni kell. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 14. 
Felelős: jegyző 
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
160/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 97.§. 
(20a) bekezdés b, pontja, valamint 8. melléklete alapján Szabó Évának a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetőjének az intézményvezetői pótlék 
mértékét 2013. szeptember l-től kezdődően a kötelező pótlékalap (154.644 Ft)     
65 %-ában, azaz 100.519,- Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a munkáltatói döntésen alapuló vezetői 
pótlékről szóló 46/2013. (III.26.) számú határozatát visszavonja.  
  
Határid ő: 2013. szeptember 30 
Felelős:  pü. vezető 
Kapja: óvodavezető, pü. vezető 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
161/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel 
elfogadja a Garay család leszármazóitól a II. Ferdinánd császár által 
adományozott oklevelet. 
Az Önkormányzat biztosítja az oklevél restaurálását és annak Alsónémedi 
Nagyközség területén való biztonságos őrzését, ill. igény szerint annak a közönség 
általi megtekinthetőségét, valamint a család részére az oklevélről 6 db másolat 
(fénymásolat vagy megfelelő minőségű egyéb másolat) készül. 
A költségek biztosítása a tartalék terhére történik. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 
Kapja: Dr. Garay Zsolt 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
162/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 103/2012. 
(VI. 26.) sz. önkormányzati határozatban foglaltak alapján – megtárgyalta az 
„öreg temető” ingatlanrészének megvásárlása ügyét és – az 567/2013. számú 
változási vázrajz, valamint  a telekalakítást engedélyező 800.192/2/2013. számú 
földhivatali határozat alapján – úgy dönt, hogy az ingatlanmegosztás után 
kialakult 931/4 hrsz-ú ingatlanrészt 1.800,- Ft/m2 vételárért megvásárolja az 
érintett egyházaktól a tulajdoni viszonyoknak megfelelően az alábbiak szerint: 
 

1./ Alsónémedi Római Katolikus Egyházközségtől 9591 m2 nagyságú 
területet, vételár: 17.263.800,- Ft. 
2./ Alsónémedi Református Egyházközségtől 6186 m2 nagyságú területet, 
vételár: 11.134.800,- Ft. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződésekkel 
kapcsolatos teendők megtételére és a szerződések aláírására. 
 
Határid ő: a szerződések megkötésére 2013. október 15.  
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Szappanos Zoltán, Pekker Imre 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján úgy döntött, hogy Széchenyi István Általános Iskola épületében lévő Aulában a 
lakodalmak célra történő igénybevétel max. 300 fő erejéig lehetséges. 
 

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

 
163/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Széchenyi István Általános Iskola épületében lévő Aula (Iskola utca 1.) 
lakodalmak célra történő igénybevételének lehetőségét. 
A Képviselő-testület hozzájárul az aula lakodalmak részére történő 
bérbeadásához abban az esetben, ha a házasulandók vagy azok szüleinek egyike 
Alsónémedin állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a 
településen él, max. 300 fő vendég erejéig. 
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A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
 
A bérleti díjat 2014. évre 230.000,- Ft + ÁFA, melyet minden év október 31-ig a 
költségek figyelembevételével felülvizsgál. Az óvadék összegét 100.000,- Ft 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét a fentiek 
figyelembevételével a Betyár Étterem üzemeltetőjével a szükséges bérleti 
szerződések megkötésére. 
Fenti engedély a Képviselő-testület visszavonó határozatáig hatályos. 
 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapja: Belágyi Tamás 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
164/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megtárgyalta és – a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 31/2013. (IX. 04.) sz. határozati 
javaslatára – a melléklet szerint (szöveges előterjesztés, I-V. számú melléklet) az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
165/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Kiss Viktor alsónémedi lakos kérelmét, mely alapján megerősíti, hogy az 
alsónémedi 0288/43 hrsz-ú, szántó művelési ágú területet illetően Mozsár Józsefné 
sz: Varga Erzsébet alsónémedi lakos 600/10635 arányú tulajdona tekintetében 
élni kíván elővásárlási jogával, ezért a 131/2013.(VI.27.) számú határozatát 
hatályában fenntartja. 
A Képviselő-testület egyben úgy döntött, hogy az elővásárlási jog alapján a 
0288/43 hrsz-ú, 16401 m2 nagyságú, 35,45 Ak értékű, szántó művelési ágú 
földterületű ingatlanból megvásárolt 600/10635-öd tulajdoni hányadát 20 évre  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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térítésmentesen használatba adja Kiss Viktor (2351 Alsónémedi, Haraszti út 114. 
sz.) részére. 
A képviselő-testület egyúttal nyilatkozik, hogy az alsónémedi 0288/43 hrsz-ú 
ingatlan többi tulajdoni hányada tekintetében nem kíván élni elővásárlási 
jogával. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Kérelmező jogi képviselője, hatósági csop.vez 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és 
támogatja, hogy az önkormányzat megállapodást kössön Turcsán József 
budapesti lakossal, az alsónémedi 037/28 hrsz-ú földterület tulajdonosával a 
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.26951/2013/8. sz. 
jogerős ítéletében foglalt, az önkormányzat részéről megfizetendő többlet 
kártalanítási összegek  fele-fele arányú viselésére. 
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pü. vezető, Turcsán József 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
167/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos 
jogszabályi előírások alapján a Hulladékszállítási, -elhelyezési, -ártalmatlanítási 
feladatok 2 éves, határozott időre szóló ellátására a közbeszerzési eljárást 
megindítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
168/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékszállítási, 
-elhelyezési, -ártalmatlanítási feladatok közbeszerzési eljárásának szakértői 
költségeire 1.100.000,- Ft + ÁFA összeget a 2013. évi költségvetése általános 
tartalékának terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok alapján fenti 
díjazásért a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft-vel 
(2000 Szentendre, Széchenyi tér 35. sz.) szerződést kössön. 
 
A Képviselő-testület egyben tudomásul veszi, hogy amennyiben a közbeszerzési 
eljárást meg kell ismételni, annak költsége 500.000,- Ft + ÁFA.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 

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

 
169/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja a Demir Kapija Önkormányzatával kötendő 
támogatási szerződést, melynek célja az Európa a polgárokért programon 
résztvevő macedón delegáció utazási költségeinek biztosítása. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 23. 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
170/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadja a Demir Kapija Önkormányzatával valamint a 
Colletorto Önkormányzatával kötendő Kulturális és Oktatási Együttműködési 
Megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodások aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 23. 
Felelós: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
171/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy hivatalos megkeresés esetén az Önkormányzat partnerként részt vegyen 
Colletorto (Olaszország) és Pelplin (Lengyelország) 2014. évben megvalósítandó 
Európai Uniós pályázatán. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
172/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Széchenyi István Általános Iskolában az orvosi szoba kialakításának kérdéskörét. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az épülő egészségházban megfelelő helyen 
kerül kialakításra a gyermekorvosi, védőnői, ill. iskolaorvosi rendelő, így nem 
tartja indokoltnak az iskolaépületben külön orvosi szoba kialakítását, a 
betegellátáshoz és várakozáshoz megfelelő az ott kialakított ún. ügyeleti szoba.  
 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
173/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
javaslatát megtárgyalta és a 106//2012. (VI. 26.) sz. határozatát a per folytatása 
miatt visszavonja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  

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

 
174/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
javaslatát megtárgyalta és 285/2011. (XI. 22.) sz. határozatát megvalósulás 
hiányában visszavonja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
175/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 
Polgármesteri Hivatal bővítésének Ligetvári István és Kovács Zoltán 
építészmérnökök által elkészített látványtervét és azt elfogadja. 
 
A látványterv és a 148/2013. (VIII. 15.) számú határozatával támogatott Norvég-
EGT Alap Önkormányzati Kapacitásfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 
jóváhagyja a fejlesztés engedélyezési tervének megrendelését  max. 4.100.000 Ft + 
ÁFAösszegért. 
A tervezési munkák anyagi fedezetét a 2013-as költségvetés általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződéskötésre. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vincze József 
Kapják: pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
176/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
177/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Józan Kft. volt Suzuki telephely részbeni bérletére vonatkozó kérelmét. 
A képviselő-testület támogatja a Suzuki telephelynek kérelmező részére történő 
bérbeadását az alábbi feltételekkel: 
– Bérleti díj mértéke: 500 Ft/m2/ hó +ÁFA összeg (+rezsi, + biztosítás) 
– Bérleti jogviszony:  határozatlan idejű 
– Felmondási idő: 3 hónap 
– Kaució mértéke: 3 havi bérleti díj 
 
A testület kéri az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét, hogy a szerződéskötésről fentiek 
szerint gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Belágyi Tamás 
Kapják: Józan Kft., Belágyi Tamás ügyvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
178/2013. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
előterjesztés alapján – megtárgyalta a Alsónémedi 081/88-89, 081/85-86 és 
081/119 hrsz-ú ingatlanokat további bérbeadásának ügyét. 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az érintett területeket változatlan 
feltételekkel továbbra is haszonbérbe adja 2014. december 31-ig Földesi Gábor 
(2351 Alsónémedi, Deák F. u. 7. sz.) részére.  
Amennyiben bérlő nem tart igényt a földterület bérlésére, úgy a Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanra bérlőt keressen, és vele 
szerződést kössön. 
 
Határid ő: 2013. október 15. a kifüggesztésre, 2013. december 15. a 
szerződéskötésre 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2013. november 06-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

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

 
181/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján támogatja, hogy az ASE támogatása „az ASE támogatását 5 millió forintra 
csökkentenénk” helyett a 2014. évi koncepcióban az alábbiak szerint szerepel:  
„ az ASE működését a Képviselő-testület a 2014. évben is fontosnak tartja és 
támogatását a 2013-es  költségvetési évben is alkalmazott elvek szerint kívánja 
biztosítani.” 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
182/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján 
megtárgyalta és – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 34/2013. (XI. 06.) 
sz. javaslatára – a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbi módosítással: „az ASE működését a 
Képviselő-testület a 2014. évben is fontosnak tartja és támogatását a 2013-es  
költségvetési évben is alkalmazott elvek szerint kívánja biztosítani.” 
  
A 2014. évi költségvetés tervezésénél a koncepcióban foglaltakat kell alapul venni. 
 
Határid ő: azonnal 
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Felelős: Vincze József polgármester 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
183/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján 
megtárgyalta és – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 36/2013. (XI. 06.) 
sz. javaslatára – a melléklet szerint (szöveges előterjesztés, I-V. számú melléklet) 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
184/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 104/2010. 
(04. 30.) sz. önkormányzati határozatban foglaltakat figyelembevéve – úgy 
döntött, hogy az iskolai előkert elkészítéséhez 715.500,- Ft-os biztosít a 2013. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
Határid ő: 2013. november 15. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
185/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdése alapján az 
intézmény fekvése szerinti Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat részéről az 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola Intézményi Tanácsába dr. György 
Balázs képviselőt delegálja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: iskolaigazgató, KlIK, dr. György Balázs képviselő 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
186/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az 
intézményt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda épületeiben, az óvoda nyitvatartási idejében, a 
táncoktató általi vállalkozási formában – igény esetén – táncoktatásra kerüljön 
sor az intézményvezetővel egyeztetett módon, az óvoda nyitvatartási idejében, az 
oktatást végző közalkalmazotti  munkaidején kívül. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: óvodavezető 
Kapja: óvodavezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
187/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta 
Szabó Etelka Alsónémedi, Fő út 35/A. szám alatti lakos kérelmét, mely alapján 
hozzájárul a tulajdonát képező, Alsónémedi, Iskola út 1. szám alatti 
önkormányzati lakás ideiglenes bérbeadásához. 
Bérleti jogviszony határozott időre, 2013. december 31-ig szól. 
A bérleti díjat a helyi rendelet szerint kell megállapítani. 
A testület kéri az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti szerződés 
megkötéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős:  jegyző 
Kapja: Szabó Etelka, pü. csop.vez. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
188/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta a 
BETA-TEAM KFT. (1195 Budapest, Nagysándor J. út 26.) kérelmét, mely 
alapján tudomásul veszi, hogy az Egészségház kiviteli terveit a cég által elkészített 
és engedélyezett  tervei alapján a „BETA” Kereskedelmi és szolgáltató KFT.  
(1149 Budapest, Pósa Lajos utca 5-55.) készíti el 7.500.000 Ft + ÁFA tervezési 
díjért.  
A testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződéskötésre. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. csop.vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
189/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 884 és 903 hrsz-ú ingatlanok 
Dabasi Járási Földhivatal által E-24/2013., 758/2013. számon záradékolt változási 
vázrajz szerinti összevonását jóváhagyja. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Pest Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztálya által kijelölt eljáró Jegyzőnek küldje meg. 
 
Határid ő: 2013. október 31. 
Felelős: jegyző  
Kapja: kijelölt eljáró hatóság, műszaki csop. vez. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
190/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsónémedi község helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló többször módosított 8/2004. (V. 03.) 
sz. rendeletében meghatározottak szerint az alsónémedi 0128/14  hrsz-ú ingatlant 
a község belterületéhez kívánja csatolni. 
A testület kéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős: jegyző  
Kapja: Apáthy Zoltán Endre, műszaki csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen, 7 nem szavazat alapján 
elvetette Zsin Géza javaslatát arra vonatkozóan, hogy az Alsónémedi Birgejárás II. 
területre vonatkozó településrendezést a jelenlegi Képviselő-testület ne, hanem a 
következő megválasztott Képviselő-testület tárgyalja.  
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem, 3 tartózkodó  szavazat 
alapján elvetette azt a javaslatot, hogy az Alsónémedi Birgejárás II. területre 
vonatkozó településrendezési szerződés megkötése kapcsán Kenderes Zoltán és 
Kenderes Dániel (081/87 hrsz-ú terület tulajdonosai) által felajánlott területet az 
arányosan rájuk eső költséghányad fejében elfogadja. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
191/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsónémedi Birgejárás II. 
területre vonatkozó településrendezési szerződés megkötése kapcsán nem fogadja 
el a Kenderes Zoltán és Kenderes Dániel (081/87 hrsz-ú terület tulajdonosai) által 
felajánlott területet, hanem kéri az arányosan rájuk eső költséghányad 
megfizetését.  
A testület kéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős: jegyző  
Kapja: Kenderes Zoltán és Kenderes Dániel 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
192/2013. (XI. 06.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a település 
hosszú távú jövedelemtermelő képességének biztosítása érdekében – 
kinyilvánítja, hogy a község területén megtelepedni akaró, ill. már a településen 
működő vállalkozások új beruházásaihoz kedvező feltételeket kíván biztosítani.  
Igény esetén – a lehetséges egyedi megoldásokat megvizsgálva –, akár a költségek 
egy részének átvállalásával is segíti a beruházások megvalósulását, a 
vállalkozások megtelepedését és az itt élő vállalakozások további fejlődését. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján felveszi az alábbi napirendi pontokat napirendjére: 

– Háromoldalú közmű-beruházási megállapodás (Balu-Invest Kft. – DAKÖV Kft. 
– Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

– Közbeszerzési eljárás indítása az ÁROP-3. A.2-2013-2013-0049 jelű 
pályázathoz kapcsolódóan. 

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

 
194/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadja az alábbiak szerint: 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
 
1.) A 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 
2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2013. évi adómértékek meghatározása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
3.) Vízi közmű vagyon átvezetése az önkormányzat könyveiben 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
4.) A Gropius Építőipari és Kereskedelmi Zrt. felszámolójával történő 

végleges elszámolás véleményezése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

5.) ABÉVA Kft. 2014. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

6.) A Kovács Dust-Mann Kft. törvényi változás miatti többletköltségeinek 
átvállalása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

7.) A Birgejárás II. HÉSZ rendelet 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

8.) Alsónémedi külterület 052/27 hrsz-ú út tulajdonba és kezelésbe vétele 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

9.) Józan Menyhért és trs-i belterületbe vonási kérelme (061/8, 061/9, 061/10 és 
061/11  hrsz.) 
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Előterjesztő: Vincze József polgármester  
10.) Alsónémedi Polgárőr Egyesület kérése 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
11.) Alsónémedi Községért Közalapítvány címer használat iránti kérése 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
12.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
13.) Intézmények jutalomkeretének módosítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
14.) Rendőrségi iroda áttelepítése a Fő út 75. szám alatti épületbe 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
15.) 151/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati határozat visszavonása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
16.) Opál ház alsó részének hasznosítási terve 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
17.) Rk. egyház kérelme a kántor és családja elhelyezésére vonatkozóan 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
18.) DAKÖV m űködésével kapcsolatos kérdések. 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
19.) A Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

20.) Közbeszerzési eljárás indítása az ÁROP-3. A.2-2013-2013-0049 jelű 
pályázathoz kapcsolódóan 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

21.) Háromoldalú közmű-beruházási megállapodás (Balu-Invest Kft. – DAKÖV 
Kft. – Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

195/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 39/2013. (XI. 20.) sz. határozati 
javaslatára – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső 
ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §-a  alapján a 
melléklet szerint elfogadja Alsónémedi  Önkormányzat és  Intézményei 2014. évre 
szóló belső ellenőrzési ütemtervét, munkatervét. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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kapja: pü. csop.vez., belső ellenőr 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
196/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
helyi adópolitika érvényesüléséről szóló előterjesztést és kinyilvánítja, hogy a 
településen kivetett helyi adók körét és mértékét nem kívánja emelni, 2014. 
január l-t ől is a 2013-as adómérték hatályosak. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

197/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta – 
és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 46/2013. (XI. 20.) sz. javaslatára – a 
vizi közmű vagyon  elkészült vagyonértékelését, melyet a mellékletben foglalt 
részletezéssel az alábbi vagyonértékekkel elfogad: 
 

• ivóvíz vízi közmű vagyon :    655 298 265 Ft  
• szennyvíz közmű vagyon : 1 027 405 614 Ft  

 
A jelzett vagyon esetében az üzemeltetési feladatokat az érvényes szerződések 
alapján továbbra is a DAKÖV KFT. látja el. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy fenti változások  önkormányzat könyveiben történő 
átvezetéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 
Kapja: Daköv KFT., pü. csop.vez. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
198/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – és a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 42/2013. (XI. 20.) sz. határozati 
javaslatára – valamint az előterjesztés alapján tudomásul veszi, hogy az iskola 
felújítása kapcsán a  Gropius Zrt, ill. a felszámoló felé  a garanciális 
visszatartásból visszajáró összeg 4.983.246.- Ft. 
 
A testült kéri az ABÉVA KFT-t hogy fenti összeg felszámoló részére történő 
megfizetéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. december 15. 
Felelős: Belágyi Tamás    
Kapja: ABÉVA, pü. csop.vez. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

199/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – és a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 41/2013. (XI. 20.) sz. határozati 
javaslatára – az előterjesztés alapján elfogadja az ABÉVA Kft.  2014. évi üzleti 
tervét. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás    
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

200/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 43/2013. (XI. 20.) sz. határozati javaslatára – 
megtárgyalta Kovács Dust-Mann Kft. által A hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény alapján felmerült többletköltségére vonatkozó kérését.  
Tekintettel arra, hogy a törvényi változással járó többletkiadással a 
közszolgáltatási szerződésben nem számoltak, így a vállalkozó az 520.600,- Ft-os 
többletköltséget számla alapján az Önkormányzat átvállalja, az általános tartalék 
terhére. 
 
Határid ő: 2013. december 15. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: Kovács Dust-Mann Kft. , pü. csop.vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

201/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi  külterület 052/27 hrsz. alatt felvett, természetben 2351 Alsónémedi, 
052/27 hrsz alatt található, 862 m2 nagyságú „kivett helyi közút” megjelölési 
ingatlanra vonatkozó, térítésmentes tulajdonba és kezelésbe adásra vonatkozó 
ajánlatot. 
A képviselő-testület a tulajdonostól (MEGA-TRUCK Kft. -2360 Gyál, Balassa u. 
1. ) a jelzett ingatlant térítésmentesen elfogadja és felhatalmazza a polgármestert  
az erre vonatkozó szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
Kapja: MEGA-TRUCK KFT., pü. csop.vez 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

202/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 45/2013. (XI. 20.) sz. határozati javaslatára – 
megtárgyalta az alsónémedi  külterület 061/8, 061/9, 061/10 és 061/11 hrsz. alatt 
felvett, összesen 117507 m2 nagyságú területre vonatkozó belterületbe vonási 
kérelmet. 
A Képviselő-testület az ingatlanok belterületbe vonását a hatályos Szabályozási 
Tervben szereplő, kötelező szabályozási vonalaknak megfelelő telekalakítás 
megtörténtéig, valamint az ingatlanokra tervezett beruházás megvalósulásáig 
nem támogatja. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy kérelmezőt fenti döntésről tájékoztassa. 
 
Határid ő:  2013. december 15. 
Felelős:   jegyző 
Kapja: kérelmezők 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

203/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Polgárőr Egyesület megkeresését és úgy dönt, hogy nem kíván 
változtatni az egyesületnek, mint civil szervezet támogatásának eddigi 
gyakorlatán, a támogatás  összegszerűsége tekintetében a 2014. évi 
költségvetésében dönt. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Kapja: Egyesület 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

204/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelmét és a kérelem alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy a Közalapítvány  

– reprezentációs célú ajándéktárgyak díszítése, 
– levelezés, 
– kiadványok díszítése 

kapcsán alsónémedi címerét felhasználja. 
 
Határid ő: visszavonásáig folyamatos 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

205/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 50.000,- Ft-tal támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt a Dabasi 
Mentőállomás részére beszerzendő Kapnográf (légzésfigyelő monitor) beszerzése 
céljából. 
A Képviselő-testület kéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. 
 
Határid ő: 2013. december 15. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

206/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 
2013-as költségvetésben szereplő jutalomkeretét az alábbi összegekkel 
engedélyezi felemelni: 

– Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 363.000,- Ft 
– Alsónémedi Polgármesteri Hivatal       902.750,- Ft 
– Önkormányzati konyha   200.000,- Ft 



114 
 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 

A keretet a bér és járulékai  tartalék terhére biztosítja. 
A kifizetésekről úgy kell gondoskodni, hogy azok még a 2013-as bérévet terheljék. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős:  jegyző 
Kapja: pü. csop.vez., óvodavezető, élelmezésvezető  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

207/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  támogatja és 
egyetért a Rendőrségi Iroda átköltöztetésével a szintén önkormányzati 
tulajdonban álló, Alsónémedi, Fő út 75. szám alatti, 889. hrsz-ú épületbe és 
egyúttal kinyilvánítja, hogy térítésmentesen használatba adja a rendőrség részére 
a 39 m2 nagyságú, 4 helyiségből álló épületrészt. 
Nyilatkozik továbbá, hogy a továbbiakban sem kívánja a rezsiköltséget 
áthárítani,  ill. biztosítja az internet hozzáférést is. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a rendőrséggel meglévő használati szerződés jelen 
határozat szerinti módosításáról gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős:   jegyző 
Kapja: Rendőrkapitány – Dabas,  
             műszaki csop.vez.,  
             ABÉVA KFT. ügyvezetője 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

208/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151/2013. (IX. 
04.) sz. határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy a Széchenyi István 
Általános Iskolában megoldódott a félállású gyermekvédelmi státusz biztosítása. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

209/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Dózsa Gy. tér 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület alsó részén 
található volt ABC területének hasznosítására vázlattervet készíttet. 
 
Határid ő: 2014. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

210/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Római Katolikus Egyház kántor úr és családja elhelyezésére vonatkozó kérelmét 
és azt az alábbiak szerint támogatja: 
A Római Katolikus Egyház kérésére az Alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 
662 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, természetben Alsónémedi, Iskola u. 1.sz. 
alatti és az abban található 94,95 m2 alapterületű, 2 hálószobából, 1 
gardróbszobából, 1 lakószobából, 1 közlekedőből, kamrából, 1 konyha-étkezőből, 
1 fürdőszobából, 1 WC-ből, 1 előszoba helyiségből álló összkomfortos 
komfortfokozatú szolgálati lakást térítésmentesen a Római Katolikus Egyház 
rendelkezésére bocsátja a kántorlakás felépüléséig, de legfeljebb 2015. december 
31-ig, hogy abban elhelyezhesse a Római katolikus Egyház kántorát és családját.  
Az Önkormányzat  a térítésmentes használatbaadással is támogatni kívánja a 
Római Katolikus Egyházat, ezen belül a kántorház megépítését. 
 
A testület kéri az ABÉVA Kft-t, hogy a szerződés megkötéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Belágyi Tamás 
Kapja: Rk. egyház, ABÉVA Kft. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem 
szavazat alapján az alábbi módosításokat teszi a víziközmú szolgáltatókkal 
kapcsolatos határozat elfogadása során: 

– a „felszólítja” kikerül a határozatból, 
– az „állapítja” szó helyett „állapítsa” a helyes, 
– a nemzetgazdasági miniszter neve helyesen Varga Mihály.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

211/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
törvényhozókat, valamint az illetékes minisztert, hogy a vízi közszolgáltatók 
terheit arányosan állapítsa meg és olyan szintre mérsékelje,  hogy az ne 
lehetetlenítse el a működésüket. 
A testület kéri a polgármestert, hogy a határozat érintettek részére való 
megküldéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős:   polgármestert 
Kapja:  
Varga Mihály  -  nemzetgazdasági miniszter 
dr. Lázár János  - miniszterelnökséget vezető államtitkár 
dr. Fónagy János - parlamenti államtitkár 
Pánczél Károly - országgyűlési képviselő 
Kőszegi Zoltán  - országgyűlési képviselő 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

212/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

213/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 jelű pályázatban vállalt 
tevékenységek elvégzésére közbeszerzés útján válassza aki a szolgáltatást végző 
cégeket.  
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzés lebonyolítására 
szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

214/2013. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a magánerős beruházásban elkészült 
Alsónémedi 3055/1 hrsz-ú ingatlan ivóvízellátó és szennyvízelvezető hálózatának 
önkormányzati tulajdonba vételéről és üzemeltetésre történő átadásáról szóló 
háromoldalú megállapodást. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és kéri a 
jegyzőt, hogy  a  vagyonérték könyvekben való átvezetéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő. 2013. november 27. ill. 2013. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapják: pü. csop.vez., DAKÖV KFT. 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. december 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

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

215/2013.(XII.09.) számú határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 9 
igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Bálint Sándor   igen 
dr. György Balázs   igen 
Józan Krisztián  igen 
Józan Sándor   igen 
Némedi Rezső  igen 

Szántó Erzsébet igen 
Török Lajosné igen 
Vincze József  igen 
Zsin Géza   igen 

 
 

216/2013.(XII.09.) számú határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a G-A-HÍD 2013 Konzorcium (Vezető tag G-HÍD Szolgáltató Zrt. - 
1138 Budapest, Karikás F. u. 20. – Tag A-HÍD Építő Zrt. - 1138 Budapest, Karikás F. u. 
20.) közös ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak tekinti, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy lefolytassa vele a tárgyalásokat. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: Lucsik és Társa  
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. december 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

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

217/2013. (XII. 18.) számú határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
1.) Temetkezésről szóló helyi rendelet módosítása  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
2.) Szociális, gyerekvédelmi rendelet módosítása  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
3.) Köztisztviselők illetménykiegészítése  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
4.) Óvodai logopédus létszám átadása a KLIK-nek  

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
5.) A hulladékszállításra vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás lezárása és 

eredményhirdetés 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

6.) Szennyvíztisztító bővítés pályázati önerő pótforrás biztosítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló rendelet tervezetben az alábbi módosításokat fogadja 
el:  

– A 8. §-t – szociális temetés – kiveszi a rendeletből, tekintettel a törvényi 
változásra, 

– A 2. sz. mellékletben a temetőfenntartás összegét 4.000,- Ft/alkalom összegben 
határozza meg. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján A helyi szociális ellátásokról szóló rendeletben az alábbi módosításokat 
fogadja el:  

– A 19. § (2) b) pontban „házaspár” helyett „háztartás” szövegezés kerül, 
– A 31. § (1) bekezdésébe – hatályon kívül helyező rendelkezések – bekerülnek a 

köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló rendelet kedvezmények igénybevételére vonatkozó 
rendelkezései is: 10. § (4) és 17. § (5-6). 

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

218/2013. (XII. 18.) számú határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1./ hozzájárul, hogy a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda logopédusa (1 fő) 
2014. január l-jétől jogviszonya folyamatosságának megtartása mellett 
átkerüljön a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének (2360 Gyál, Rákóczi u 42-
44.) személyi állományát növelve annak érdekében, hogy az óvodákban a 
gyermekek logopédiai ellátása folyamatos legyen, 
 
2./ ezzel egyidejűleg csökkenti a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda teljes 
munkaidős álláshelyeinek számát 1 fővel 2014. január l-től kezdődően. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt, mint munkáltatót a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester, óvodavezető 
Kapja: pü. csop. vez., óvodavezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

219/2013. (XII. 18.) számú határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
 

2. a nyertes ajánlat: 
ajánlattevő: 
VERTIKÁL KONZORCIUM 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 
Vertikál Közszolgáltató Zrt. - konzorciumvezető 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 
Vertikál VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. – konzorciumi tag 
székhelye: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 
  

          ajánlat: 
1/A. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter 
űrtartalmú hulladékgyűjtő edények vonatkozásában nettó 
HUF/liter/ürítés  

nettó     3,95       HUF/liter/ürítés 

1/B. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő 
edények 

- az 1100 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények 
- az önkormányzat által igényelhető emblémás 

hulladékgyűjtő zsákok  
vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 

nettó      2,83      HUF/liter/ürítés 

1/C. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a lakosság által 
igényelhető emblémás hulladékgyűjtő zsákok 
vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés 

nettó      5,13        HUF/liter/ürítés 

1/D. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az 50-60 liter 
űrtartalmú hulladékgyűjtő edények, nem természetes 
személyek vonatkozásában nettó HUF/liter/ürítés  

nettó     4,4          HUF/liter/ürítés 

1/E. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  

- a 110-120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő 
edények 

- a 240  liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények 
- az 1100 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények 

nem természetes személyek vonatkozásában nettó 

nettó      3,147     HUF/liter/ürítés 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból a 
közterületi gyűjtőedények és az önkormányzati 
szervezetek gyűjtőedényei ürítése tekintetében nyújtott 
kedvezmény (%) 

0% 

Elkülönített gyűjtés háztól, heti ürítéssel, kezdés 
időpontja 2014. január 1-től 

nem vállalja 

Elkülönített gyűjtés módszere, vagy csak PET palack, 
vagy egy zsákos vegyesen gyűjtve, vagy több zsákos 
külön gyűjtve 

egy zsákos vegyesen gyűjtve 
 

Az évi minimum egy lomtalanításon felül még egy 
lomtalanítás vállalása 

nem vállalja 

Közszolgáltató gondoskodik-e az állandó jelleggel a 
közterületeken lévő, nem szabványos gyűjtőedények 
ürítéséről és azokba az ürítést követően azonnal az 
Önkormányzat által biztosított új hulladékzsák 
elhelyezéséről, továbbá a hulladékzsák szükség szerinti 
rögzítéséről. 

nem vállalja 

 

3. felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 
szerződés megkötésére. 
  

Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2013. december 19. 
Kapja: polgármester, pü. csop. vez. Vertikál Zrt. 
   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

220/2013. (XII. 18.) számú határozat 
 
A képviselő-testület 2014-ben a kedvezményes hulladékszállítási díjra 
jogosultaknak támogatja a hulladékgyűjt ő edény beszerzését, ill. annak cseréjét.  
A kedvezményes beszerzés keretében az 50/60 l-es használt gyűjt őedényt bruttó 
2.500 FT-os áron biztosítja a jogosulti körnek. 
A 2014. évi költségvetésben erre a célra 1.100.000 Ft-os keretet biztosít. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü.csop.vez 
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Névszerinti szavazás eredménye:  
 
Bálint Sándor  igen  
Dr. György Balázs  igen  
Józan Krisztián   igen 
Józan Sándor  igen 
Némedi Rezső  igen 

Szántó Erzsébet  igen 
Török Lajosné  igen 
Zsin Géza    igen 
Vincze József  igen 

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

221/2013. (XII. 18.) számú határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
úgy döntött, hogy biztosítja a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű pályázatban az 
Önkormányzat által fizetendő, megemelt összegű önerőt - 154.303.934 Ft-ot, mely 
összegből 131.958.091 Ft-ot az építés-beruházás önrészére (126.034.252 Ft építési 
munkák + 4.201.910 Ft tartalék + 1.721.930 Ft el nem számolható költség) kíván 
fordítani.  

 
A szükséges önerő, valamint el nem számolható költség az Önkormányzat 
rendelkezésére áll és azt a projekt megvalósítására kívánja felhasználni. 
Jelen határozatával értelemszerűen módosítja a 284/2010 (XI.16.) sz. 
önkormányzati határozatát. 

  
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. csop.vez, közbeszerző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

222/2013. (XII. 18.) számú határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a BDL Kft. által 
elkészített szennyvíz víziközmű vagyonértékelés és Pótlási terv költségét - 
7.927.000 Ft + áfa összeget - a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű pályázat terhére 
kívánja elszámolni, ezzel módosítja a 144/2013. (VIII. 15.) sz. önkormányzati 
határozatát. 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető 
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