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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 
2014. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján felveszi 7. sz. napirendjének az „Óvodai logopédus létszám átadása a KLIK-
nek” napirendet. 

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

 
1/2014. (I. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 
Névszerinti szavazás eredménye:  
 
Bálint Sándor  igen  
Dr. György Balázs   igen  
Józan Krisztián   igen 
Némedi Rezső  igen 
Szántó Erzsébet  igen 
Török Lajosné  igen 
Vincze József  igen 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen névszerinti 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

                
 



3 
 

2/2014. (I. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a.) SZERVEZETFEJLESZTÉS AZ AGGLOMERÁLÓDÁS 
NEHÉZSÉGEIVEL KÜZDŐ ALSÓNÉMEDI 
ÖNKORMÁNYZATNÁL tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak 
szerint hirdeti ki: 

 
Neve Community-Solution Kft. 
Székhely címe 2310 Szigetszentmiklós, 3508/c/7 hrsz. 
 

Nettó ajánlati ár (HUF): 8 543 307.- Ft 
 
Az ajánlati ár bontása: 

Tevékenység 
Bruttó 
HUF 

A.) 2. sz. tevékenység 
Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a 
támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok 
felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető 
önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási 
rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell 
kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági 
társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére 
irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 

1 240 000

B.) 3. sz. tevékenység 
A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly 
megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel 
összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú 
költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának 
értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés 
rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának 
kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók 
meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 
6 hónapon belül kell megvalósítani. 

1 065 000

C.) 4. sz. tevékenység 
Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló 
intézményekkel – különösen köznevelési-oktatási, valamint 
szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, 
illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- 
és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - 
kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell 
kidolgozása. 

3 625 000
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Tevékenység 
Bruttó 
HUF 

D.) 9. sz. tevékenység 
A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő 
igényekről.  A lakosság véleményének, igényeinek és 
javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. 
kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos 
interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. 
5% (!) 

1 400 000

E.) 10. sz. tevékenység 
Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai 
és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a 
kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három 
kiválasztott folyamat árszervezése, optimalizálása. 
Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, 
amennyiben azok eredményeként a folyamatok 
erőforrásigénye csökken. 

640 000

F.) 12. sz. tevékenység 
Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a 
polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, 
jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás 
kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és 
szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, 
átszervezése 

2 255 000

G.) 13. sz. tevékenység 
A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések 
megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát 
átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. 

625 000

Bruttó összesen  10 850 000
 
Kiválasztás indoka: A nevezett ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlat, mely a rendelkezésre álló összegre tekintettel is 
megfelelő. 

 
b.) Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés 

kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés 
megkötésére. 
 

Határidő: 2014. február 14. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. csop. vez., ajánlatot tevők 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2014. (I. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1./ Az ABÉVA KFT-vel fennálló, Alsónémedi, Iskola út 1. szám alatti 
iskolaépületre vonatkozó üzemeltetési, valamint bérleti szerződését 2014. január 
l-től kezdődően az alábbiak szerint módosítja: 

 Üzemeltetési szerződés üzemeltetési díj összege: 800.000.- Ft/hó+ÁFA 
 Bérleti szerződés bérleti díj összege:       600.000.- Ft/hó+ÁFA. 

2./ A képviselőtestület címzett kamattámogatást biztosít, a KFT-nek, melynek 
ütemezése a következő: 

Utalás napja: 2014. 01. 28-ig az összeg:  4.000.000.- forint, 
Utalás napja: 2014. 03. 24-ig az összeg:  4.000.000.- forint, 
Utalás napja: 2014. 06. 23-ig az összeg: 8.000.000.- forint, 
Utalás napja: 2014. 09. 22-ig az összeg:  8.000.000.- forint, 
Utalás napja: 2014. 12. 20-ig az összeg:  8.000.000.- forint. 

A testület kéri a jegyzőt, hogy a szerződések fentiek szerinti módosításáról 
gondoskodjék, egyúttal felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerű és folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezető, pü. csop. vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2014. (I. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
I. pont 

Az Alapító elhatározza az ABÉVA Kft.     törzstőkéjének   179.200.000,- Ft-ról, 
azaz Egyszázhetvenkilenc-millió-kétszázezer forintról 1.000.000.-Ft.-al azaz 
Egymillió forinttal   történő felemelését 180.200.000,- Ft-ra, azaz 
Egyszáznyolcvan-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 2014. február 4. napjáig   teljes egészében köteles a 
társaság rendelkezésére bocsátani a társaság számlájára való átutalással. 
 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A törzstőke emelés végrehajtását követően az egyszemélyi alapító Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata üzletrészének mértéke 180.200.000,- Ft., azaz 
Egyszáznyolcvan-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.   
 

II. pont 
Az Alapító az Alapító Okirat III. pontját  az alábbiak szerint módosítja: ( A 
módosítás szövege vastag, dőlt betűvel szedve  ) 
   

III. 
 
1. A társaság törzstőkéje: 180.200.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvan-millió-
kettőszázezer forint. 
2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje:  180.200.000,- Ft, azaz 
Egyszáznyolcvan-millió-kettőszázezer forint. 
3. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító üzletrésze 100 %, azaz 
Száz százalék. 
4.  A társaság alapítója kötelezettséget vállal arra, fent írt törzsbetétjének jelen 
tőkeemeléssel érintett, még hiányzó,  1.000.000.-Ft. azaz Egymillió forint összegét  
legkésőbb  2014. február 4. 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.    
 

III. pont 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete az Abéva Kft. finanszírozására 
előirányzott tőketartalékot az alábbiak szerint rendeli el kifizetni:  

2014. 03. 24-ig, 18.000.000.- forintot,  
2014.06. 23-ig, 18.000.000.- forintot,  
2014. 09. 22-ig 18.000.000.- forintot,  
2014. 12. 20-ig 18.000.000.- forintot. 

 
Határidő: 2014. február 14. 
Felelős:  ABÉVA KFT. ügyvezető, polgármester 
Kapják: ABÉVA KFT., pü. csop. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2014. (I. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat és intézményei esetében a 2014-es költségvetési évre az alábbiak 
szerint biztosít bérfejlesztési lehetőséget: 
     
ÖNKORMÁNYZAT 

Bértömeg 
    
Járulék 

    
összesen 

Park 252000 68000 320000
Étkezés 1773000 479000 2252000
Mezőőrök 612000 165000 777000
Összesen 2.637.000 712.000 3.349.000

Óvoda 1.731.000 467.000 2.198.000

MŰV.HÁZ 611.000 165.000 776.000

Polg.hiv. 
    
550.000 

   
149.000 

              
699.000 

 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az 
intézményvezetőket az átsorolások elkészítésére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü.csop.vezető 
 

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

6/2014. (I. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzat részére duplakabinos kisteherautó beszerzésének lehetőségét, 
melyet a 2014. évi költségvetési koncepció tartalmaz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert új vagy használt, 
duplakabinos, platós, max. 3,5 tonna össztömegű teherjármű beszerzésére, max. 
bruttó 5.800.000,- Ft összegig. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2014. (I. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 218/2013. (XII. 
18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1./ hozzájárul, hogy a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda logopédusa (1 fő) 2014. 
február 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 óvodánkban a gyermekek 
logopédiai ellátása folyamatos legyen, 
 
2./ ezzel egyidejűleg csökkenti a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda teljes 
munkaidős álláshelyeinek számát 1 fővel 2014. február l-től kezdődően. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert és az óvodavezetőt, mint munkáltatót a 
szükséges intézkedések megtételére. 

  
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: polgármester, óvodavezető 
Kapja: pü. csop. vez., óvodavezető 
 
 
 



9 
 

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2014. február 05-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján felveszi napirendjére 

– A 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján fejlesztési támogatás igénybevétele, 
– Civil szervezetek részére pályázat kiírása 

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

 
8/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

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

 
9/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek 
tekinti a költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a 
szükséges egyeztetési eljárás után 2014. február 25-i ülésén kerül sor a részletes 
tárgyalására. 
 
Határidő: 2014. február 25. 
Felelős: polgármester 
Kapják: pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat 

 
A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, 
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg 
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek és 
b) a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét.  
 
A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: 
 

1. 2014. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési 
kötelezettsége nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet. 

 
2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban 

 
 2015 2016 2017 

Helyi adók 500000 520000 540000 
Hozambevétel 40000 30000 20000 
Bírság, pótlék 3000 3500 3000 
Összesen 543000 553500 563000 

 
Határidő:  2014. február 28. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. csop.vezető 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az éves munkatervre vonatkozóan előterjesztett határozati javaslatában az 
alábbi módosításokat fogadja el: 
– 2014. március 26. (szerda) Képviselő-testületi ülés, mely keretében a 
Hulladékszállítással kapcsolatos rendelet elfogadása és a Civil szervezetek részére kiírt 
pályázat elbírálása szerepel fő napirendként, 
– A június 25-re tervezett ülés június 24-én (kedden) kerül megtartásra. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és a 
melléklet szerint jóváhagyja a Képviselő-testület 2014-es évre szóló 
MUNKATERVÉT. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervről az érintetteket 
tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:    jegyző 
 

1. sz. melléklet 
 

          ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

2014. ÉVI MUNKATERVE 
 

   
1.) Testületi ülés                                   2014 február 05. 
 Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének beterjesztése 
2. HÉSZ-szel kapcsolatos kérdések válaszainak elfogadása 
3. Hulladékszállítással kapcsolatos rendelet elfogadása 
4. Civil szervezetek részére pályázat kiírása 
 

2.) Testületi ülés            2014. február 25. 
 Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 
2. A 2013. évi költségvetés IV. módosítása 
3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
4. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása 
5. Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása 

 
3.) Testületi ülés            2014. március 26. 
 Napirend: 

1. Hulladékszállítással kapcsolatos rendelet elfogadása 
2. Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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4.) Testületi ülés                                 2014.  április 29. 
 Napirend: 

1. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. 
2. A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. 
3. A település közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadása.  
4. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása 

(Beszámolót készít: háziorvos, gyermekorvos, védőnő, fogorvos) 
5. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

 
5.) Testületi ülés                                   2014. június 24. 
 Napirend: 

1. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 
2. 2014. évi költségvetés I. módosítása       
3. Helyi kitüntetésről szóló döntés meghozatala 
4. Oktatási, nevelési évről szóló beszámoló az oktatási és nevelési 

intézményekben. 
 

6.) Testületi ülés                  2014. szeptember 10. 
Napirend: 
1. Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
2. Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei az óvodában, a  nyári nyitva 

tartásának tapasztalatai 
3. Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói. 
4. A 2014. évi költségvetés II. módosítása 
5. Helyi Választási Bizottság megválasztása 

 
7.) Testületi ülés                    2014. október 29. 
 

1.) A 2014. évi költségvetés III. módosítása 
2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

 
8.) Testületi ülés                   2014. november  26. 

Napirend: 
1.) Az önkormányzat 3/4–ed éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása. 
2.) A 2014. évi költségvetés III. módosítása 
3.) A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
4.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2015. évi adómértékek   

meghatározása. 
 
9.) Testületi ülés                    2014. december  11. 

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

 

 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A testületi ülések időpontja:  S Z E R D A , a kezdési időpont 15.00, kivéve:  

 2014. február 25. (kedd) 
 2014. április 29. (kedd) 
 2014. június 24. (kedd) 
 2014. december 11. (csütörtök) 17.00 óra KÖZMEGHALLGATÁS 
 A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet. 

 

Bizottsági ülések időpontja: testületi ülést megelőzően kedden és szerdán.   

Kezdési időpont: bizottságok saját hatáskörben határozzák meg. 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal - házasságkötő terem 

 

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

12/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi 
Nagyközség közigazgatási területére érvényes  HÉSZ módosítását és 
felülvizsgálatát nem folytatja tovább,  a megindult eljárást megszünteti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
4/2014. (I. 31.) 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 13.683.025 Ft 
 
Határidő: 2014. február 13. 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2014. (II. 05.) 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 2014. 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 
önkormányzat minden sportlétesítményében nagyobb teret kíván biztosítani a 
település lakói számára. Cél a tömeg- és utánpótlássport támogatása. 
 
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. 
 
2013. évi sport célú 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 
400.000,- 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  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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tanévben az ASE részére ingyenesen biztosítja a helyet. A bérleti díj 
megállapításánál egyéb  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. 
 
2014. évi sport célú támogatások:  
Az önkormányzat nem rendelkezik még elfogadott 2014. évi költségvetéssel, de 
2014. február 5-i ülésre beterjesztett költségvetési tervezetben az alábbi, sportot 
érintő támogatások szerepelnek, hasonlóan a 2013-as esztendőhöz: 
A 2014. évi költségvetési tervezetben a kiadások közt szerepel az ASE 
(Alsónémedi Sport Egyesület) támogatása 9.000.000,- 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 400.000,- Ft-tal és a 
Fantázia Művészeti Iskola - köztük tánccsoportok - támogatása 1.300.000,- Ft-tal. 
Az úszás és táncoktatás támogatása további 1.350.000 Ft-tal, a gyermek és 
sportnap szervezése 400.000 Ft összeggel szerepel a művelődési ház 
költségvetésében. 
A 2014. évi programterv alapján Kispályás futball vándorkupát szervez a 
település, valamint az óvodai nevelés kapcsán 2014-ben is  ingyenesen részesülnek 
az óvodás gyermekek néptánc oktatásban a  tehetséggondozás program kapcsán. 
Az önkormányzati alapítású Alsónémediért Közalapítvány 2014. áprilisában 
családi sportnapot szervez. 

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 2013/2014-es 
tanévben az ASE részére ingyenesen biztosítja a helyet. A bérleti díj 
megállapításánál egyéb  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 határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A közelmúltban megvalósult beruházások: 
Sportcsarnok építése (2010.) 
Damjanich utcai játszótér (2011.) 
Atlétikai pálya az iskola udvaron (2012.) 
Nagygödör téri játszótér (2012.) 
Öntött gumiburkolatos többfunkciós sportpálya építése a Nagygödörben 
(2013.) 

 
Tervezett fejlesztések 2014. évben: 
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 4/2014. (I.31.) BM rendelet Egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló BM rendelet alapján: 

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. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján a civil szervezetek pályázati kiírásának előterjesztett határozati javaslatában az 
alábbi módosításokat fogadja el: 

– A pályázat benyújtási határideje: 2014. március 10. (hétfő) 12.00 
– A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi 

Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésén dönt. 
– A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2014. április 30. 
– A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2014. május 31. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2014. (II. 05.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen 
működő civil szervezetek részére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-es 
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 2014. 
évi működési támogatására. 
 
Pályázni az un. támogatási Szabályzatban foglalt módon lehet. 
 
A pályázat benyújtási határideje:  2014. március 10. (hétfő) 12.00 
A benyújtás módja:    l pld  - papír alapon 
Helye:      Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  

2351 Alsónémedi Fő út 58. szám 
A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi 
Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésén dönt. 
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2014. április 30. 
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2014. május 31. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázat megfelelő módon történő 
meghirdetéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
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 

2014. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján a kiküldött napirend 3. A 20/2014. (II.19.) BM rendelet alapján a fejlesztési 
támogatásra igénybenyújtás és 11. Pályázatok előkészítése pontját 1. és 2. napirendi 
pontként, a költségvetés előtt tárgyalja. 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján Némedi Rezső javaslatára az Egyebek napirendi pontban tárgyalja a Deák F. u. 
2. hulladék-problémáját. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján Török Lajosné javaslatára az Egyebek napirendi pontban tárgyal egy 
kamatmentes kölcsön kérelmet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján leveszi a napirendjéről a Teljesítmény-követelmények alapját képező célok 
meghatározásának ügyét. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazat 
alapján nem fogadta el, hogy az ABÉVA Kft. ügyvezetője jutalmazásának ügye 
lekerüljön a napirendről. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

16/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
 
Napirend előtt: Köszönetnyilvánítás a Kovács Dust-Mann Kft. Ügyvezetőjének, 
Kovács György úrnak 
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Napirend: 
1.) A 20/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján a fejlesztési támogatásra 

igénybenyújtás (adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok 
pályázati lehetősége) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

2.)  Pályázatok előkészítése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.) A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása (a tervezet az előző testületi 
ülésen került kiosztásra) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

4.) A 2013. évi költségvetés IV. módosítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

5.) Hulladékszállítási rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

6.)  Az ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének gázszerződés kötésére való 
felhatalmazása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

7.) Belágyi Tamás ügyvezető jutalmazása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

8.) Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyelet szerződéskötés 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

9.) Varga Lajos szántó használati kérelme (0243/107 hrsz.) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

10.) Egészségház parktervének tartalma 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

11.) Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez csatlakozási szándék 
kinyilvánítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

12.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző  

13.) Családi Napközi támogatása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

14.) Elővásárlási jogról való lemondás (0288/52 hrsz) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

15.) Hozzájárulás az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola szakmai 
alapdokumentumának módosításához 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

16.) Alpolgármesteri tisztségből való visszahívás 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

17.) Polgármester beszámolója az előző rendes ülés óta tett fontosabb 
intézkedésekről és a határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
18.) Egyebek 

– Beszámoló a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről 
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Előterjesztő: Bálint Sándor elnök 
- Deák Ferenc u. 2. sz. alatti ingatlan hulladék-problémái 

Előterjesztő: Némedi Rezső  
- Előterjesztésekkel kapcsolatos kérés 

Előterjesztő: Józan Sándor 
- Kamatmentes kölcsön kérelem 

Előterjesztő: Török Lajosné  
 
Zárt ülés: 
19.) Ingatlanok hasznosítása (Fő út 91. és 98.)  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 

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

17/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
a központi orvosi rendelő megépítése kiemelt beruházás legyen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján elfogadja, hogy a Penny összekötő út megépítéséről a soron következő ülésén 
döntsön. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

18/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván 
venni a  10/2014. (II.19.) BM rendelet szerinti pályázatban. 
A 2014. évi költségvetésében, illetve a 10/2014. (II.19.) BM rendelet szerinti 
pályázatban az alábbiak szerint osztja meg a kiemelt beruházás költségeit: 
 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
 
Központi orvosi rendelő: 
 Támogatási igény:   181 MFt 
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 Önerő 2014. évben:  220 MFt 
 2015-re áthúzódó várható: 200 MFt 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, vállalja a 
szükséges önerő biztosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

19/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
EACEA Európa a polgárokért program, Európai emlékezet alprogramján való 
indulást az előterjesztés szerinti programmal. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
Kapja: Zagyva Gabriella 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 5 nem 
szavazat alapján nem támogatja az Új Norvég Alap pályázatán való indulást. 

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

20/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2014. évi 
költségvetés tervezetében az alábbi módosításokat hagyja jóvá: 
 

 Nagyajta testvértelepülésnek a tervezett 500eFt-os támogatáson felül 
további 500 e Ft támogatást, 

 Széchenyi Napok alkalmából Nagyajtáról érkező iskolás delegáció, 
valamint a Dalárdatalálkozóra Nagyajtára utazó énekkarok útiköltségének 
támogatása 1 MFt összegben, 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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 a pályázati önerőből 40 MFt-ot gyalogjárda és belterületi út építésére a 

Penny összekötő út beruházás-fejlesztési önerejét, 58 MFt-ot a pályázati 
tartalék sorra csoportosít át, 

 az előterjesztés szerint elfogadja a költségvetés technikai átcsoportosításait. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 

1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
     2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 
3/2014. (II.25.)  önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
21/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 
ajánlására hozzájárul és támogatja, hogy az ABÉVA KFT. a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó céggel kössön gázfelhasználási szerződést a 2014. július l-től 
2015. június 30-ig tartó időszakra. 
 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: ABÉVA ügyvezetője 
Kapják: ABÉVA ügyvezetője 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

22/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és – a 
4/2014.(01. 22.) sz. Felügyelő Bizottsági határozatban foglaltak szerint – Belágyi 
Tamásnak, az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének 2013. évi munkája elismeréseképpen 
jóváhagyja egy havi bruttó alapbérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

23/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  Képviselő-testülete megtárgyalta a 
központi háziorvosi ügyeleti feladatot ellátó   Nagykadácsi Kft. kérelmét, mely 
alapján: 
 

1.) az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a 
Nagykadácsi Kft. közötti – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására 
létrejött – szerződés díjának emelését 1,7 %-os mértékben fogadja el.  

2.) Kéri a jegyzőt, hogy a határozat társulás részére történő megküldéséről 
gondoskodjék. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  
Kapja:  Ócsa Város polgármestere, pü. csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

24/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi 0243/107 hrsz-ú 18.266 m2 összterületű, 530/2529 hányadban 
önkormányzati tulajdonú (önkormányzati tulajdonrész: 3.828 m2) külterületi 
ingatlan haszonbérbe adásának ügyét, mely alapján úgy döntött, hogy a 
jogszabályi feltételek betartása mellett az ingatlanrészt haszonbérbe kívánja adni 
5 évre, 40.000,- Ft/év/ha bérleti díjért Varga Lajos 2351 Alsónémedi, Fő út 153. 
sz. alatti lakos részére. 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A vonatkozó rendelet szerinti kifüggesztésről gondoskodni kell. 
 
A testület felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására, a jegyzőt kéri a 
szükséges eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja: Varga Lajos, hatósági csop.vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

25/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesülethez (2370 Dabas, Szent István út 67.) való csatlakozását. 
 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
csatlakozási szándék  Egyesület felé  való jelzésére. 
 
Határidő: 2014. március 30. 
Felelős: polgármester 
Kapja: egyesület 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

26/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése a alapján a Szavazatszámláló 
bizottságok tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 
Tagok: 

01. számú szavazókör 
Tagok:  Horváthné Szabó Csilla 2351 Alsónémedi, Fő út 159. 
  Kissné Garai Mónika 2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 5. 
  Mohácsi László  2351 Alsónémedi, Szabadság tér 5. 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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02. számú szavazókör 
Tagok:  Bai Tímea   2351 Alsónémedi, Fő út 124. 
  Bebesi-Szelle Renáta 2351 Alsónémedi, Haraszti út 7. 
  Hornyák-Dénes Zsuzsanna 2351 Alsónémedi, Fő út 104. 

 
03. számú szavazókör 

Tagok: Kecskeméti Istvánné 2351 Alsónémedi, Nefelejcs u. 40. 
  Gendúr Károlyné  2351 Alsónémedi, Toldi M. u. 13. 
  Kerekesné Győrvári Andrea 2351 Alsónémedi, Jácint u. 7. 
 

04. számú szavazókör 
Tagok:  Zupka Éva   2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 112. 

Hangyás Erika  2351 Alsónémedi, Felsőerdősor u. 15. 
Bai Gergely   2351 Alsónémedi, Fő út 124. 

 
05. számú szavazókör 

Tagok:  Acsai Katalin  2351 Alsónémedi, Iskola u. 14. 
  Garai Sándor  2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 5. 

Sándorné Gaylhoffer Judit   2351 Alsónémedi, Kistói u. 30. 
 
Póttagok: 
Bebesi Kornél 2351 Alsónémedi, Haraszti út 7. 
Józan Béláné 2351 Alsónémedi, Damjanich u. 31. 
Józan Renáta 2351 Alsónémedi, Damjanich u. 31. 
Kiss Zoltán  2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 6. 
Mózes Attila  2351 Alsónémedi, Diófa u. 23. 
Nagy Nándor 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 46. 
Szarka Beáta 2351 Alsónémedi, Halászy K. u. 37. 
Varga Eszter 2351 Alsónémedi, Kinizsi u. 3. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

27/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci 
Egyházmegyei Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatának kérését, 
mely alapján  2014. április l-től 2015. április 30-ig terjedő időszakra 8.000 
Ft/fő/hó támogatást biztosít az intézménynek a szülők terheinek a csökkentésére 
az  alsónémedi gyermekek után. 
A támogatást  a tényleges igénybevétel alapján, maximum 7 főig biztosítja. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A családi napközibe járó alsónémedi gyermekek részére az étkezést az óvodai 
nyersanyagköltség + ÁFA  összegért biztosítja a önkormányzati konyháról. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződés megkötéséről 
gondoskodjék. 
 
Határidő: 2014. március 30. 
Felelős: jegyző 
Kapják: Családi Napközi Hálózat, pü. csop.vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

28/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt 83. § (6) 
bekezdése alapján és a 83. § (4) bek. h, pontjának megfelelően hozzájárul az 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola szakmai alapdokumentumának 
módosításához az alábbiak szerint: 
Az alapdokumentum 6.1.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
6.1.1.4. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 
(beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat KLIK részére történő megküldéséről 
gondoskodjék. 
 
Határidő:  2014. március 15. 
Felelős: jegyző 
Kapja: iskolaigazgató, KLIK gyáli tankerülete 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 3 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

29/2014. (II.25.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Józan Sándor 
alpolgármesteri tisztség visszavonására vonatkozó kezdeményezés titkos 
szavazásának lebonyolításához  az alábbi ad-hoc szavazatszámláló bizottságot 
választja meg: 

elnök:   Józan Krisztián 
tag:              Némedi Rezső,  Szántó Erzsébet 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Józan Krisztián 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

30/2014. (II.25.) 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. 
 
Határidő: 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 

2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

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

33/2014. (II.27.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 

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

34/2014. (II.27.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Dr. Tüske Zoltán ügyvéd által – a tulajdonos és vásárló érdekében – benyújtott, 
az alsónémedi 0288/52 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondás tárgyú 
kérését. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az alsónémedi 0288/52 hrszú, rét művelési 
ágú alrészletre vonatkozóan az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat javára 
bejegyzett helyi védelem alatt álló ingatlan elővásárlási jogáról lemond. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: dr. Tüske Zoltán ügyvéd 
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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 
2014. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján a kiküldött napirenden az alábbi módosításokat hajtja végre: 

– Egyebek napirendbe felveszi a Weisz-tó fapusztulásának ügyét, 
– Egyebek napirendbe felveszi a csatornapartra kihordott föld sorsát, 
– A 12. sz. napirendet a 9. sz. napirend után tárgyalja. 

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

 
35/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  

 
 

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

 
36/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori Kirendeltsége Dabasi 
Tűzoltóparancsnokságának 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatatást és azt a 
melléklet szerint elfogadja.   
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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37/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 
működő civil szervezetek, egyesülések, csoportok támogatására a 2014. évi 
költségvetésben betervezett összeget 200.000,- Ft-tal megemeli a tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - bizottságainak 
véleményét figyelembe véve – a településen működő civil szervezeteket, 
egyesüléseket, csoportokat 2014. évben az alábbi összegű támogatásban részesíti: 
 
1./ Bejegyzett civil szervezetek támogatása: 

– Magyar Cserkészszövetség     80.000,- Ft, 
 

2./ Nem bejegyzett csoportok  támogatása: 
 
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetési keretét az 
alábbi összegekkel megemeli a feltüntetett csoportok táblázatban szereplő 
működési kiadásainak támogatására: 

– Napfény Majorette    300.000,- Ft, 
– Nyugdíjas Klub    400.000,- Ft, 
– Alsónémedi Traktorfesztivál  300.000,- Ft, 
– Cseppek Gyermektánccsoport  150.000,- Ft, 
– Chek-Nisszá Csapat   120.000,- Ft, 
– Starling Wellness Szolgáltatói Kft.  

(S. Dance Company tánciskola)  200.000,- Ft. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapják: pü vezető, érintettek. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szennyvíz 
beruházással kapcsolatos tájékoztatás, döntés” napirend idejére zárt ülést rendel 
el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
40/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
 
1.  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.  § alapján Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó éves összesített 
Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja;  
  
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az éves összesített Közbeszerzési Tervben 
szereplő – megfelelő előkészítettség állapotba került és pénzügyi fedezettel 
rendelkező – közbeszerzéseket a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint 
megindítsa és lefolytassa, az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület magának 
tartja fenn.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 

Melléklet a 40/2014. (III. 26. sz. önkormányzati határozathoz 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
2014. évi összesített közbeszerzési terve 

 
Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 

nettó becsült 
értéke 

Közbeszerzési eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 
Szennyvíztelep bővítése és intenzifikálása - 
építési beruházás – KEOP-1.2.0/B/10-2010-
0051 azonosító számú pályázati projekt 
keretében 

400 000 000 
Ft 

2014. április 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Szennyvíztelep bővítése és intenzifikálása - 
eszközbeszerzés – KEOP-1.2.0/B/10-2010-
0051 azonosító számú pályázati projekt 
keretében 
 

60 000 000 Ft 2014. szeptember 

057-es út - építés kivitelezés 110 000 000 
Ft 

2014. június 

Egészségház épület - építés kivitelezés 420 000 000 
Ft 

2014. június 

Egészségház épületen kívüli, telken belüli 
munkák építés kivitelezés 

60 000 000 Ft 2014. szeptember 

Egészségház eszközbeszerzés 25 000 000 Ft 
alatt 

2014. december 

Egészségház műszaki ellenőrzés 25 000 000 Ft 
alatt 

2014. április 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazat alapján tudomásul vette a Polgármester Egészségházzal kapcsolatos 
napirendjéhez készített határozati javaslatotok közül az 1. és 3. sz. javaslat 
visszavonását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Egészségházhoz tartozó tervezési feladatokra beérkezett 
árajánlatokat.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó BETA 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 53-55. fsz. 4.) 
szerződést kössön. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. április 30 
Kapja: BETA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., pü. csop. vez. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
mezőőrség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
mezőőrök ruházati költségtérítését 65.000,- Ft/év összegre emeli, a tartalék 
terhére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 4 
tartózkodó szavazat alapján elutasította a Polgármester javaslatát, mely a mezőőrök 
saját gépkocsijában flotta nyomkövető rendszer elhelyezésére irányult. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1./ a Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesítménykövetelményeit megalapozó 
célokat a mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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2./ Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket határozza meg, s az ennek alapján 
elvégzett értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. decemberi testületi ülés 
 
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők teljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket a mellékletben foglaltak alapján 
határozza meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. április 15. 
 

 
Melléklet a 44/2014. (III. 26.) sz. önkormányzati határozathoz 

 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 

2014. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok 
 

Általános célok: 
 

- A 2014. évi Országgyűlési választások, Európai Parlamenti Képviselő választás 
és a helyhatósági választás jogszabályszerű lebonyolítása. 

- A „Szervezetfejlesztés az agglomerálódás nehézségeivel küzdő Alsónémedi 
Önkormányzatnál” elnevezésű ÁROP pályázat sikeres megvalósítása, 
lebonyolítása, elszámolása.  

- Az ÁROP pályázat kapcsán beszerzett dokumentumkezelő program megfelelő 
kezelése, adatfeltöltés. 

- Polgármesteri Hivatalban a pályázat eredményeképpen  szükségessé váló 
szervezeti átalakítások, módosításának végrehajtása, megvalósítása. 

- Megfelelő együttműködés a Gyáli Járási Hivatallal, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ gyáli tankerületével. 

- A közigazgatási tevékenység során a jogszerűség, a szakszerűség, 
következetesség és hatékonyság elveinek megfelelő eljárásrend alkalmazása, a 
szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás fenntartása.  

- A jogszabályi környezet folyamatos és gyors ütemben történő változásaira 
külön figyelmet kell fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész 
ismerete, alkalmazása a saját munkaterülethez kapcsolódóan kiemelt feladat.  

- A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és 
érdekképviseleti szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és 
tevékenységük fejlesztését elősegítő együttműködés fenntartása. 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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- Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában, hatályosulásának 

vizsgálatában történő aktív közreműködés a saját munkaterületet érintő 
rendelkezések célszerűségi, hatékonysági vizsgálatát tekintve, akár önálló 
javaslattétellel is.  

- Az állampolgárok jogkövető magatartásának biztosítása, elsősorban a 
megelőzést célzó tájékoztatás, felvilágosítás javításával. 

- A Polgármesteri Hivatal szabályzatainak folyamatos felülvizsgálata, 
aktualizálása a jogszabályi módosulásoknak megfelelően.  

- A felkészültséget, szakmai teljesítményt, kreativitást honoráló értékelési és 
elismerési rendszer alkalmazása a költségvetés biztosította lehetőségek 
figyelembevételével. 

-  A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában való aktív 
szakmai      és gyakorlati közreműködés. 

 
Titkárság 
 

- A Képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések színvonalas, határidőre 
történő elkészítése. 

- A Képviselő-testület és a bizottságok üléseivel kapcsolatos adminisztratív 
teendők ellátása, a jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre történő 
felterjesztése a Pest Megyei Kormányhivatalhoz elektronikusan és papíralapon. 

-  A Nemzeti Jogszabálytárba  való rögzítés és folyamatos feltöltés 
- Az önkormányzat honlapjának folyamatos frissítése, a közzétételi 

kötelezettségek teljesítése. 
-  Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok felkutatásában,  

lebonyolításában és végrehajtásában való aktív közreműködés. 
 

Hatósági csoport 
 

- Az ügyfelek egyéni helyzetének mérlegelése alapján a hátrányos szociális 
helyzetű személyek célzott, összehangolt segítése.  

- A segélyezési rendszer keretében a természetbeni juttatások előtérbe helyezése.  
- Az engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli, illetve jogszabálysértő 

cselekvésekkel (közterület-használat, közterület-károsítás, hulladéklerakás) 
szembeni időbeni, eredményre vezető hatósági intézkedések megtétele, 
helyszíni ellenőrzések gyakoriságának növelése.  

- A hatósági tevékenységben az ügyfél- és partnerközpontúsággal, a polgárbarát, 
szolgáltató, gyors és méltányos, ugyanakkor jogszerű és szakszerű, kulturált 
ügyintézés. 

- Az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a kintlévőségek, adóhátralékok 
csökkentése, az adók módjára behajtandó köztartozások megnövekedett 
számára tekintettel azok kiemelt kezelése.  

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Pénzügyi  csoport 
 

- Kiemelt feladat az új könyvelési rendszerre való áttérés, a megváltozott 
jogszabáblyi környezethez való megfelelés biztosítása  

- A  2014. évi költségvetés, a zárszámadás, a költségvetést módosító 
önkormányzati rendeletek vonatkozó jogszabályok szerinti előkészítése, a 
féléves beszámoló és a háromnegyed éves tájékoztató elkészítése a 
munkatervben foglalt határidőre. 

- A 2014. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott 
feladatok költséghatékony és racionális megoldására.  

- Pályázati  támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a 
pályázati támogatásokkal való elszámolás. 
- Az önkormányzat intézményeinek irányításával, gazdálkodásával, 
ellenőrzésével    kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Az önkormányzati intézmények költséghatékony, ésszerű és racionális 
működtetése, fenntartása, erre koncepciók kidolgozása.  

 
Műszaki csoport 
 
- A közfoglalkoztatási rendszer keretében a foglalkoztatás hatékony és ésszerű 

megszervezése, a lehetőségek maximális kihasználása, illetve az 
alkalmazásokkal összefüggő teendők ellátása a szociális ügyintéző 
közreműködésével.  

- Az önkormányzati vagyon nyilvántartása, felügyelete, intézkedések a 
karbantartásra 

- A település közterületei tisztaságának, rendezettségének, rendeltetésszerű 
használatának és virágosításának, a külterületi utak karbantartásának folyamatos 
biztosítása.  

- A községben folyó beruházások, fejlesztések, munkálatok műszaki felügyelete. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 15. sz. napirend 
tárgyalását a 8. sz. napirend után tárgyalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Vadászlaki Zoltán 
Alsónémedi, József A. út 1. szám alatti lakos kérését megtárgyalta és úgy döntött, 
hogy részére az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 1541 
hrsz-ú Damjanich utcából az általa használt, kb. 40 m2 területet nem értékesíti, 
de a területet részére használatba adja. 
 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: kérelmező, műszaki csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2014. (III.26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 057 hrsz-
ú „Penny” összekötő út megépítését. 
Az út építésének finanszírozására a legnagyobb körbe be kell vonni az érintett 
telektulajdonosokat. 
A Képviselő-testület 140 millió Ft-ot elkülönít a tartalék terhére tárgyi útépítésre.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2014. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
057 hrsz-ú „Penny” összekötő út megépítését tekintetében a közútkezelői 
hozzájárulás kiadását saját hatáskörben dönti el.  
 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: műszaki csop.vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2014. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi belterület 3404/2 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi 3404/2 
hrsz alatt található, 416 m2 területű „kivett – út” művelési ágú ingatlanra 
vonatkozó, térítésmentes tulajdonba és kezelésbe adásra vonatkozó ajánlatot. 
 
A Képviselő-testület a tulajdonosoktól (Wágner Ferenc Péterné 2351 Alsónémedi, 
Halászy K.u. 39., Czeróczki Sándorné 2351 Alsónémedi, Nefelejcs u. 22. és 
Rizmajer Annamária 2367 Újhartyán, Pipacs u. 24.) a jelzett ingatlant 
térítésmentesen elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó 
szerződés aláírására és a Fölhivatali eljárás megindítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
Kapja: Wágner Ferenc Péterné, Czeróczki Sándorné, Rizmajer Annamária, pü. 
csop. vez., műszaki csop. vez. 
 

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

50/2014. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 9/2014. (III. 19.) sz. határozati javaslatára –
kezdeményezi Bugyi Nagyközség Képviselő-testületénél a két település 
megegyezését annak érdekében, hogy az alsónémedi lakosok tulajdonában lévő, 
de Bugyi közigazgatási területéhez tartozó földterületek Alsónémedi település 
közigazgatási területéhez tartozzanak, azaz a két település közigazgatási határa 
az alsónémediek által tulajdonolt és használt területek tényleges határára 
módosuljon.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: műszaki csop.vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2014. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 1-i 
hatállyal a Biofaktor Kft.-vel (2364 Ócsa, Aranyhegy hrsz 284/2., adószám: 
13201500-2-13) kíván szerződést kötni a melléklet szerinti besorolású, 
Alsónémedin keletkező állati eredetű melléktermékek gyűjtésére és 
ártalmatlanítására 125.000 Ft + áfa/hó átalánydíjon. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2014. május 1-től szerződést kössön a 
Biofaktor Kft-vel. 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a 2014. április 1-30-ig terjedő 
időszakra a lakosságnál keletkező állati eredetű hulladékra az ATEV Kft-vel 
kössön szerződést. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető, müszaki csop. vez. 
 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2014. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi utcák 
terveztetését végezteti el: 
 
 
 

MUNKA MEGNEVEZÉSE MŰSZAKI TARTALOM MEGJEGYZÉS 

József A. utca 
lakó utca, csatlakozik az 
5201 j. úthoz 

Építési engedély 
köteles 

Róna utca 
lakó utca, csatlakozik az 
5201 j. úthoz 

Építési engedély 
köteles 

Tulipán utca lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

Ibolya utca lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

Jácint utca lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

Nefelejcs utca, Toldi M. utca - 
Határ utca közötti szakasz 

lakó utca 
Építési engedély 
köteles 
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Toldi M. utca (Árpád utca - 
Jácint utca közötti szakasz) 

lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

4602 j. Somogyi B. utca 
(Kossuth L. utca - 5. sz. út 
közötti szakasz) 

jobb oldalon 
járda+vízelvezetés zárt 
csapadékvíz csatornával, 
bekötve az 5. út vízeleveztő 
rendszerébe, burkolat 
felújítása az országos 
közútnak 

kiviteli terv 

Rákóczi utca járda (5. út -
Haraszti út közötti szakasz jobb 
oldal) 

térkő járda kiviteli terv 

Iskola utca (Rákóczi utca -
Faluház közötti szakasz) 

térkő járda kiviteli terv 

Halászy K. utca járda (5. út - 
sportpálya parkolóig bal oldalon 
) 

a meglévő járda elbontása, új 
térkő burkolatú járda, burkolt 
árok kiépítése 

kiviteli terv 

Haraszti út járda (Deák F. utca -
Toldi M. - Kölcsey utca közötti 
szakasz) 

térkő járda kiviteli terv 

Kölcsey utca járda (Toldi M. 
utca -Deák F. utca közötti 
szakasz bal oldal) 

térkő járda kiviteli terv 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2014. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
52/2014. (III. 26.) sz. önkormányzati határozatban foglalt utcák és járdák 
terveztetésére felhatalmazza a Polgármestert 3 árajánlat bekérésére, majd az 
árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozóval szerződés 
kötésére. 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2014. (III. 26.) önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza az 
ABÉVA Kft. Ügyvezetőjét, hogy az Alsónémedi Iskola út 1. szám alatti iskolaépületre 
vonatkozóan elektromos energiaszerződést – a FEB döntése alapján – a kedvezőbb 
ajánlatot adó céggel kösse meg. 
 
Határidő:  2014. április 15. 
Felelős: ABÉVA Ügyvezetője 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2014. (III. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző üléseken 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: 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 

2014. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Az Egyebek napirendi pontba javasolja felvenni a Rákóczi úti óvoda felújítási 
munkálatainak ügyét. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján  Vincze József polgármester javaslatára az Egyebek napirendben tárgyalja a 
Rákóczi úti óvoda felújításának ügyét. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján Józan Sándor javaslatára az Egyebek napirendben tárgyalja a Széchenyi 
Napokkal és a helyi TAB elnök nyilatkozatával kapcsolatos kérdést. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
60/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 
elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
61/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft. (2350 Alsónémedi, Nap u 2. szám) 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés érvényességének meghosszabbítása iránti 
kérelmét. 
 
A képviselő-testület a temető üzemeltetőjével a közszolgáltatási szerződést  meg 
kívánja  hosszabbítani, mely alapján az új szerződés érvényességi ideje: 2020. 
december 31-ig szól. 
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A testület kéri a jegyzőt, hogy a közszolgáltatási szerződés érvényességének 
meghosszabbításáról és a szerződés törvényi változások miatti pontosításáról 
gondoskodjék. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. december 31-ig szóló kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: ELOHIM KFT. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
62/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése  alapján 
megtárgyalta és  a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi településen a 2013-ban 
végzett  gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  2014. május 31.  
Felelős:   jegyző 
Kapja: Kormányhivatal, „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 
 

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

 
63/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  ééss  
--    aa  Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján  - a 
melléklete szerint elfogadja a 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. 

 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 193/2003.(XI. 26.) 
Kormányrendelet 31. §-a alapján a belső ellenőri vezető 2013. évre vonatkozó 
éves ellenőrzési jelentését megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja. 
A jelentésben foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi – előterjesztés szerinti -  határozatot hozta: 

 
65/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  ééss  
--    aa  PPéénnzzüüggyyii  ééss  TTeelleeppüüllééssffeejjlleesszzttééssii  BBiizzoottttssáágg  jjaavvaassllaattaa  aallaappjjáánn    --  aa  mmeelllléékklleettee  
sszzeerriinntt  eellffooggaaddjjaa  aazz  AABBÉÉVVAA  KKfftt..  22001133..  éévvii  mműűkkööddéésséérrőőll  sszzóóllóó  bbeesszzáámmoollóójjáátt..  
  
HHaattáárriiddőő::  aazzoonnnnaall  
FFeelleellőőss::  Vincze József polgármester 
Kapja: ABÉVA Kft. 
 

 

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

 
66/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
az ABÉVA KFT.  tulajdonát képező Alsónémedi, Fő út 54. szám alatti ingatlan 
értéke 40 millió forint összegben az önkormányzat könyveiből kivezetésre 
kerüljön és tudomásul veszi, hogy ezáltal az önkormányzat vagyonának értéke  40 
millió forint összeggel csökken. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a kivezetésről gondoskodjék. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
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Felelős: jegyző 
Kapja: ABÉVA ügyvezető, pü. csop. vezető 
 

 

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

 
67/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat  Képviselő – testülete   az ABÉVA Kft. 
Alapító okiratának VII. pontját  az alábbiak szerint módosítja:  
 
A  társaság könyvvizsgálója 2014. június 1-től 2015. 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 504.000.- forint + 
forgalmi adó, ami negyedéves bontásban számlaadás ellenében kerül 
kifizetésre. 
 
Határidő: 30 napon belül  
Felelős: Polgármester és az ABÉVA Kft. ügyvezetője 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezetője 
 
 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 1 nem 2 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
68/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak jutalmazására vonatkozó 
kérést és úgy döntött, hogy az alábbi összegeket biztosítja az általános tartalék 
terhére: 
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1.) A Széchenyi István Általános Iskola 34 pedagógusának és 2 fő pedagógiai 
munkát közvetlenül segítő dolgozójának jutalmazására 9.271.190,- Ft + 
járulékai összeget biztosít olya módon, hogy az összeget pénzeszköz 
átadással a KLIK Gyáli Tankerülete részére átutalja.  

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda logopédusának jutalmazására 
250.000 Ft + járulékai összeget biztosít oly módon, hogy az összeget 
pénzeszköz átadással a KLIK  Ceglédi Tankerülete részére átutalja. 

3.) A többi szakfeladaton foglalkoztatottak munkájának elismerésére az 
alábbi jutalomkeretet biztosítja a költségvetésben betervezett összegen 
felül: 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda   1.617.000,- Ft + járulékai 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár      600.000,- Ft + 
járulékai 
Önkormányzat     2.636.000,- Ft + járulékai 
Polgármesteri Hivatal    4.518.000,- Ft + járulékai 
Összesen:      9.371.000,- Ft + járulékai 
 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pü. csop. vezető, KLIK 
 
 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi – előterjesztés szerinti -  határozatot hozta: 
 

69/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Molnár Sándor 2351 Alsónémedi, Nefelejcs u. 18. sz. alatti lakos – az EWUF 
szövetség által május 6-11 között megrendezett Európa Bajnokságon való 
részvételének – támogatási kérését és az eddig elért eredményére való tekintettel 
úgy döntött, hogy 50.000,- Ft-tal támogatja szállásának költségeit az általános 
tartalék terhére. 
 
Határidő: 2014. május 02. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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70/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
-  a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján  - a 
melléklete szerint elfogadja a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. 
évi beszámolóját. 
 
HHaattáárriiddőő::  aazzoonnnnaall  
FFeelleellőőss::  Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi – előterjesztés szerinti -  határozatot hozta: 

 
71/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a kerékpárút 
felújítás kivitelezési munkálatok elvégzésére a beérkezett árajánlatok alapján a 
Hidrográd Kft-vel (2330 Dunaharaszti, Akácfa u.2/a.) köt szerződést.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a 12.118.525.- Ft + ÁFA összegű  szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő:  2014. május 15. 
Felelős:   polgármester 
Kapja: pü. csop.vezető 
 

 

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

 
72/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 21/2014. (IV.23.) számú határozata alapján 
támogatja, hogy  a Napfény mazsorett csoport a jövőben - heti edzéseinek 
megtartásához - a helyi egyesületek részére megállapított 1000 Ft/óra bérleti 
díjért használhassa az iskola testnevelés termét. 
Hozzájárul továbbá, hogy iskolai vagy községi rendezvényekre való felkészülés 
céljából - előzetes egyeztetés után, a heti edzéseken felül - a testnevelés termet 
ingyenesen vehesse igénybe. 
 
A testület kéri az üzemeltető kft. ügyvezetőjét, hogy a csoport esetében a 
megállapított egyedi bérleti díjat alkalmazza. 
 
Határidő: azonnal és értelemszerű 
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Felelős: ABÉVA KFT. ügyvezetője  
Kapja: pü. csop. vezető, ABÉVA KFT. ügyvezetője, Mazsorett csoport vezetője 
 

 

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

 
73/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 16/2014. (IV.23.) számú határozata alapján 
támogatja az I. világháború centenáriumi ünnepségének megszervezését, melyhez  
750.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
A kiadások fedezetére - az úthasználati engedélyre és forgalomelterelésre  - 
450.000 Ft-tal az önkormányzat elemi költségvetését, míg az egyéb költségek 
fedezésére 300.000 Ft-tal a Művelődési Ház költségvetését emeli meg. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítás átvezetéséről 
gondoskodjék. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: jegyző   
Kapja: pü. csop. vezető, műv. ház vezető 
 
 

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

 
74/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. július 7-
17. között Pelplinben (Lengyelország) megrendezésre kerülő testvérvárosi 
találkozón Alsónémedi képviseletében részt vevő 25 fős delegáció útiköltségének, 
reprezentációs és egyéb költségek, valamint a lengyel csoport augusztus 7-i 
vendéglátásának fedezésére 1.000.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Határidő: 2014. július 7. 
Felelős: Polgármester 
Kapja: pü. csop. vezető 
 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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75/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/1996-2/2014. 
számú határozatában foglaltakkal, ezért kéri a Főfelügyelőséget, hogy az 
Alsónémedi 0261/20-41; 0261/55-67; 0312/14 hrsz-ú ingatlanok ”védett terület” 
jellegét állítsa vissza. 
 
A Testület kéri a jegyzőt, hogy a határozat megküldéséről gondoskodjon a 
Főfelügyelőség felé. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Jegyző 
Kapja: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
 
 

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

76/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
Alsónémedi Nagyközség Egyedi Tájérték Kataszterének elkészítését, mely 
kataszter képezi az alapját a helyi védelemről szóló helyi rendelet 
felülvizsgálatának, kiegészítésének. 
A képviselő-testület felkéri a lakosságot és helyi civil szervezeteket, hogy az 
értékek összegyűjtésében működjön közre és javaslataikat 2015. március 31-ig 
juttassák el a hivatal részére. 
 
Határidő 2015. március 31. és értelemszerű 
Felelős: jegyző 
Kapja: civil szervezetek 
 
 

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

 
77/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága javaslatára a melléklet szerint 
elfogadja az Alsónémedi Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Tüske Zoltán elnök 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
78/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző üléseken 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 

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

 
79/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a Rákóczi utcai 
óvodában 3 db foglalkoztató felújítási munkálatok elvégzésére a beérkezett 
árajánlatok alapján a Józan Kft-vel (2351 Alsónémedi, Deák F.u.29.) köt 
szerződést az ajánlatban szereplő műszaki tartalomra. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 2.132.930.- Ft + ÁFA összegű   szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő:  2014. május 15. 
Felelős:   polgármester 
Kapja: pü. csop.vezető 
 

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

 
80/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a 0261/7-21 hrsz-ú 
területre tervezett nyúlvér telep megvalósítása ellen határozottan tiltakozik. Kéri 
a tisztségviselőket, hogy az érintett szakhatóságok tájékoztatásával tegyenek meg 
mindent a telep megvalósításának elkerülése érdekében. 
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Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, jegyző 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2014. június 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján  Vincze József polgármester javaslatára a 19. napirendet 
az 1. napirendként tárgyalja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az Római Katolikus Egyház kérésére a 10. napirendi 
pontot leveszi napirendjéről, helyette 10. napirendi pontként a 057-es út építésének 
közbeszerzési eljárását tárgyalja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján Vincze József javaslatára az Egyebek napirendben 
tárgyalja a költségvetési előirányzat módosítását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 
tartózkodás szavazat alapján Török Lajosné javaslatára az Egyebek napirendben 
tárgyalja az Egészségházzal kapcsolatos lakossági vélemény meghallgatását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
20.) Szabadság téri öntözőrendszer kialakítása 

Előterjesztő: Kiss István Viktor alpolgármester 
21.) A 2014. évi költségvetés I. módosítása  

Előterjesztő: Vincze József polgármester   
22.) A Rendőrség beszámolója Alsónémedi közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Kocsis István r. alezr. kapitányságvezető 
23.) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 

Előterjesztő: Jasper Lóránt a DAKÖV Kft. ügyvezetője 
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24.) A Oktatási, nevelési évről szóló beszámoló az oktatási és nevelési 
intézményekben 
Előterjesztő: Intézményvezetők   

25.) Intézményi kérések (előirányzat módosítás) 
Előterjesztő: Intézményvezetők   

26.) A Római Katolikus Egyházközség földterületének felajánlása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

27.) A régi Református temetőben emlékpark kialakítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

28.) Református Egyházközségtől területvásárlás az öreg temetőrészből 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

29.) Régi temető növénytelepítési koncepciója 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

30.) „Alsónémedi 057 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő kiépítése” tárgyú 
közbeszerzései eljárás eredményének megállapítása  
Előterjesztő: Vincze József polgármeste 

31.) GLS Hungary telephely bővítési kérése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

32.) Árpád utcai buszváró felújítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

33.) Haraszti úti járda felújítása (Toldi M. u. és Róna u. között) és gyalogos 
átkelőhely létesítése a Róna utcánál  (Az árajánlatokat hétfőn kapjuk meg, így 
az előterjesztést csak annak megérkezése után tudjuk megküldeni, e-mailban). 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

34.) Rákóczi utcai járda – Fő út és Haraszti utca közötti szakaszának – 
felújítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

35.) Út- és járdatervek elkészítése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

36.) Monori út stabilizálása, földút felújítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

37.) Tehéntelepi út felújítása, szélesítése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester   

38.) Védett területetekkel kapcsolatos döntés (bírósági kereset) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

39.) Polgármester beszámolója az előző rendes ülés óta tett fontosabb 
intézkedésekről és a határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

40.) Egyebek: 
– Vérnyúl-teleppel kapcsolatos tájékoztatás Kertai Tamás részéről, 
– Tájékoztatás a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásról 
– Költségvetésben betervezett beruházások költségéhez plusz forrás 

biztosítása 
– Egészségházzal kapcsolatos lakossági vélemény 
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Zárt ülés: 
41.) Helyi kitüntetésről szóló döntés meghozatala 

Előterjesztő: Vincze József polgármester   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 

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

 
82/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a 
Szabadság téri öntözőrendszer kialakításának szükségességét és azt támogatja. 
A kivitelezésre a fedezetet maximum  4.600.000 Ft erejéig a 2014. évi 
költségvetéséből biztosítja, annak általános tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adóval kössön 
szerződést. 
 
Határidő:  2014. szeptember 30.  
Felelős:   polgármester 
Kapja: műszaki és pénzügyi csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2014.(VI.24.) önkormányzati rendeletét 

a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.25.) rendeletének módosításáról. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2014. (VI.24.) 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. 



54 
 

 
Határidő:  2014. július 10.  
Felelős:   jegyző 
Kapja: Dabasi Rendőrkapitányság 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
84/2014. (VI.24.) 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.) 2013.évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Jasper Lóránt 
Kapja: DAKÖV KFT. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
86/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolaigazgató 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerint tudomásul veszi a Széchenyi 
István Általános Iskola 2012/13-as tanév tárgyi és személyi feltételeiről szóló 
tájékoztatását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   intézményvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezető 
előterjesztésében  megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja a Fantázia 
Alapfokú Művészeti  Iskola éves beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   intézményvezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
88/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
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Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a 
művelődési ház vezetőjének kérését, mely alapján hozzájárul az Aeroic Klub 
részére hifi-torony vásárlásához. 
A képviselő-testület a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár részére a 
beszerzéshez 58.000 Ft-os pótelőirányzatot biztosít a  2014. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére.  
A testület kéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítás átvezetéséről 
gondoskodjék.  
 
Határidő:  2014. július 30. 
Felelős:   műv.ház igazgató 
Kapja: műv.ház igazgató, pénzügyi csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta az 
óvodavezető  kérését, mely alapján a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda részére 
az 1.234.900 Ft + járuléka fedezetére  pótelőirányzatot biztosít a  2014. évi 
költségvetés bér és járulékai tartalék terhére.  
A testület kéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítás átvezetéséről 
gondoskodjék.  
 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
Felelős:   jegyző 
Kapja: óvodavezető  pénzügyi csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 24/2014. (VI.18.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő 0193/5 hrsz-ú 
területet meg kívánja vásárolni 1 MFt-ért. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
  
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem, 4 
tartózkodás szavazat alapján nem fogadja el Vincze József módosító javaslatát, 
mely szerint az emlékpark kialakítása során a Református Egyházközség Garay 
bíró sírját nem mozdíthatja el és az eredeti helyén gondoskodik annak rendben 
tartásáról. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem, 3 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy: 
 

 a református öreg temető tervezett rendezése kapcsán hozott 59/2013. 
(III.26.) számú határozata alapján a Református Egyházközség 
közgyűlésen hozott döntést az ügyben, melynek eredménye az 
egyházközség többségi támogatása 

 
 a képviselő-testületi ülésen elhangzott helyi civil szervezeti és lakossági  

bejelentések, új információk, valamint az ezzel kapcsolatban folyamatban 
lévő eljárások miatt tárgyi ügyben a döntést elnapolja. 
 

Határidő: következő soros testületi ülés 
Felelős:     Vincze József polgármester 
Kapja: Református Egyházközség 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a régi 
református temetőrész gondozását a soron következő üléséig, illetve a 91/2014. 
(VI.24.) sz. határozatában foglalt döntés meghozataláig a Református 
Egyházközségtől átvállalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: Református Egyházközség, műszaki osztály 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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93/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 26/2014. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy az ún. öreg temető önkormányzati tulajdonú részére elfogadja a 
KERT-VONAL Stúdió (1147 Budapest, Szentes utca 63/A.) által készített 
koncepciót. 
A terület övezeti besorolása változatlanul temető marad, azon a Képviselő-testület 
nem kíván változtatni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert az engedélyes 
„parkterv” elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására. A kiviteli 
terv várható költsége 340.000 Ft + ÁFA. 
  
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti 
szavazással, 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
A szavazás eredménye: 

 
Bálint Sándor  igen 

dr. György Balázs  igen 
       Józan Krisztián           - 

Józan Sándor  igen 
Némedi Rezső  igen 

Szántó Erzsébet igen 
Zsin Géza   igen 

Vincze József  igen 
 

94/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
 

c.) Alsónémedi, 057 hrsz-ú út 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: 
 

Neve Hidrográd Víz és Közműépítő Kft. 
Székhely címe 2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a. 

 
Nettó ajánlati ár (HUF): 99 767 960.- Ft
Tartalékkeret (nettó ajánlati ár 10 %-a) 
(HUF): 

9 976 796.- 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 az összességében legelőnyösebb ajánlat, mely a legmagasabb 
pontszámot érte el. 

 
d.) Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére 

(eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2014. július 7. 
Felelős: polgármester 
Kapja: Ajánlattevők 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
95/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a GLS Hungary Kft. 
kérésére kinyilvánítja, hogy  – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
27/2014. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – a 3057/3 hrsz-ú GLS Európa utcát a 
meglévő burkolattól 75 m hosszban, 7 m szélességben, tehergépjármű forgalomra 
alkalmas pályaszerkezettel kiépíti abban az esetben, amennyiben a GLS a 
tervezett telephelybővítést, fejlesztés Alsónémedin valósítja meg. 
  
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
96/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 25/2014. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy az Árpád utcai régi buszváró felújítására vonatkozó 
„látványtervet” elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert az engedélyes 
kiviteli terv elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására. A kiviteli 
terv várható költsége 400.000 + ÁFA, melyet a tartalék terhére biztosít. 
  
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
97/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Haraszti út (Toldi M. utca –Róna utca közötti szakasz) járda felújítás 
kivitelezésével a Szlov-ép bt.-t bízza meg bruttó 13.352.602.- Ft Ft árajánlata 
alapján és egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
A kivitelezést az Önkormányzat a költségvetés „Haraszti út Toldi-CBA járda 
építés” terhére 11.500.000 Ft, „Járdaépítés, belterületi utak” terhére 1.853.000.- 
Ft végezteti el. 
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Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. csop. vez, müszaki csop.vez. 
 

 
 

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

 
98/2014. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Haraszti út Róna utcai csatlakozás térségében a gyalogátkelőhely kivitelezésével a 
Szlov-ép bt.-t bízza meg bruttó 1.805.762.- Ft árajánlata alapján és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
A kivitelezést az Önkormányzat a költségvetés „Haraszti út Róna u. gyalogos 
átkelőhely+ járda hozzávezetés Kistói utca irányából+sebesség jelző tábla” 
terhére végezteti el. 
 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. csop. vez, müszaki csop.vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
99/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Rákóczi utca (Fő út és Haraszti út közötti szakasz) járda felújítás és csapadékvíz 
elvezetés kivitelezésével az UNOBAU Kft-t bízza meg bruttó 8.887.310.- Ft 
árajánlata alapján és egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 
A kivitelezést az Önkormányzat a költségvetés „Járdaépítés, belterületi utak” 
terhére végezteti el. 
 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. csop. vez, müszaki csop.vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
100/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
József Attila utca, Róna utca, 4602 j. Somogyi B. utca (Kossuth L. utca – Fő út 
közötti szakasz) és Haraszti út járda (Deák F. utca – Toldi M. utca – Kölcsey utca 
közötti szakasz) engedélyezési és kiviteli un. egyesített terveinek elkészítésével az 
ÉP-KERT Mérnökiroda Kft-t bízza meg 2.106.600,- Ft+ÁFA árajánlata alapján 
és egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
A terveztetést az Önkormányzat a költségvetési „Járdaépítés, belterületi utak” 
terhére végezteti el. 
 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
101/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Tulipán utca, Ibolya utca, Jácint utca, Nefelejcs utca (Toldi M. utca –Határ utca 
közötti szakasz) és Iskola utca járda (Rákóczi F. utca – Faluház közötti szakasz) 
engedélyezési és kiviteli un. egyesített terveinek elkészítésével Rasztik Róbert 
egyéni vállalkozót bízza meg 2.015.600,- Ft+ÁFA árajánlata alapján és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
A terveztetést az Önkormányzat a költségvetési „Járdaépítés, belterületi utak” 
terhére végezteti el. 
  
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem 3 
tartózkodás szavazat alapján nem támogatja a Monori út” stabilizációjának 
kivitelezési munkáinak elvégzését. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
102/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
0311 hr számú un. Tehenészeti út szélesítés kivitelezésével a Hidrográd Kft-t 
bízza meg bruttó 15.614.359.- Ft árajánlata alapján és egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 
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A kivitelezést az Önkormányzat a költségvetés „Tehenészeti út szélesítése” 
terhére 15.000.000.- Ft, a fennmaradó 614.359.- Ft összeget pedig a tartalék 
terhére végezteti el. 
 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. csop. vez, müszaki csop.vez. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
103/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Alsónémedi 0261/20-41; 0261/55-67 valamint 0312/14 hrsz-ú ingatlanok esetében 
elfogadja a Főfelügyelőség 14/1996-2/2014. számú határozatát és nem indít 
bírósági keresetet. Nevezett ingatlanok esetében szakértő bevonásával 
megvizsgálja, hogy a helyi védettség indokolt-e, ebben az esetben elkészítteti a 
kezelési tervet és a területek helyi védettségét biztosítja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Kapják: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

 
 

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

 
104/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
105/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetésben – az óvodai álmennyezet felújítása soron – betervezett 2.000.000,- 
Ft-on felül az óvodai felújításokra a 79/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati 
határozatban szereplő költségek figyelembevételével további 710.000,- Ft-ot 
biztosít az általános tartalék terhére.  
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
106/2014. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetésben – a kerékpárút aszfaltozása soron – betervezett 15.000.000,- Ft-on 
felül további 391.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére a 71/2014. (IV. 
29.) sz. önkormányzati határozatban szereplő költségek figyelembevételével.  
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
 
       Zagyva Gabriella 
        jkv. 
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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 

2014. július 23-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján Vincze József polgármester javaslatára zárt ülésen tárgyal a 
szennyvízberuházással kapcsolatos közbeszerzésről. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
110/2014. (VII. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
111/2014. (VII. 23.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2014. (VI. 
24.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja. 
A képviselő-testület - a helyi védettségre is tekintettel – úgy ítéli meg, hogy a 
mellékelt tervek szerinti rendezés hosszú távra megmenti a temetőben még 
meglévő értékeket, méltó módon biztosítja a megemlékezés lehetőségét és 
megfelelő gondozásra, rendben tartásra is alkalmasabb lesz a terület. 
Mindezek alapján tudomásul veszi az Alsónémedi Református Egyházközség 
közgyűlésének döntését, mely alapján - a 1848-as mártír Garay bíró sírjának, 
valamint a katonasírok érintetlenül hagyása mellett – hozzájárul a tervezett 
rendezéshez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján úgy döntött, hogy a helyi népszavazás kezdeményezésére 
jogosult választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet 1. §-ában a 
kezdeményező választópolgárok számát 10 %-ban határozza meg. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének 
7/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 

a  helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról 
 
 

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

 
112/2014. (VII. 23.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2014/II.25.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Egyházmegyei 
Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózatának kérését, mely alapján 
támogatás biztosít az intézménynek a szülők terheinek a csökkentésére az alábbik 
szerint: 

A támogatás feltétele: alsónémedi állandó lakcímmel rendelkező gyermek után 
A támogatás időtartama: 2014. június l-től 2015. május 31-ig terjedő időszak. 
A támogatás összege: 400 Ft/fő/nap 
 
Ezen felül családi napközibe járó alsónémedi gyermekek részére az étkezést az 
óvodai nyersanyagköltség + ÁFA  összegért biztosítja a önkormányzati 
konyháról. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződés fentiek szerint 
módosításáról és az elszámolás pontosításáról gondoskodjék. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 
Kapja: kérelmező, pü.csop. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2014. (VII. 23.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár létszámát  1 fővel megemeli 2015. július 31-
ig és  engedélyezi 1 fő ifjúsági referens felvételét. 
A létszámbővítés 2014. évi fedezetét a 2014. évi  költségvetési tartalék terhére 
biztosítja az alábbiak szerint: 

Bér:         750.000 Ft 
Járulék   202.500 Ft 
Cafetéria:    85.000 Ft. 

 
Az álláshely indokoltságát a képviselő-testület az intézmény éves beszámolójával 
egyidejűleg felülvizsgálja. 
 
Határidő: 2014. augusztus 01. - 2015. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2014. (VII. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
1. 057 hrsz-ú út építése (elektronikus építési napló) 
2. Haraszti úti járda felújítás és gyalogátkelőhely építés 
3. Rákóczi utca járda felújítás 
4. Tehenészeti út szélesítése 
5. Deák F. utca óvoda előtti járda felújítás 
6. Kerékpárút aszfalt burkolat megerősítés 

 
út- és járda építések műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével az Ép-Kert 
Mérnökiroda Kft-t bízza meg nettó 4.617.951.- Ft árajánlata alapján és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
A megbízást az Önkormányzat a költségvetési tartalék terhére végezteti el. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. csop. vez, müszaki csop.vez. 
 
 



70 
 

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

115/2014. (VII. 23.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Penny Market Kft megbízásából eljáró 
tervező társaság részére a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adja meg a 
logisztikai központ belső parkoló forgalmi rendjének módosításához és az 
Összekötő úthoz (hrsz: 057) csatlakozó új útcsatlakozás építéséhez. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. csop. vez, müszaki csop.vez. 
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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 

2014. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
116/2014. (VII. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
1.) Monori út stabilizálása, földút felújítása (képviselői kezdeményezés) 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Zárt ülés: 
2.) Szennyvízberuházás közbeszerzési eljárásával kapcsolatos tájékoztatás, 

döntés 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester 

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

117/2014. (VII. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 28/2014. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy  

a.) A „Monori út” stabilizációjának kivitelezési munkáival a Hidrográd Kft.-t 
bízza meg bruttó 5.472.925,- Ft összegű árajánlata alapján és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. A munkálatokat az 
Önkormányzat a költségvetési tartalék terhére végezteti el. 

b.) A Képviselő-testület egyidejűleg kinyilvánítja, hogy a külterületi utak 
fejlesztését, minőségének javítását - az indokoltság sorrendjében - az 
elkövetkező években folytatni kívánja. 

  
Határidő: 2014. július 31., ill. folyamatos 
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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 
2014. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
120/2014. (VIII. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
121/2014. (VIII. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait 
az alábbiak szerint választja meg: 
Tagok: 

 Marosi Boldizsár      2351 Alsónémedi, Széchenyi út 46. 
 Krizsa Márta            2351 Alsónémedi, Somogyi B. út 24. 
 Kiss Tibor   2350 Alsónémedi, Haraszti út 52. 

Póttagok: 
 Horváth Miklós   2351 Alsónémedi, Fő út 144. 
 Győrfi Gergely Józsefné  2351 Alsónémedi, Somogyi B. út 3. 

 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a megbízólevelek átadásáról, a tagok eskütételéről 
gondoskodjék. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
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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 

2014. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján felveszi az Egyebek napirend keretében történő tárgyalásra az alábbi 
témaköröket: 

– „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program támogatása, 
–  a 052/18 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása, 
– a falunapi rendezvények időpontjának (éjszakába nyúlóan) történő 

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

 
123/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 
kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
124/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján megtárgyalta és a 
melléklet szerint (szöveges előterjesztés,  I-V. számú melléklet) az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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125/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 51/2014. (IX. 02.) sz. határozati javaslata 
alapján – elfogadja az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2013. évről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Nagy Vilmos, a kuratórium elnöke. 

 
 

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

 
126/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 52/2014. (IX. 02.) sz. határozati javaslata 
alapján – elfogadja a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány 2013. 
évről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Ladányi Istvánné, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
127/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 53/2014. (IX. 02.) sz. határozati javaslata 
alapján – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Közalapítvány 2013. 
évről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Mikusné Végh Magdolna, a kuratórium elnöke. 
 

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

 
128/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 54/2014. (IX. 02.) sz. határozati javaslata 
alapján – elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2013. évről szóló 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Latyák István, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
129/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezető 
előterjesztésében megtárgyalta és – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 50/2014. (IX. 02.) sz. határozati javaslata alapján – a melléklet szerint 
elfogadja a Szivárvány Napközi-otthonos Óvoda beszámolóját a tanévkezdés 
tárgyi és személyi feltételeiről, a nyári nyitva tartás tapasztalatairól. 
 
Az óvoda 2015. évi nyári nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Az intézmény 2015. június 15-től összevontan működik a Rákóczi úti épületben. 
Nyári szünet 4 hét: 2015.07.27.- 08.21.-ig 
Nyitás összevontan a Szent I. téren: 2015.08.24.-28. 
Nyitás mindkét épületben: 2015.08.31. 
 
Határidő: azonnal és értelemszerű  
Felelős: intézményvezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
130/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
103/2012. (VI.26.) sz. határozatában meghatározott feltételekkel az „öreg temető” 
Alsónémedi Református Egyházközség tulajdonában álló 3.814 m2 
területrészének megvásárlásához, melynek költségét – 7.000.000,- Ft – a tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Alsónémedi Református Egyházközség 
     
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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131/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi belterület 1893/2 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi 
Szabadság tér 12/a. szám alatt található, Galambos Éva által bérelt 
üzlethelyiségen végrehajtott értéknövelő beruházások bérleti díjból történő 
levonására vonatkozó kérelmet. 
 
A Képviselő-testület – az érvényes bérleti szerződés alapján - a kérelemben 
szereplő 300.000,- Ft-ot teljes egészében nem  fogadja el, mint értéknövelő 
beruházás. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Kapja: Galambos Éva, pü. csop.  vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
132/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alsónémedi 
belterület 1893/2 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi, Szabadság tér 12/a. 
szám alatt található, Galambos Éva által bérelt üzlethelyiségen végrehajtott 
értéknövelő beruházások ellentételezésére  az üzlet 2 havi bérleti díját engedi el. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Felelős:  jegyző 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Kapja: Galambos Éva, pü. csop.  vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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133/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi belterület 2706 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi 2706 hrsz. 
alatt található, 942 m2 területű „kivett – út” művelési ágú ingatlanra vonatkozó, 
térítésmentes tulajdonba és kezelésbe adásra vonatkozó ajánlatot. 
A Képviselő-testület a tulajdonostól (gondnokolt Acsai Károly 2351 Alsónémedi, 
Iskola u. 10. gondnoka: Acsai Károlyné 2351 Alsónémedi, Iskola u. 10.) a jelzett 
ingatlant térítésmentesen elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert az erre 
vonatkozó szerződés aláírására és a Fölhivatali eljárás megindítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Kapja: Acsai Károlyné, pü. csop.  vez., műszaki csop. vez. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
134/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az önkormányzati konyha szakfeladaton lévő álláshelyet 2014. szeptember 
01-től egy 4 órás álláshellyel bővíti.  
A 2014. évi bér- és járulékok költségét – 330.000,- Ft –, valamint 66.000,- Ft béren 
kívüli juttatást a bér- és járulékai tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
135/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése a alapján a 
nemzetiségi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottságának tagjait az 
alábbiak szerint választja meg: 
Győrvári Péter Márk  2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 161. 
Kiss Péter    2351 Alsónémedi, Öreg-tó u. 15. 
Morvai Róbert   2351 Alsónémedi, Ady E. u. 19. 
Mozsár András   2351 Alsónémedi, Liliom u. 102/A. 
Tornyai Ádám   2351 Alsónémedi, Nap u. 2. 
 
Határidő: 2014. szeptember 22. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján 1.100.000,- Ft jutalomkeret emelést javasol az óvoda részére. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
136/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
1.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Széchenyi István Általános Iskola kérésére a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központnak 2.217.200,- Ft összegű pénzeszközátadást 
biztosít az általános tartalék terhére,  személyi jellegű kifizetésekhez, 
felhasználási kötöttséggel. 
A pénzeszközátadás célja: 
Rendkívüli jutalom kifizetése Nagyné Ligetfalvi Magdolna, Seregély Béláné 
és Surányi Mária iskolai pedagógusok részére.  
 

2.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények 2014-as költségvetésben szereplő jutalomkeretét az alábbi 
bruttó (járulékokat is tartalmazó) összegekkel engedélyezi felemelni: 
– Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 1.100.000.,- Ft 
– Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  1.713.000,- Ft 
A Képviselő-testület a fenti összegeket a bér- és járulékai tartalék terhére 
biztosítja. 

 
Határidő: 1. szeptember 30., 2. a kifizetésekre 2014. november 30. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző és Vincze József polgármester  

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

 
137/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy csatlakozik a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer pályázati 
kiíráshoz és a pályázatot az előterjesztésben foglaltak szerint kiírja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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138/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző üléseken 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  

 
 

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

 
139/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy 2014-ben is részt vesz az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” 
programsorozatban és 530.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés általános 
tartalékának terhére a rendezvény megtartása érdekében.  
Egyben a testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

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

 
140/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi 
község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló többször 
módosított 8/2004. (V. 03.) sz. rendeletében meghatározottak szerint az 
alsónémedi 052/18  hrsz-ú ingatlant a község belterületéhez kívánja csatolni, 
melynek költségeit a kérelmező Penny Market Kft. viseli. 
A testület kéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző  
Kapja: műszaki csoport, kérelmező 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
141/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Falunapok rendezvényei – a rendezvénynaptár szerinti 
időpontokban – hajnali 04 óráig tartsanak, a környéken lakók szükségtelen 
zavarása nélkül és megfelelő tájékoztatása mellett. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2014. október 05. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző és Jobbágy Ilona igazgató 
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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 
2014. október 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
145/2014. (X. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
146/2014. (X. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
90/2014. (VI. 24.) sz. határozat kiegészítésének szükségességét, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület döntése alapján a határozat első mondata kiegészül a 
„településfejlesztési célra” szövegrésszel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. október 31. 
Kapja: pü. csop.  vez., műszaki csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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147/2014. (X. 10.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi külterület 04/7 hrsz alatt felvett, 3670 m2 területű „kivett – út” 
művelési ágú ingatlan osztatlan közös tulajdon jellegének megszüntetésére 
vonatkozó előterjesztést. 
A Képviselő-testület a jelzett ingatlan megosztásához hozzájárul és felhatalmazza 
a Polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására és a Fölhivatali eljárás 
megindítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. október 31. 
Kapja: pü. csop.  vez., műszaki csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
148/2014. (X. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Kölcsey F. utca (Toldi M. utca és Deák F. utca közötti szakasz) járda felújításra 
benyújtandó ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot adó kivitelezőt, a 
Barizskert Kft-t bízza meg. bízza meg,  egyben felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 
A kivitelezés összegét, 5.400.000,- Ft-ot az Önkormányzat a költségvetésének 
„Járdaépítés, belterületi utak” terhére végezteti el. 
 
Határidő: 2014.  október 30. 
Felelős: polgármester  
Kapja: pü. csop. vez, müszaki csop.vez. 
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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 

2014. október 27-én megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

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

 
149/2014. (X. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
meghívó szerinti napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
150/2014. (X. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2014. (II. 
05.) sz. önkormányzati határozatában szereplő 2014. október 29-re tervezett 
testületi ülés időpontját 2014. november 12-re módosítja.  
A munkatervben szereplő ülések és közmeghallgatás időpontja és napirendje nem 
változik. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2014. december 31. 
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 

2014. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján felveszi – Török Lajosné indítványára – az Egyebek napirendbe az 
Alsónémedi Hírmondó októberi számával kapcsolatos témakört.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján felveszi – Szántó Erzsébet indítványára – az Egyebek napirendbe a 
Trifólium Kft. veszélyes hulladékokkal kapcsolatos szállításának stb. ügyét.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

151/2014. (XI. 12.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet 
kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

152/2014. (XI. 12.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásának lebonyolításához az 
alábbi tagokból álló ad-hoc bizottságot állítja fel: 

– Dr. György Balázs elnök 
– Kiss Miklós tag 
– Szántó Erzsébet tag 

 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Dr. György Balázs az ad-hoc bizottság elnöke 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

153/2014. (XI. 12.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 74.§ (1) 
bekezdése alapján – titkos szavazással – 2014. november 12-től a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek választja: 
 
                 KOZMA MIKLÓS képviselő urat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2014. (XI. 12.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kozma Miklós 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2014. november 12-től kezdődően 

 a tiszteletdíját: 180.000 Ft/ hó összegben,  
 költségtérítését  27.000 Ft/ hó összegben állapítja meg. 

 
A testület kéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: jegyző 
Kapja: pü. csoport, alpolgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján egyetértett azzal, hogy a Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet „a 
kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. október 12-től 
alkalmazni kell” szövegrésszel egészül ki.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

155/2014. (XI. 12.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulás Tanácsba Vincze József polgármestert 
delegálja. 
A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítésére Kozma Miklós 
alpolgármester jogosult. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a delegáló határozatot a társulás részére küldje 
meg. 
 
Határidő: 2014. november 15. 
Felelős: jegyző 
Kapja: Társulás 
 

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

 

156/2014. (XI. 12.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kertváros” 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba Vincze József polgármestert 
delegálja. 
A polgármester akadályoztatása esetén helyettesítésére Kozma Miklós 
alpolgármester jogosult. 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a delegáló határozatot a társulás részére küldje 
meg. 
 
Határidő: 2014. november 15. 
Felelős: jegyző 
Kapja: társulás 
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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 

2014. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján a napirend elé felveszi tárgyalásra a Trifólium Kft. által eltüzelt, ill. a lakosság 
részére tüzelésre átadott hulladékok égetésének ügyét. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
158/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 

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

 
159/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
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 2015. évre szóló belső ellenőrzési 
ütemtervét, munkatervét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
160/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
12/2014. (II. 5) sz. önkormányzati határozat visszavonására vonatkozó 
előterjesztést. 
A képviselő-testület a 12/2014. (II. 5.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
161/2014. (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, 2015. 
január l-től is a 2014-es adómérték hatályosak. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
162/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  ajánlatát elfogadja és az Alsónémedi 
662 hrsz. alatti, valóságban 2351 Alsónémedi, Iskola utca 1. sz. alatti  ingatlan  
7336/10.000-ed arányban az ABÉVA Kft. tulajdonát képező tulajdoni hányadára 
vonatkozón hozzájárul a bérleti szerződés megkötéséhez az alábbi feltételekkel: 

 
- a bérleti szerződés 2014. szeptember l-től határozatlan időtartamú, 
- bérleti díj összege: 3.150.000 Ft+AFA/hó, 
- bérleti díj fizetési kötelezettség évi 10 hónap, 
- bérleti díj fizetése évi két részletben: szeptember 15-ig, ill. március 15-ig.  

 
 



90 
 

A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
A testület felhatalmazza az ABÉVA KFT. ügyvezetőjét és a polgármestert fenti 
tartamú bérleti szerződés, ill. háromoldalú megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű és folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester és 
              Belágyi Tamás ABÉVA ügyevezetője 
Kapja: ABÉVA, KLIK, pü. csop. vezető  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
163/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a kiküldött előterjesztés alapján elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé az ABÉVA Kft. 2015. évi üzleti tervét. 
                                                                       
Határidő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás    
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat  
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
164/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a kiküldött előterjesztés alapján javasolja a 
Képviselő-testület felé az ABÉVA Kft. részére az alábbi bérleti díjak 
meghatározását: 

1. Alsónémedi Sport Egyesület részére – előzetesen egyeztetett időpontokban: 
a, ingyenes használat vagy  
b, pályázathoz kötődően az abban meghatározott térítés. 

2. Helyi bejegyzett és nem bejegyzett szervezetek és olyan csoportok, 
szerveződések  részére,  ahol a    helyi   lakosok aránya eléri a létszám 75 
%-át: 

 a, sportcsarnok       – nettó 2.000 Ft/óra, 
 b, testnevelés terem    – nettó 1.000 Ft/óra 

3. Nem helyi bejegyzett szervezet, ill. olyan csoport, szerveződés, ahol a helyi 
lakosok aránya nem éri el a létszám 75 %-át: 
a, sportcsarnok        – nettó 6.000 Ft/óra, 
b, testnevelés terem     – nettó 3.000 Ft/óra 
                                                                       

Határidő: azonnal 
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Felelős: Belágyi Tamás    
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
165/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Öregtemető önkormányzati tulajdonú területének fásítására beérkezett 
árajánlatokat. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Barizs Kert 
Kft.-vel szerződést kössön 7.830.710,- Ft +ÁFA értékben a költségvetési tartalék 
terhére. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat  
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
166/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában lévő szántó területek haszonbérbe adásának ügyét, 
mely alapján úgy döntött, hogy a jogszabályi feltételek betartása mellett az alábbi 
területek használóival 5 évre köt bérleti szerződést 40.000,- Ft /ha/év díjfizetés 
mellett: 
 

Helyrajzi szám Szántó területe 
(m2) 

0191/6 11009 
029/14 16095
0130/11 926
0193/1 52565
0186/38 23723
0195/1 6477
0195/5 4880

 
Amennyiben a bérlők nem tartanak igényt a földterület bérlésére, úgy a 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanokra bérlőket 
keressen és velük szerződést kössön. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
167/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat tulajdonában lévő szántó területek haszonbérbe adásának ügyét, 
mely alapján úgy döntött, hogy a jogszabályi feltételek betartása mellett az alábbi 
területeket haszonbérlet céljára 1 évre nyilvánosan meghirdeti, minimum 15.600,- 
Ft/ha/év díjfizetés mellett: 
 

Helyrajzi szám Szántó területe (m2) 
081/85 23502 
081/86 13583 
081/88 52316 
081/89 1960 
081/119 4999 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
168/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 79/2014. (XI. 17.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 8/2014. (XI. 18.) sz. határozati 
javaslatára – az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztőségi Bizottságába az alábbi 
tagokat delegálja: 

– felelős szerkesztő továbbra is Vincze József polgármester, 
– a bizottság elnökének a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 

részéről Dr. György Balázs bizottsági elnök, 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság részéről Szabó Éva 

bizottsági tag, 
– a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

részéről Török Lajosné bizottsági tag, 
– a közművelődési intézményvezetőt, Jobbágy Ilonát. 

A Szerkesztőség munkájának segítésére felkéri Bálint István tanár urat, a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár által megbízott újságírásban jártas 
szakembert és szerkesztőségi titkárnak Győrvári István Lászlónét, a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét. 

                                                                       



93 
 

Határidő: 2015. január 01-től folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester     
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
169/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Képviselő-testület és Bizottságainak üléseiről történő videofelvétel témakörét és 
úgy döntött, hogy a Képviselő-testület üléseiről (és közmeghallgatásról) készít 
felvételt, melyek a település honlapjára vágatlan formában felkerülnek. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
170/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat 

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

2014. december 11-én megtartott közmeghallgatásának és ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
173/2014. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

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

 
174/2014. (XII. 11.) 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 a 73/2013. (IV.30) határozattal 
elfogadott - Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő - Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát az 
előterjesztés szerint módosítja és  2014. december 12-től kezdődően a határozat 1. 
sz.  mellékletének megfelelő tartalommal  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:    polgármester, jegyző  

 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
Helyi Építési Szabályzat tervezett módosításainak társadalmasítására vonatkozó 
napirendet lezárta. 
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A Helyi Építési Szabályzat társadalmi egyeztetésének elindítására  vonatkozó 
napirend tárgyalásának   a 2015. január 12-i testületi ülésre való elnapolására 
vonatkozó javaslat  a képviselőktől 2 igen, 5 nem szavazatot kapott, így nem 
került elfogadásra. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
175/2014. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 15-
vel – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a, valamint a 73/2013. (IV.30) 
határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatnak megfelelően - 
elindítja a Helyi Építési Szabályzat tervezett módosításainak társadalmasítását. 
A társadalmasítás zárására 2015. január 31-én kerül sor. 
 
Határidő: 2014. december 15.  
Felelős:    polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
176/2014. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ABÉVA KFT. 
likviditási problémáinak megelőzése érdekében hozzájárul az önkormányzat és a 
KFT. között a meglévő érvényes bérleti szerződések alapján a 2015-ös bérleti 
díjak egyösszegű, előre történő utalásához. 
 
Az előre fizetésre abban az esetben kerül sor, amennyiben a KLIK 2014. 
december 22-ig nem utalja a KFT. részére az új iskolaszárnyra vonatkozó 5 havi 
bérleti díjat. 
 
Az előre utalás 2014. december 23-án, az alábbiak szerint történik: 

- konyha bérlete: 175.000 Ft+Áfa/hó, összesen: 2.100.000 Ft+ Áfa 
- új iskolaszárny bérlete: 600.000 Ft+Áfa/hó, összesen: 7.200.000 Ft+Áfa 

mindösszesen: 9.300.000 Ft+Áfa, azaz 11.811.000 Ft összegben az általános 
tartalék terhére. 
 
Határidő: 2014. december 24.  
Felelős:    polgármester 
Kapják: ABÉVA ügyvezető, pü. csop. vezető  
 
 
 


