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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 

2016. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján felveszi a kerékpárút építésének lehetőségét Dunaharasztira napirend 
tárgyalását Egyebek napirendbe. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján felveszi az autóbuszjárat indításának lehetősége Dunaharasztira piaci napokon 
napirend tárgyalását Egyebek napirendbe. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján felveszi a játszótérrel kapcsolatos problémakör napirend tárgyalását Egyebek 
napirendbe. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján módosítja a 9. sz. napirend címét „Háziorvos választása” címre. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
69/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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 a gyermekorvos, 
 a fogorvos, 
 orvosi ügyelet tevékenységéről szóló beszámolókat. 

 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapják: beszámolót készítők 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
- a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 50/2016. (IV. 19.) sz. 
határozati javaslatát is figyelembe véve – elfogadta az ELOHIM Kegyeleti 
Szolgáltató Kft. temetkezési közszolgáltatás helyzetéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Kapja: ELOHIM KFT. 
  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és – a 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 37/2016. (IV. 19.) sz. határozati 
javaslatára – a melléklet szerint elfogadja az Alsónémedi Sportegyesület 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Kapja: ASE 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy kívánják-e Kiss Miklós képviselőt a Civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázat elbírálása ügyében a döntésből kizárni a Képviselő-testület 
testület 0 igen, 8 nem és 1 tartózkodással szavazott, így a Polgármester 
megállapította a Testület nem támogatta a kizárást, így a Képviselő részt vehet a 
döntéshozatalban.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - bizottságainak 
véleményét figyelembe véve – a településen működő civil szervezeteket, 
egyesüléseket, csoportokat – beadott pályázatuk alapján - 2016. évben az alábbi 
összegű támogatásban részesíti: 
 
1./ Bejegyzett civil szervezetek támogatása: 
 –     Magyar Cserkészszövetség     50.000 Ft 

 
2./ Nem bejegyzett csoportok  támogatása: 
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetési keretének 
működési kiadásai összegét összesen 1.350.000 Ft összegben megemeli a csoportok 
támogatása céljából az alábbiak szerint: 

 Napfény Mazsorett csoport             250.000 Ft 
 Alsónémedi Traktorfesztivál     300.000 Ft 
 Cseppek Gyermek néptánccsoport   150.000 Ft 
 Alsónémedi Nyugdíjas Klub    350.000 Ft 
 Chek-Nisszá Csapat       80.000 Ft 
 Boróka Néptáncegyüttes     170.000 Ft 
 SanDA TeAm        50.000 Ft 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapják: pü vezető,  műv. ház vezető, pályázók. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete indulni kíván a 
KEHOP 5.2.9 jelű, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-
Magyarországi Régió települési önkormányzatai számára” című pályázaton. A 
pályázat keretében a Rákóczi utcai óvodaépület és a Szent István téri óvodaépület 
határoló elemeinek szigetelésére, nyílászáró cserére és napelemes rendszer 
kiépítésére kíván pályázatot benyújtani.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésére. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szennyvíz vízi 
közművagyon felmérésével, aktualizálásával és könyvvizsgálói ellenjegyzésével az 
alapértékelést elvégző a BDL Kft-t (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) bízza meg. 
A kizárólagosság okán nem kívánja a Beszerzési Szabályzatban foglaltakat 
alkalmazni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 1.400.000 Ft + áfa 
díjazás ellenében az általános tartalék terhére. 
 
Határidő: 2016.  május 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pü. vezető 

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

 
78/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Dr. Tholt Mária főorvos asszony 2016. március 16-án érkezett beadványát, 
melyben a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi praxisjogának elidegenítési 
szándékát jelzi. 
A praxisjogot megszerezni kívánó jelöltet meghallgatta, mely alapján a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy - a praxisjog engedélyezésére jogosult 
egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően - feladat-
ellátási szerződést kíván kötni Dr. Deutsch Judittal. 
A testület kéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó előszerződés 
megkötéséről gondoskodjék. 
A testületi kéri a polgármestert, hogy fentiekről – a törvényes határidő 
betartásával – értesítse a háziorvosi praxist értékesíteni kívánó háziorvost. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Dr. Tholt Mária, Dr. Deutsch Judit 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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79/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 19/2016. (IV. 
18.) sz. és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 60/2016. (IV. 19.) 
sz. határozati javaslatára – megtárgyalta a Vásártér utca szilárd burkolattal való 
ellátására érkezett kérést és a szilárd burkolatú út, valamint csapadékvíz elevezés 
kivitelezése érdekében első lépésként az Önkormányzat elkészítteti az út 
engedélyezési terveit az általános tartalék terhére. 
 
Határidő: 2016. május 30. az árajánlatok bekérésére 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján – két Képviselő nem szavazott – az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
jutalmak kérdéskörében meghozandó döntéseknél névszerinti szavazással dönt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy kívánják-e Kiss Miklós képviselőt a jutalmak ügyében az 
előterjesztés 2. pontja – pedagógusok jutalma – kapcsán történő a döntésből kizárni a 
Képviselő-testület testület 0 igen, 8 nem és 1 tartózkodással szavazott, így a 
Polgármester megállapította a Testület nem támogatta a kizárást, így a Képviselő részt 
vehet a döntéshozatalban.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy kívánják-e Török Lajosné képviselőt a jutalmak ügyében 
az előterjesztés 2. pontja – pedagógusok jutalma – kapcsán történő a döntésből kizárni 
a Képviselő-testület testület 0 igen, 7 nem és 2 tartózkodással szavazott, így a 
Polgármester megállapította a Testület nem támogatta a kizárást, így a Képviselő részt 
vehet a döntéshozatalban.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy kívánják-e Szántó Erzsébet képviselőt a jutalmak ügyében 
az előterjesztés 2. pontja – pedagógusok jutalma – kapcsán történő a döntésből kizárni 
a Képviselő-testület testület 0 igen, 7 nem és 2 tartózkodással szavazott, így a 
Polgármester megállapította a Testület nem támogatta a kizárást, így a Képviselő részt 
vehet a döntéshozatalban.  



7 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy kívánják-e Zsin Géza képviselőt a jutalmak ügyében az 
előterjesztés 2. pontja – pedagógusok jutalma – kapcsán történő a döntésből kizárni a 
Képviselő-testület testület 0 igen, 7 nem és 2 tartózkodással szavazott, így a 
Polgármester megállapította a Testület nem támogatta a kizárást, így a Képviselő részt 
vehet a döntéshozatalban.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalmazás 
előterjesztésének 1. pontjában foglaltak vonatkozásában a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy a megjelölt összegek 66 %-os mértékű kifizetésének 
keretösszegét határozzák meg 3 igen, 5 nem és 1 tartózkodással szavazott. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalmazás 
előterjesztésének 1. pontjában foglaltak vonatkozásában a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy a megjelölt összegek 66 %-os mértékű kifizetésének 
keretösszegét határozzák meg – megismételt –szavazásakor névszerinti szavazása: 
 
dr. György Balázs – nem 
Józan Menyhért – nem 
Kiss Miklós – igen 
Kozma Miklós – igen 
Szabó Kálmán – tartózkodó 

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

 
A polgármester megállapította, hogy a szavazás eredmény 3 igen, 5 nem, 1 
tartózkodó szavazat, így a javaslat nem került elfogadásra.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalmazás 
előterjesztésének 1. pontjában foglaltak vonatkozásában a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy az előterjesztés szerinti  keretösszegeket  határozzák meg 
jutalomkeretként a névszerinti szavazás alapján  
 
dr. György Balázs – igen 
Józan Menyhért – igen 
Kiss Miklós – nem 
Kozma Miklós – nem 
Szabó Kálmán – nem 

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

 
összesítve 5 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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81/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a PJÜT Bizottság javaslata alapján 
megtárgyalta az önkormányzati foglalkoztatottak 2015. évi munkavégzése anyagi 
elismerésének lehetőségét és a 2015. évi zárszámadás maradványának 
ismeretében a 2016. évi általános tartalék terhére intézményenként az alábbi 
jutalomkeret felosztását engedélyezi a munkáltatói jogkör gyakorlójának: 
                                         Bér                Járulék                Összesen 

 Szivárvány Napköziotthonos Óvoda    7.140.300    +   1.927.881               9.068.181 

 Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár       597.000   +     161.190                   758.190  
Polgármesteri Hivatal       4.165.440   +   1.124.669               5.290.109      

 Önkormányzat          2.984.070   +     805.698                3.789.768 

Összesen:                                                             14.886.810   +   4.019.438             18.906.248 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: intézményvezetők, ügyvezető 
Kapja: intézményvezetők, pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalmazás 
előterjesztésének 2. pontjában foglaltak vonatkozásában a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy azok a pedagógusok, akik a Nagyajtai kiránduláson kísérők 
voltak ne kapjanak a 2015. évre jutalmat a Testület 2 igen, 6 nem, 1 tartózkodással 
szavaztak, így a javaslat nem került elfogadásra.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalmazás 
előterjesztésének 2. pontjában foglaltak vonatkozásában a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy a pedagógusjutalmaknál megjelölt összegek 66 %-os, a 35 
évi jutalmak 100 %-os mértékű kifizetésének keretösszegét határozzák meg 
névszerinti szavazása: 
 
dr. György Balázs – nem 
Józan Menyhért – nem 
Kiss Miklós – tartózkodó 
Kozma Miklós – igen 
Szabó Kálmán – tartózkodó 

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

 
A polgármester megállapította, hogy a szavazás eredmény 2 igen, 5 nem, 2 
tartózkodó szavazat, így a javaslat nem került elfogadásra.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalmazás 
előterjesztésének 2. pontjában foglaltak vonatkozásában a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy az iskola részére az előterjesztés szerinti  összegek 
kerüljenek meghatározásra  a névszerinti szavazás eredménye 
 
dr. György Balázs – igen 
Józan Menyhért – igen 
Kiss Miklós – tartózkodó 
Kozma Miklós – nem 
Szabó Kálmán – nem 

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

 
összesítve 5 igen, 3 nem, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a PJÜT Bizottság javaslata alapján 
megtárgyalta az önkormányzati foglalkoztatottak és a KLIK által foglalkoztatott 
általános iskolai alkalmazottak 2015. évi munkavégzése anyagi elismerésének 
lehetőségét és pénzeszközátadással a KLIK részére – támogatási szerződés 
megkötése alapján – a Széchenyi István Általános Iskola alkalmazottainak anyagi 
elismerésére járulékokkal növelten az alábbi összegeket biztosítja: 
 
‐ iskolai dolgozók jutalmazása     14.222.476,- Ft 
‐ 35 éves közalkalmazotti jogviszony elismerése    1.606.918,- Ft 

Összesen:                  15.829.394,- Ft 
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a KLIK-kel fentiekre vonatkozó 
támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Vincze József polgármester   
Kapja: KLIK, iskolaigazgató, pü. vezető 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jutalmazás 
előterjesztésének 3. pontjában foglaltak vonatkozásában a Polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének vonatkozásában 66 %-os 
mértékű jutalom kerüljön kifizetésre 3 igen, 5 nem, 1 tartózkodással szavaztak, így a 
javaslat nem került elfogadásra.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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83/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a PJÜT Bizottság javaslata alapján 
megtárgyalta az önkormányzati foglalkoztatottak és a KLIK által foglalkoztatott 
általános iskolai alkalmazottak 2015. évi munkavégzése anyagi elismerésének 
lehetőségét és a 100 %-ban tulajdonát képező ABÉVA KFT. ügyvezetője részére 
1 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.   
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: ügyvezető 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezetője 
 

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

 
84/2016. (IV. 27.) 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  


