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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. február 3-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján Egyebek napirendi pontban kívánja tárgyalni az alábbi témákat: 

 Síkosság-mentesítés 
 Bölcsőde helyének kiválasztása 
 Gréder használata 
 Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés 
 Helyreigazítás 
 Idősek Tanácsával kapcsolatos javaslat 

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

 
1/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
 
Nyilvános ülés: 
1.) Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatása 

Előterjesztő: Ügyvédi Iroda képviselője 
2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása 

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető 
3.) Bizottsági tag lemondása, új tag választása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
4.) A 2016. évi költségvetés beterjesztése – a rendelet-tervezet az ülésen kerül 

kiosztásra 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

5.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

6.) ABÉVA Kft. - bérleti szerződések meghosszabbítása, 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

7.) ABÉVA KFT. - Iskolai takarítás közbeszerzése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
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8.) ABÉVA KFT. ügyvezetőjének jutalmazása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

9.) ABÉVA KFT. - Józan Kft. bérleti ügye 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

10.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

11.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

12.) Közbeszerzési eljárások indítása (Opál-ház, gyermekorvosi rendelő) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok 
végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 
Előterjesztő: Vincze József polgármester   

14.) Egyebek: 
 Síkosság-mentesítés  
 Bölcsőde helyének kiválasztása 
 Gréder használata 
 Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés 
 Helyreigazítás 
 Idősek Tanácsával kapcsolatos javaslat 

 
Zárt ülés: 
15.) Személyi ügyek – szóbeli tájékoztatás 

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

 
2/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 25. § (1) bekezdése, valamint 83.§ (2) 
bekezdésének f, pontja alapján a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását 
 
Az SZMSZ módosítása 2016. február 4-én lép hatályba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
Kapja:  óvodavezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet 4. számú 
függeléke helyében 2016. február 4-től az alábbi tartalmú függelék lép: 

Az SZMSZ 4. függeléke 
A   BIZOTTSÁGOK   LÉTSZÁMA,  TAGJAI 

 
1.) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság (PJÜTB) 

 
LÉTSZÁM: 7 FŐ 
Elnök: Dr. György Balázs  
Tagok: Józan Menyhért, Szabó Kálmán, Szántó Erzsébet   
Külsős tagok: Dr. Tüske Zoltán, Sándor Miklós, Suplicz Zsolt Tibor 

 
2.) Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság (KESZB)  

 
LÉTSZÁM: 7 FŐ 
Elnök: Szántó Erzsébet  
Tagok: Dr. György Balázs, Török Lajosné, Zsin Géza   
Külsős tagok: Palánszky Tamás, Szabó Éva, Kiss Istvánné 

 
3.) Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

(TKMB) 
 
LÉTSZÁM: 7 FŐ 
Elnök: Zsin Géza  
Tagok: Kiss Miklós, Szabó Kálmán, Török Lajosné  
Külsős tagok: Bálint Sándor, ifj. Marosi Boldizsár, Tüske Tamás 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2016. (II.03.) 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 2016. február 24-i ülésén kerül sor a részletes 
tárgyalására. 
 
Határidő: 2016. február 24. 
Felelős: polgármester 
Kapják: pü. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2016. (II.03.) 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 a) pontja 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. 2016. 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 

 
 2017 2018 2019 

Helyi adók 625000 620000 630000 
Kamatbevétel 1500 1600 1700 
Bírság, pótlék 3000 3500 4000 
Összesen 629500 625100 635700 

 
Határidő:  2016. február 28. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. csop.vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 4 nem 
szavazat alapján az Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratának 9.1. 
pontját nem módosítja. 
 
Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratának 12.1. pontjára vonatkozó 
módosítási javaslat az elnök névszerinti megjelölése helyett a kuratórium mindenkori 
elnöke tárgyában a képviselő-testület tagjai 4 igennel és  5 nemmel  szavaztak, így a 
polgármester megállapította, hogy ez a módosítási indítvány nem került elfogadásra. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján a módosításoknak megfelelően az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és  
- az új Ptk. és Civil Törvény rendelkezései alapján - a melléklet szerinti formában 
elfogadja Alsónémedi Községért Közalapítvány (2351 Alsónémedi, Fő út 58.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
A változással érintett pontok: 1.4,1.6, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.9, 8.11, 8.19, 9.2, 9.5, 
9.6 a), c) és e) pontok, 10.2., 10.7 f) pont, 12.1, 13.6, 13.7, 14.3, 14.9,  14.10,  

Az egységes szerkezetű alapító okiratban a módosítások arial black betűtípussal 
kerültek jelölésre.  

1./ A testület kéri a polgármestert és a kuratórium elnökét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: polgármester, kuratórium elnöke 
Kapja: kuratórium elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ABÉVA KFT. ügyvezetőjének kérésére az Alsónémedi Fő út 54. szám alatti 
ingatlant érintő bérleti szerződések ügyét, mely alapján egyetért a jelenleg 
fennálló bérleti jogviszonyok (Koszt-parti KFT. – kenyér üzlet, Dinamit Gold Kft. 
- Adidas üzlet)  meghosszabbításával 2016. június 1-től 2 év időtartamra, azaz 
2018. május 31-ig. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A testület kéri a KFT. ügyvezetőjét, hogy a fentiek végrehajtásáról  
gondoskodjék. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős: Belágyi Tamás 
Kapják: ABÉVA KFT. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi 
Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. (ajánlatkérő) által kiírt, Alsónémedi 
Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok teljes épületkomplexumának 
takarítási szolgáltatása, felügyeleti és ügyeleti szolgálata; zöldfelület és atlétikai 
pálya karbantartása (2016.02.10.-2017.02.09. között) tárgyú közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszának lezárásaként elfogadja a Bíráló Bizottság döntési 
javaslatát. 
 
Javasolja az ajánlatkérőnek a közbeszerzésben az összességében legelőnyösebb, 
s egyben egyetlen érvényes ajánlatot adó FANNESZ BT-t ( Fannesz Szolgáltató 
Betéti Társaság 2351 Alsónémedi, Haraszti út 124/III.) győztesként kihirdetni, 
egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződéskötésre. 
  
Határidő: 2016. február 28. 
Felelős:   Belágyi Tamás 
Kapják: ABÉVA Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
9/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, a 
Széchenyi István Általános Iskola, a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozóinak, valamint az ABÉVA Kft. ügyvezetőjének 2015. évre vonatkozó 
jutalmazásának lehetőségét a 2016. évi költségvetéssel együtt tárgyalja. 
 
Határidő: 2016. február 24. 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ABÉVA KFT. ügyvezetője által előterjesztett JÓZAN KFT.  Alsónémedi, Ócsai 
út 13. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos beadványát, mely alapján a  bérlő 
felmondását 2016. február l-től kezdődően a 6 havi felmondási időt figyelembe 
véve  2016. július 31-el tudomásul veszi, egyúttal engedélyezi, hogy a felmondási 
idő tartamára a bérleti szerződés változatlan m2-es bérleti díjjal, de a csökkentett 
területre  (472 m2) vonatkozóan kerüljön módosításra. 

 
A testület kéri a KFT. ügyvezetőjét, hogy a fentiek végrehajtásáról  
gondoskodjék. 
 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős: Belágyi Tamás 
Kapják: ABÉVA KFT. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
központi háziorvosi ügyeleti feladatot ellátó  Nagykadácsi Kft. kérelmét, mely 
alapján: 
 

1. az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a 
Nagykadácsi Kft. között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 
2007. október 2. napján kötött megbízási szerződés 6. pontjában szereplő 
megbízási díj összegét 2016. január 1. napjától 3.649.000 Ft/hó-ra 
módosítja azzal, hogy javasolt emelés önkormányzatokra jutó része 
2.166.000 Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 1.483.000 Ft/hó.  

2. felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban hivatkozott szerződés 
megfelelő módosításának előkészítésére és a szerződés-módosítás 
aláírására.  

 
Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal  
Felelős:    1.)-2.) polgármester  
Kapja:      Ócsa Város polgármestere, pü. csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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12/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  2016. évi 
munkatervét  
az alábbiak szerint  elfogadja:  
 
1.) Januári rendkívüli ülés                                                           2016. február 3. 

 1. Költségvetés beterjesztése  
 2. ABÉVA ügyek 
 3. Beszerzési szabályzat elfogadása 
 4. Központi orvosi ügyelet finanszírozása 
 6. Óvoda SZMSZ módosítása 
 

2.) Testületi ülés                                   2016. február 24 . 
 Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 
2. A 2015. évi költségvetés V. módosítása  
3. Civil szervezetek részére pályázat kiírása 
4. Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása 
5. Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről 
6. Alapító okiratok módosítása 

   
3.) Testületi ülés                                2016. március  30. 
 Napirend: 

1. Beszámoló az alpolgármester munkájáról 
2. Beszámoló a főépítész tevékenységéről 
3. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
4. Beszámoló az ABÉVA 2015. évi tevékenységéről 
5. Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása 

 
4.) Testületi ülés                                                     2016.  április 27. 
 Napirend: 

1. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. 
2. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
3. A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. 
4. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása 

(Beszámolót készít: orvosi ügyelet, háziorvosok, gyermekorvos, védőnők, 
fogorvos) 

5. Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről 
6. Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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5.) Testületi ülés                                     2016. június 29. 
 Napirend: 

1. 2016. évi költségvetés I. módosítása      
2. Helyi kitüntetésről szóló döntés meghozatala 
3. Beszámoló az óvoda tevékenységéről 
4. Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Iskola munkájáról 
5. A település közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadása.  
6. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 

  
6.) Testületi ülés                                                2016. szeptember 28. 

Napirend: 
1. Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
2. Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói. 
3. A 2016. évi költségvetés II. módosítása  
4. Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás 

tapasztalatai 
5. Az iskola tájékoztatása a 2014/15-ös tanévről, a tanévkezdés 

változásairól 

7.) Testületi ülés                                           2016. október 26. 
1.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2016. évi adómértékek 

meghatározása 
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 
8.) Testületi ülés                                                2016. november  30. 

Napirend: 
1.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása  
2.) A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
3.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
9.) Testületi ülés                                                 2016. december  15. 

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

1.) Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadása 
 
A testületi ülések időpontja:  S Z E R D A,  a kezdési időpont 15.00, kivéve:  

 
 2016. december 15. (csütörtök) 17.00 óra KÖZMEGHALLGATÁS 
 A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet. 

Bizottsági ülések időpontja: testületi ülést megelőző héten hétfőn és  kedden. 
Kezdési időpont: bizottságok saját hatáskörben határozzák meg. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal - házasságkötő terem 
                                      Kivéve: Közmeghallgatás – Opál ház 
 
A testület kéri a munkaterv érintettek részére történő megküldését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2016. (II.03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

‐ az Alsónémedi, Dózsa György tér 2. szám alatti, Alsónémedi 815 hrsz alatti 
ingatlan (Opál –ház) felújítása - építési beruházás  

‐ és az Alsónémedi, Ady Endre u. 22. szám alatti Alsónémedi 109/7 hrsz 
alatti Gyermekorvosi és Védőnői rendelő átalakítás és bővítés - építési 
beruházás 

tárgyú közbeszerzési eljárásokat megindítja, felkéri a Polgármestert a 
közbeszerzési eljárások előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges 
intézkedések megtételére.  
A közbeszerzési eljárásokat lezáró döntést a Képviselő-testület magának tartja 
fenn.  
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 
tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2016. (II.03.) 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 Hivatala 
 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 24-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Dr. György Balázs javaslatára 8 igen szavazattal Egyebek napirend kiegészül: A 
hentes kérésének előterjesztésével 
 
Zsin Géza javaslatára 8 igen szavazattal Egyebek napirend kiegészül: A Steingruber 
telepen kialakult helyzet megoldásának lehetőségei témával 
 
Török Lajosné javaslatára 8 igen szavazattal Egyebek napirend kiegészül: Hunyadi 
utca végén lévő fásítás megvitatása témával 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal a 
napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 

15/2016. (II.24.) sz. önkormányzati határozat 
 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés  

1.) A 2015. évi költségvetés V. módosítása  
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 
(Beszerzési Szabályzat elfogadása) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

4.) Háziorvosi jelölt meghallgatása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

5.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Jobbágy Ilona intézményvezető 

6.) ABÉVA KFT. törzstőke emelés, Alapító Okirat módosítása, a tőke és 
kamat fizetés ütemezése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

7.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása 
Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző   

8.) Bölcsőde helyének kijelölése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

9.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár és Gyermekorvosi rendelő 
felújításához műszaki ellenőr kiválasztása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
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10.) Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány alapító okiratának 
módosítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

11.) Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme ingyenes terem és 
pályahasználat iránt 
Előterjesztő: Dr. Nagy Vilmos 

12.) Polgármester szabadság ütemezési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 

13.) Tiltakozás a kötelező betelepítési kvóta ellen 
Előterjesztő: Vincze József polgármester   

14.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok 
végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 
Előterjesztő: Vincze József polgármester   

15.) Egyebek 
- Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával kapcsolatos bejelentés 
      Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök 
- A Hentes kérésének előterjesztése 

előterjesztő: dr. György Balázs elnök 
- A Steingruber telepen kialakult helyzet megoldásának lehetőségei 

előterjesztő: Zsin Géza 
- Hunyadi utca végén lévő fásítás megvitatása 

előterjesztő: Török Lajosné 
Zárt ülés: 

16.) Opál-ház és Gyermekorvosi rendelő felújítás -  közbeszerzési 
eljárása,  Ajánlattevők kiválasztása 
Előterjesztő: Dr. Dóka György közbeszerzési szakértő 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
minősített többséggel – elfogadta és megalkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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16/2016.(II.24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 
2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg úgy dönt, hogy a 
2015. évi zárszámadás után a pénzmaradvány felhasználása döntésnél figyelembe 
veszi az alábbiakat:  

  az iskola mindennapos zavartalan működése érdekében dologi kiadásokra 
összeg biztosítása 

 új informatika terem kialakítása, felszerelése  
 35 éves jubileum kapcsán pedagógusok, önkormányzati dolgozók  részére  

juttatás biztosítása 
 óvodai csoportok részére szakmai és játékvásárlásra összeg biztosítása 
 önkormányzati foglalkoztatottak, pedagógusok 2015. évi munkavégzésének 

elismerése. 
 ASE támogatására tervezett 9 MFt-ot 10,5 MFt-ra való felemelése,  
 településközpont tervezésére 10 MFt biztosítása  

 
A jubileumi juttatás szabályrendszerének kidolgozásáról,  a 2015. évi 
munkavégzés elismeréséhez megfelelő kimutatás elkészítéséről, az informatikai 
terem kialakítása  költségbecslésének elkészítéséről az áprilisi pénzügyi bizottság 
ülésére gondoskodni kell. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, jegyző, iskolaigazgató 
Kapják: pénzügyi vezető, iskolaigazgató 
 
 
A polgármester a PJÜT bizottság javaslata alapján a költségvetési rendelet alábbi 
módosításait tette fel szavazásra: 
1./ az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő Likvid tartalék soron  
betervezett 20 MFt-tal az Általános tartalék sor összegét – 20.313.000 Ft-ra – 
megnöveli. 
2./ a Polgárőr Egyesület támogatására tervezett 1,3 MFt-ot megemeli  1,4 MFt-ra, 
az általános tartalék terhére. 
A javaslatot a testület 8 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta azzal, hogy az 
érintett táblák a módosítással értelemszerűen módosulnak 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – az elfogadott 
módosítással együtt - 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta. 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 
 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2016. (II. 24.) 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 2016-os 
költségvetéséből pénzügyi keretet különített el a településen működő civil 
szervezetek támogatására. 
 
 Az elkülönített keret: 1.400.000 Ft, azaz  Egymillió-négyszázezer forint, 
 
melyre a képviselő-testület pályázatot hirdet a településen működő civil 
szervezetek 2016. évi működési támogatására. 
Pályázni: 

 a bejegyzett szervezeteknek az un. Támogatási Szabályzatban foglalt 
módon  és űrlap    felhasználással, 

 nem bejegyzett csoportoknak, szerveződéseknek egyszerűsített 
igénylőlapon és feltételek szerint lehet. 

Az igénylőlapokat a pályázat közzétételével egyidejűleg közzé kell tenni. 
 
A pályázat benyújtási határideje:  2016. április 11. (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  a 2016. április 27-i ülésén dönt. 
A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2016. május 10. 
A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2016. május 16. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázat megfelelő módon történő 
meghirdetéséről gondoskodjék. 
Határidő: március 15. 
Felelős:  jegyző 
Kapja:  pü vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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18/2016.(II.24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. 
Tholt Mária főorvos asszony beadványát, mely a II. számú háziorvosi körzet 
háziorvosi praxisjogának elidegenítési szándékát és egyúttal a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvos személyét   jelzi. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a főorvos asszony által megnevezett 
személy személyes meghallgatására sem a bizottsági, sem jelen testületi ülésen 
nem került sor a jelölt távolmaradása miatt. 
 
A képviselő-testület fentiek alapján úgy dönt, hogy a megnevezett jelölt mellett 
még további háziorvosi jelöltet, jelölteket  is meg kíván hallgatni, mielőtt végleges 
döntését meghozza, így ennek megfelelően egyelőre nem kíván feladat-ellátási 
szerződést kötni Dr. Deutsch Judittal 
 
A testületi kéri a polgármestert, hogy fentiekről – a törvényes 45 napos határidő 
betartásával – értesítse a háziorvosi praxist értékesíteni kívánó háziorvost. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2016.(II.24.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődési ház 
vezetőjének előterjesztésében  megtárgyalta és a Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága javaslatára a melléklet szerint elfogadja a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal 
Felelős: műv. ház vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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20/2016.(II.24.) számú önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
1. Az ABÉVA Kft. törzstőkéjét 181.200.000 Ft-ról 1.000.000 Ft-tal, 

182.200.000 Ft-ra emeli. 
A törzstőke felemelésére az Alapító Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatát, mint egyszemélyi Alapító tagot jelöli ki. Az Alapító a 
tőkeemelés összegét pénzbeli szolgáltatásként legkésőbb 2016. március 03. 
napjáig teljes egészében köteles a társaság rendelkezésére bocsátani a 
társaság számlájára való átutalással. 
A törzstőke emelés végrehajtását követően az egyszemélyi alapító 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata üzletrészének mértéke 
182.200.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint lesz. 

 
2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata alapító nyilatkozik, hogy a 

korábbi törzsbetétet és tőkeemelést maradéktalanul befizette és a cég 
Alapító okiratát magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el. 

 
3. Az Alapító az Alapító Okirat III. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

III. 
 

1. A társaság törzstőkéje: 182.200.000 Ft, azaz 
Egyszáznyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint. 

2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata törzsbetétje: 182.200.000 Ft, 
azaz Egyszáznyolcvankettőmillió-kettőszázezer forint. 

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

4. A társaságalapító kötelezettséget vállal arra, hogy fent írt 
törzsbetétjének jelen tőkeemeléssel érintett, még hiányzó, 1.000.000 Ft, 
azaz Egymillió forint összegét legkésőbb 2016. március 03. napjáig teljes 
egészében köteles a társaság rendelkezésére bocsátani a társaság 
számlájára való utalással. 

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 rendelkezi és egy személyben dönt annak felhasználásáról. 

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

 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító az 
ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű 
Társaság,  rövidített neve: ABÉVA Kft., székhelye : 2351 Alsónémedi Fő út 54. sz. 
alapító okiratát az írásbelivel megegyezően módosítja és egyúttal a társaság a 
2013.évi V. tv. azaz a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről 
dönt.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester, Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapják: ABÉVA Kft., pénzügyi vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

     21/2016.(II.24.) számú önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címzett kamat-
támogatást biztosít az ABÉVA KFT-nek a 2016. évi költségvetésében az alábbi 
ütemezés szerint:  

I. részlet: Utalás 2016. 03.25.-ig összeg: 7.600.000.- forint, 
II. részlet: Utalás 2016. 06. 24-ig összeg: 7.600.000.- forint, 
III. részlet: Utalás 2016. 09. 23-ig összeg: 7.600.000.- forint, 
IV. részlet: Utalás 2016. 12. 23-ig összeg: 7.600.000.- forint. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal és értelemszerű  
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezető, pü. csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
  22/2016.(II.24.) számú önkormányzat határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  az ABÉVA  
KFT. tőketörlesztésének finanszírozására az alábbiak szerint rendeli el a 
kifizetni: 

I. részlet: Utalás 2016. 03.25.-ig összeg: 18.500.000.- forint, 
II. részlet: Utalás 2016. 06. 24-ig összeg: 18.500.000.- forint, 
III. részlet: Utalás 2016. 09. 23-ig összeg: 18.500.000.- forint, 
IV. részlet: Utalás 2016. 12. 23-ig összeg: 18.500.000.- forint. 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  költségvetésben jóváhagyott 
összeg fenti ütemezés szerinti átutalásáról gondoskodjék.   
Határidő: azonnal és értelemszerű  
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja: ABÉVA KFT. ügyvezető, pü. csop. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2016. (II.24.) számú határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
1./ a Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesítménykövetelményeit megalapozó 
célokat a mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket határozza meg, s az ennek alapján 
elvégzett értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. decemberi testületi ülés 
 
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők teljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítménykövetelményeket a mellékletben foglaltak alapján 
határozza meg. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. február 28. 
 
 
Polgármester feltette a Bölcsőde helykijelölése napirend kapcsán a napirend levételére 
vonatkozó  módosító javaslatot, melynek tárgyában a szavazás eredménye 4 igen és 4 
nem szavazat volt, tehát megállapította, hogy a napirend tárgyalása nem került 
levételre. 
 
A polgármester feltette a Bölcsőde helykijelölése napirend kapcsán azt a módosító 
javaslatot, hogy a képviselő-testület a bölcsőde megépítése szempontjából új 
területeket vizsgáljon meg, mely javaslat tárgyában a szavazás eredménye 4 igen, 3 
nem és 1 tartózkodás, tehát megállapította, hogy a javaslat nem került elfogadásra. 
 
A polgármester feltette szavazásra az előterjesztés A./ alternatívája szerinti  határozati 
javaslatot, miszerint: 
„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 179/2015. (IX. 23.) 
önkormányzati határozatát fenntartva úgy döntött, hogy a bölcsőde építés céljára a 
1930 hrsz-ú ingatlant (Schuller-csarnok telkét) jelöli ki.” 
A szavazás eredménye 4 igen és 4 nem szavazat volt, tehát megállapította, hogy a 
javaslat nem került elfogadásra. 
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A polgármester feltette szavazásra az előterjesztés B./ alternatívája szerinti  határozati 
javaslat első mondatát, miszerint: 
„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 179/2015. (IX. 23.) 
önkormányzati határozatát visszavonja.” 
A szavazás eredménye 4 igen és 4 nem szavazat volt, tehát megállapította, hogy  a 
javaslat nem került  elfogadásra, így a 179/2015.(IX.23.) számú határozat továbbra is 
hatályban van. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2016. (II.24.) számú határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsónémedi, Dózsa 
György tér 2. szám alatti, Alsónémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opál –ház) 
felújítása építési beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátására az AD-HOC 
Bizottság által javasolt Mátyus Csaba EV. 2373 Dabas Kuhn u. 18. választja ki 
4.000.000,- Ft.+ 0% ÁFA megbízási díjjal, egyben felhatalmazza a Polgármestert 
a szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerű 
Kapja:  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
     

25/2016. (II.24.) számú határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsónémedi, Ady 
Endre u. 22. szám alatti Alsónémedi 109/7 hrsz. alatti Gyermekorvosi és Védőnői 
rendelő átalakítás és bővítés építési beruházás műszaki ellenőri feladatok 
ellátására  - az AD-HOC Bizottság javaslatával szemben - a Civium Építőipari és 
Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét Frangepán sétány 3. fszt. 6. társaságot választja 
ki 800.000,- Ft+ÁFA megbízási díjjal, egyben felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerű 
Kapja:  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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26/2016.(II.24.) önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és  
- az új Ptk. és Civil Törvény rendelkezései alapján - a melléklet szerinti formában 
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány módosított alapító okiratát. 
 
A módosítással érintett rendelkezések azok nagy számára tekintettel nem 
kerülnek részletesen rögzítésre, a változással érintett pontok: 1.5, 4.3, 5.13, 7.1, 
7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 3. pont, 8.10, 8.12, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6 , 10.8 e) pont, 11.2, 
11.3, 11.6, 11.9, 12.3, 13.2, 13.6, 13.7, 14.1, 14.2, 14.3, 14.9, 14.10,  

Az  alapítók a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogadják 
el.  Az alapítvány továbbra is közhasznú szervezetként kíván tovább működni. Az 
egységes szerkezetű alapító okiratban a módosítások courier new betűtípussal 
került jelölésre.  

1./ A testület kéri a polgármestert és a kuratórium elnökét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: polgármester, kuratórium elnöke 
Kapja: kuratórium elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
 27/2016.(II.24.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
kuratórium elnökének előterjesztésében Alsónémedi Községért Közalapítvány 
kérelmét a IV. Alsónémedi Családi Sportnap” megrendezése tárgyában,  mely 
alapján:  
a képviselő-testület biztosítja a sportnap megrendezéséhez a Sportcsarnok 
komplexumának (sportcsarnok, aula, kis tornaterem, udvar, emeleti edzőterem) 
térítésmentes használatát határozatlan időre. A szervező és az ügyvezető minden 
esetben előre egyeztesse az időpontot és a használat feltételeit. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: Közalapítvány, ABÉVA KFT. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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28/2016.(II.24.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelmét az iskolai sportpálya 
nagyközönség számára való használatára vonatkozóan és a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának javaslatára biztosítja a futópálya 
térítésmentes használatát az ABÉVA Kft.-vel egyeztetett időpontokban azzal a 
feltétellel, hogy a közalapítvány vállalja a személyes felügyelet biztosítását.  
Tekintettel arra, hogy a sportpálya világítása nem megoldott, így az esti órákban 
a futás balesetveszélyes lehet, a futópályát mindenki csak saját felelősségre, a 
lehetséges kockázatok megismerése és tudomásul vétele után használhatja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: közalapítvány, ABÉVA KFT. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 
tartózkodó szavazat  alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2016.(II.24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 
CXCIX. tv. 225/C. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta a Polgármester 2016. évi 
szabadságának ütemezéséről szóló előterjesztést és a 1. számú melléklet szerinti 
adattartalommal jóváhagyja.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
30/2016.(II.24.) önkormányzat határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a 
kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. 
Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a 
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 
Magyarországot és a magyar embereket! 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A testület kéri a polgármestert, hogy a tiltakozást juttassa el kormányunkhoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2016. (II.24.) 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  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
32/2016. (II.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az 
Opálházban működő hentesüzlet berendezésének, felszerelési tárgyainak igény 
szerinti, térítésmentes elvitelét a jelenlegi bérlőnek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
33/2016. (II.24.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselői 
felvetésre megtárgyalta az alsónémedi 02/5.és 02/90. hrsz-ú utak mentén kialakult 
helyzetet.  
Felszólítja a birtoksértő Steingruber Pál ingatlantulajdonost, hogy a kerítés 
áthelyezésével és a terület használata során állítsa vissza az eredeti ( ingatlan-
nyilvántartási) állapotot legkésőbb 2016. március 31-ig. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Amennyiben a birtoksértő állapot nem szűnik meg, úgy az önkormányzat 
haladéktalanul  megindítja a birtokpert. 
A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy nevezettel az ott kialakult helyzet 
rendezésére személyes egyeztetést is kezdeményezzen a rendőrség bevonásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: Steingruber Pál 
 
   
A 34-35/2016. (II. 24.) sz. határozat zárt ülésen került elfogadásra!
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 16-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a 
napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 

36/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat 
 
NAPIREND: 
 

1.) 179/2015. (IX.23.) sz. határozat hatályossága, bölcsőde helyének kijelölése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

2.) Javaslat Kertváros Szociális Központ alapító okiratának, valamint  
a Társulási Megállapodás 2. sz. mellékletének módosítására. 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.) VEKOP 5.3.2. pályázaton való indulás (Kerékpárút építése) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

4.) VEKOP 6.l.l-15 pályázat kiegészítése (Óvodai tornaszoba és energetikai 
fejlesztés a Rákóczi utcai óvodában) 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
   
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 fő képviselő 
indítványára a bölcsőde helyének kijelölésével kapcsolatos döntéseit név szerinti 
szavazással hozza meg. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti 
szavazást tart a 179/2015.(IX.23.) számú önkormányzati határozat visszavonása 
tárgyában. 
 

A szavazás eredménye: 
 

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 

 



26 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 4 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
179/2015.(IX.23.) sz. határozatát visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti 
szavazást tart a  bölcsőde helyének kijelölése tárgyában. 
 

A szavazás eredménye: 
 

dr. György Balázs – igen 
Józan Menyhért – nem 

Kiss Miklós – igen 
Kozma Miklós – igen 
Szabó Kálmán – igen 

Szántó Erzsébet – igen 
Török Lajosné – igen 

Zsin Géza – igen 
Vincze József – igen 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelenlegi ülésén 
nem kíván konkrét helyszínt kijelölni az építendő bölcsőde számára. A végleges 
döntést a 2016. március 30-i soros ülésén kívánja meghozni. A döntés 
meghozatalához további vizsgálatok elvégzését kéri a Fő út 73-75., valamint a 
Rákóczi utca 20-22. szám alatti helyszínek tekintetében. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre mindkét helyszín 
tekintetében kérjen állásfoglalást az Építéshatóságtól, valamint a területbővítés 
lehetőségeiről tárgyaljon az érintett tulajdonosokkal. 

 
Határidő: 2016. március 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

39/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. jóváhagyja Kertváros Szociális Központ Alapító Okiratának – az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerint – módosítását, valamint az intézmény 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (2. sz. 
melléklet). Ezzel egyidejűleg az intézmény K/11911-7/2015. iktatószámú, 
24/2015. (XII.16.) TT határozattal elfogadott, 2015. december 16. napján 
kelt egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti, 

2. felhatalmazza Pápai Mihály elnököt, hogy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett hiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű 
alapító okiratot és módosító okiratot továbbítsa, mely Alapító Okirat a 
kincstári bejegyzéssel lép hatályba, 

3. jóváhagyja „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 2. sz. mellékletét az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerint, 

4. felhatalmazza Pápai Mihály elnököt, hogy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett hiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű 
Társulási Megállapodást továbbítsa, mely a kincstári bejegyzéssel lép 
hatályba. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Kertváros Szociális Központ 

 
 

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

 
40/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata indulni kíván a VEKOP-5.3.2-15 
kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton 
az alábbi projektelemekkel: 

 az Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló 
vonalvezetésű kerékpárút megépítése 

 Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése 
 Belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése a KHT alapján 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A Fenntartható közlekedésfejlesztés céljára benyújtandó pályázat előkészítésére, 
megírására, műszaki szakértői feladatok ellátására, a beruházás területét 
szemléltető vázlatos, térképi átnézeti rajz és nyomvonalterv elkészítésére a 
Képviselő-testület 400.000 Ft + áfa összeget biztosít az általános tartalék terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Pro Regio Nonprofit Kft., pénzügyi csop.vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
41/2016. (III.16.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata indulni kíván a VEKOP 6.1.1-15 jelű, 
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című 
pályázaton az alábbi projektekkel: 

1. 2 csoportszobás bölcsőde építése 
2. Óvodai tornaszoba építése és energetikai fejlesztések a Rákóczi úti 

óvodában 
Az Óvodai tornaszoba építése és energetikai fejlesztések céljára benyújtandó 
pályázat előkészítésére, megírására a Képviselő-testület 320.000 Ft + áfa összeget 
biztosít az általános tartalék terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Pro Regio Nonprofit Kft., pénzügyi 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 
2016. március 30-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
42/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
43/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1996. évi 
XXXI. törvény 30. § 85) bekezdése alapján az előterjesztés szerint megtárgyalta 
és elfogadja Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
A képviselő-testület e formában is kinyilvánítja köszönetét a parancsnokság 
vezetői és beosztottai felé az élet- és vagyonvédelem területén kifejtett áldozatos 
munkájukért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester   
Kapja: tűzoltóparancsnok 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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44/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – és a 
Polgármester tájékoztatását, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 32/2016. (III. 22.) sz. határozatát is figyelembe véve – elfogadja a Fábry 
Ügyvédi Iroda írásos beszámolóját a Hungária Zrt. értékpapírjaival kapcsolatos 
folyamatban lévő eljárásokról, a tett intézkedésekről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
45/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi praxisjoga elidegenítési 
szándékának ügyében a végleges döntést elnapolja a 2016. április 27-i képviselő-
testületi ülésre. 
 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Dr. Tholt Mária, Dr. Deutsch Judit 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Kozma Miklós alpolgármester beszámolóját az Mötv-ben és az SZMSZ-ben 
meghatározottakat figyelembe véve 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: 
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47/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Király Noémi főépítész tevékenységéről szóló beszámolóját és azt a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Király Noémi 

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

 
48/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 193/2003.(XI. 26.) 
Kormányrendelet 31. §-a alapján a belső ellenőri vezető 2015. évre vonatkozó 
éves ellenőrzési jelentését megtárgyalta és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 33/2016. (III. 22.) sz. határozatát is figyelembe véve – azt a 
melléklet szerint elfogadja. 
A jelentésben foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
49/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 34/2016. (III. 22.) sz. 
határozatát is figyelembe véve – 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 2016. évre szóló, módosított  belső ellenőrzési 
ütemtervét, munkatervét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapja: belső ellenőr, pü vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 35/2016. (III. 22.) sz. határozatát is figyelembe 
véve – az előterjesztés szerint az ABÉVA Kft. 2015.  évi beszámolóját -  a 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt - elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás    
Kapja: ABÉVA KFT. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
51/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ABÉVA KFT. Ügyvezetője által előterjesztett javaslatokat és úgy döntött, hogy az 
iskola épületének használata kapcsán az Önkormányzat, az ABÉVA Kft., a KLIK 
jogászai, Erdődi Zoltán könyvvizsgáló és az ABÉVA Kft. FEB  Elnöke 
alakítsanak ki közös álláspontot a háromoldalú megállapodás megfelelő 
módosításának érdekében. 
 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető és Vincze József polgármester   
Kapja: ABÉVA KFT.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
52/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. 
kezdeményezésére – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 39/2016. 
(III. 22.) sz. határozatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy az Önkormányzat 
és a DAKÖV Kft. között megkötött üzemeltetési, bérleti szerződést az alábbiak 
szerint módosítani kívánja: 

Víz közművagyon bérleti díja:     3.000.000,- Ft / év 
Szennyvíz közművagyon bérleti díja:   9.627.508,- Ft / év 
Mindösszesen:              12.627.508,- Ft / év 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: polgármester 
Kapja: DAKÖV KFT., pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy kívánják-e Szabó Kálmán képviselőt kizárni a Halászy 
Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú út kapcsán meghozandó döntéshozatalból a testület  
0 igen, 8 nem és  1 tartózkodással szavazott, így a polgármester megállapította a 
testület nem támogatta a kizárást. a képviselő részt vehet a döntéshozatalban.  

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 
tartózkodással   az alábbi határozatot hozta: 

 
53/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 40/2016. (III. 22.) sz. és a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 12/2016. (III. 
21.) sz. határozatát is figyelembe véve – a Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú 
úton átmenő gépjármű forgalom zavaró hatásának csökkentése, valamint a 
csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a 952 hrsz-ú út szilárd burkolattal és 
vízelvezetéssel való kiépítését előkészíti. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az építés finanszírozásának megosztása érdekében 
kezdjen tárgyalást az érintett telkek tulajdonosaival. 
Az építéshez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével megbízza az 
ÉP-KERT Mérnökiroda Kft-t (2014 Halásztelek, Katona József u. 45.) 460.000,- 
Ft + ÁFA tervezési díjért. 
A tervezési díj összegét az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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54/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kezdeményezésére – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság 13/2016. (III. 21.) sz. határozatát is figyelembe véve – Józan Kft. Fő út 
165. szám alatti ingatlanon létesítendő raktár és bemutató terem építéséhez az 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1702 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan a közútkezelői hozzájárulást megadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: műszaki csop. vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
55/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kossuth Lajos utcai iskola szükséges felújítási tervét és azt – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 41/2016. (III. 22.) sz. és a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 27/2016. (III. 22.) sz. határozati javaslatára –
támogatja. 
A felújítások elvégzésére az általános tartalék terhére 3.500.000,- Ft + ÁFA 
keretet  biztosít. 
A képviselő-testület elfogadja a haladéktalan intézkedés indokoltságát, ezért a 
szükséges beszerzéseket kiveszi a Beszerzési Szabályzat hatálya alól. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy minimum három, lehetőleg helyi 
vállalkozóktól megkért ajánlatok alapján a kedvezőbb ajánlatot tevővel kössön 
szerződést a munkálatok mielőbbi elvégzésére. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: műszaki csoportvezető, pénzügyi vezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy kívánják-e Kozma Miklós képviselőt az Alsónémedi 
Református Egyházközség kérelme ügyében meghozandó döntésből kizárni a testület 
0 igen, 7 nem és  2 tartózkodással szavazott, így a polgármester megállapította a 
testület nem támogatta a kizárást, a képviselő részt vehet a döntéshozatalban.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester arra 
vonatkozó kérdésére, hogy kívánják-e Szabó Kálmán képviselőt az Alsónémedi 
Református Egyházközség kérelme ügyében meghozandó döntésből kizárni a testület  
0 igen, 7 nem és  2 tartózkodással szavazott, így a polgármester megállapította a 
testület nem támogatta a kizárást, a képviselő részt vehet a döntéshozatalban.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által 
szavazásra feltett azon javaslat tárgyában, hogy az Alsónémedi Református 
Egyházközség területrendezése ügyében se az értékesítés se a csere ne kerüljön 
támogatásra a testület 2 igen, 7 nem szavazattal szavazott, így a polgármester 
megállapította, hogy a javaslat nem került elfogadásra. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által 
szavazásra feltett azon javaslat tárgyában, hogy az Alsónémedi Református 
Egyházközség területrendezése ügyében a hasonló méretű telekcsere akkor kerüljön 
támogatásra amennyiben lehetőség van a csereszerződés későbbiekben való 
felbontására és az eredeti állapot visszaállítására a testület 3 igen, 5 nem, 1 
tartózkodással szavazott, így a polgármester megállapította, hogy a javaslat nem 
került elfogadásra.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem, 1 
tartózkodással  az alábbi határozatot hozta: 

 
56/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Református Egyházközség beadványát, melyben az 1848/1 és 1848/2. 
hrsz-ú, szomszédos ingatlanok esetében a tényleges használat és ingatlan-
nyilvántartási állapotok eltérőségét jelzik. 
A testület – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 42/2016. (III. 22.) 
sz. és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
14/2016. (III. 21.) sz. határozati javaslatát elvetve – kinyilvánítja, hogy a 1848/2. 
hrsz-ú, kb. 40-45 m2 területet nem kívánja értékesíteni, de a kialakult helyzet 
rendezése érdekében úgy dönt. hogy 5 év időtartamra térítésmentesen 
használatba adja. 
 
A testületi felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
használati megállapodás aláírására az elbirtoklás tényének kizárásával. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja: Református egyház,  pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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57/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 43/2016. (III. 22.) sz. határozati 
javaslatára – 
 
1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § alapján Alsónémedi 

Nagyközség Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó, éves összesített 
Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja; 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy az éves összesített Közbeszerzési Tervben 

szereplő - megfelelő előkészítettségi állapotban lévő és pénzügyi fedezettel 
rendelkező - közbeszerzéseket indítsa meg és folytassa le, az eljárásokat lezáró 
döntéseket a Képviselő-testület hozza meg. 
 

Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: folyamatos 
 Felelős: Polgármester  

1.számú melléklet 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
2016. évi összesített közbeszerzési terve 

 
Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 

nettó becsült 
értéke 

Közbeszerzési szerződés 
megkötésének tervezett 

időpontja 

Egyéb 
információk 

Alsónémedi, Dózsa György 
tér 2. szám alatti, 
Alsónémedi 815 hrsz alatti 
ingatlan (Opál –ház) 
felújítása építési beruházás 

138 500 000 Ft 2016. május  

Alsónémedi, Ady Endre u. 
22. szám alatti Alsónémedi 
109/7 hrsz alatti 
Gyermekorvosi és Védőnői 
rendelő átalakítás és bővítés 
építési beruházás 

31 500 000 Ft 2016. június  

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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58/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
vonatkozó előterjesztést, mely alapján a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a  2.  számú  
melléklet  szerinti  tartalommal, hagyja jóvá azzal, hogy az alapító okiratban a 
„Rákóczi út” helyett a „Rákóczi utca” megnevezés szerepeljen.  
Az óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 
törzskönyvi  nyilvántartásba  történő bejegyzés  napjától kell alkalmazni. 
 
Felelős: Bombiczné Horváth Éva pénzügyi vezető  
Határidő:  2016. április  7. 
Kapja: MÁK, óvoda 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
59/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a bölcsőde helyszín kiválasztásának tárgyában névszerinti szavazással dönt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester arra 
vonatkozó határozati javaslata tárgyában, hogy a bölcsőde helyszínéül a Schuler-
csarnok területét, az Alsónémedi 1930 hrsz-ú ingatlant jelölje ki a testület  névszerinti 
szavazása: 
 
dr. György Balázs – nem 
Józan Menyhért – nem 
Kiss Miklós – igen 
Kozma Miklós – igen 
Szabó Kálmán – igen 

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

 
A polgármester megállapította, hogy a szavazás eredmény 4 igen, 5 nem szavazat, így 
a javaslat nem került elfogadásra.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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: 
 

60/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
bölcsőde helyszín kiválasztására vonatkozó előterjesztést és a bölcsőde építés 
helyszínéül a Fő út 73-75. sz. alatt található, Alsónémedi 888-889 hrsz-ú, régi 
Művelődési ház és a Kékesi-féle ingatlanokat ingatlant választja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
61/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bölcsőde tervezési program meghatározásához szükséges paramétereket és 
testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 45/2016. (III. 22.) 
sz., valamint a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 29/2016. (III. 22.) 
sz. határozati javaslatára – az alábbiak szerint döntött: 
 
  Igen Nem 
1. Csoportszobák száma 2  
2. Gyermekfelügyeleti szoba fektető terasszal x  
3/a. Főzőkonyha  x 
3/b. Melegítő konyha x  
4. Tejkonyha létesítése  x 
5. Sószoba létesítése x  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
62/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
megtakarításainak elhelyezési lehetőségeit, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 44/2016. (III. 22.) sz. határozati javaslatára és 
a Polgármester által felvázolt új információkra tekintettel – úgy dönt, hogy  
 
1./ a Magyar Államkincstárnál „Értékpapír nyilvántartási számlát” kíván nyitni. 
Felhatalmazza a polgármestert a számlanyitási szerződés aláírására. 
 
2./ A szabad pénzeszközökből 450.000.000 Ft-ért, azaz Négyszázötvenmillió 
forintért 6 hónapos lejáratú, un.  Féléves Kincstárjegyet vásárol a Magyar 
Államkincstártól. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz elhelyezésére, a vásárlás és a 
szükséges intézkedések lebonyolítására. 
 
Határidő: 2016. április 15. 
Felelős:  polgármester 
Kapja:  pü vezető  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
63/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Triskell Kft. (1034 Budapest, Kecske u. 25.) árajánlatában foglaltakat és 
felhatalmazza a Polgármestert az alábbi munkálatokra vonatkozó szerződés(ek) 
megkötésére: 

1. Opál-ház tervezői művezetése     45.000,- Ft/mérnök/alkalom 
2. Opál-ház emeleti szintjének klimatizálási terve 450.000,- Ft + ÁFA 
3. Gyermekgyógyászati rendelőhöz kapcsolódó 

ügyfélparkoló és zöldfelület rendezés tervezése 750.000,- Ft + ÁFA 
4. VEKOP 6.1.1.15 pályázaton való induláshoz tanulmányterv  

készítése az ajánlatban szereplő tartalommal 950.000,- Ft + ÁFA 
A Képviselő-testület az elvégzendő munkák ellenértékét az általános tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

 
64/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi 889 és 890 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítására 
irányuló előterjesztést és úgy döntött, hogy az ingatlanokat Lf övezeti 
besorolásból Vt-1 településközponti vegyes építési övezetbe sorolása céljából a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített eljárást 
megindítja. 
 
Határidő: 2016. április 15. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
65/2016. (III. 30.) 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 

2016. április 13-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

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

 
66/2016. (IV. 13.) sz. önkormányzati határozat 

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

 
67/2016. (IV. 13.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az övezeti módosításra 
érkezett árajánlatokat. 
Az idő rövidsége matt eltekint a Beszerzési Szabályzatban foglaltak 
alkalmazásától és a módosítás tervezésével – a beérkezett ajánlatok alapján – 
Rumi Imre településtervezőt és építés vezető tervezőt bízza meg. 
A tervezési díj 780.000 Ft + Áfa, melyet a 2016. évi költségvetéséből az általános 
tartalék terhére biztosít az önkormányzat. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető 
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A polgármester arra vonatkozó javaslata tárgyában, hogy a bölcsőde létesítés 
tanulmánytervének elkészítésére a 7. Dimenzió Építés Kft-t bízza meg – tehát az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat A./ alternatívája -  az önkormányzat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen, 5 nem, 1 
tartózkodó szavazattal döntött, így a polgármester megállapította, hogy a javaslat nem 
került elfogadásra. 
 
 

A polgármester ezt követően az előterjesztés B./ alternatíváját tette fel szavazásra, 
melyben Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 
nem, 1 tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

68/2016. (IV. 13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsőde létesítés 
tanulmány tervének elkészítésére vonatkozó ajánlatokat. 
Az idő rövidsége matt eltekint a Beszerzési Szabályzatban foglaltak 
alkalmazásától és a módosítás tervezésével – a beérkezett ajánlatok alapján – 
Rumi Imre településtervezőt és építés vezető tervezőt bízza meg 640.000 Ft+ ÁFA 
összegért. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

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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70/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 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. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
Kapja: Rendőrség 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
megtárgyalta és – a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 35/2016. (IV. 
19.) sz. határozati javaslatára – a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi 
településen a 2015-ben végzett  gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  2016. május 31.  
Felelős:   jegyző 
Kapja: kistérség 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
72/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 36/2016. (IV. 19.) sz. határozati 
javaslatára – a melléklet 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 határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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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.  
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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.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
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  
 
 
 
A 85-86/2016. (IV. 27..) sz. határozat zárt ülésen került elfogadásra!
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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. május 11-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján napirendjére veszi az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázaton való indulás tárgyalását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
NAPIREND: 
1.) „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

2.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
támogatási pályázata 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.) Bölcsőde meghatározott paramétereinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

4.) VEKOP-os pályázatokkal kapcsolatos konzorciumi megállapodások 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

5.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton való indulás 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

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

 



54 
 

88/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. 
mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint és tudomásul veszi, hogy a 
törzskönyvi nyilvántartás funkciókódjai az alábbiak szerint kerülnek 
módosításra: 
 
o Törzskönyvi nyilvántartásból törlendő kormányzati funkciókódok: 
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051  Szociális étkeztetés 
107052  Házi segítségnyújtás 
107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107054  Családsegítés 
o Törzskönyvi nyilvántartásban maradó kormányzati funkciókód: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
Kapja: Kistérség 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a 2016. 
évi Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
támogatási pályázatán. Az alábbi fejlesztéseket, beruházásokat készíti elő a 
pályázat benyújtásához: 
 

1. Belterületi utak, járdák építése, felújítása 
1.a.  Tulipán u., Róna u., Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége, Ibolya u., József 

A. u. szilárd burkolattal való ellátása, vízelvezetés kiépítése 
1.b. Vásártér u. lakott részének, Május 1. tér szilárd burkolattal való 

ellátása, vízelvezetés kiépítése 
1.c.  Önkormányzati tulajdonú járdák felújítása, építése 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges előkészületek elindítására. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Vincze József polgármester   
Kapja: Műszaki csop.vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályban tartja 
a Bölcsőde paramétereinek meghatározásáról szóló 61/2016. (III.30) számú 
önkormányzati határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP 6.1.1-15 
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című 
pályázatokon az alábbi projektekkel kíván pályázni: 
 

1. “Tornaszoba építése és teljeskörű energetikai felújítás az Alsónémedi 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén” 

2. “Két csoportszobás bölcsőde építése Alsónémedi Nagyközségben” 
 
A pályázatokon a Pest Megyei Településfejlesztési Nonprofit Kft-vel, mint 
konzorciumi partnerrel kíván indulni. Az erről szóló Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodások aláírását jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2016. (V.11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete indulni kíván a 2016. évi 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 
a Gyermekorvosi és Védőnői rendelő felújításával, energetikai korszerűsítésével 
és eszközbeszerzéssel. 
A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges önerőt a 
költségvetés terhére biztosítja. 
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 

2016. május 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

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

 
93/2016. (V.17.) 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: 

 
94/2016. (V.17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Pályázat előkészítése és írása, alátámasztó dokumentumok elkészítése a 
KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai számára (Rákóczi utcai és Szent István téri 
óvoda energetikai korszerűsítése)” tárgyú beszerzésre beérkezett ajánlatokat és a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 65/2016.(V.17.) PJÜT 
határozatában foglalt javaslatot elfogadva az alábbi eredményt hirdeti ki: 
Összességében legelőnyösebb árajánlat alapján:  

1. Pro Regio Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.) 
2. M27 Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók B. út 105-113. 
3. ANPAST Europroject Kft. (1122 Budapest, Maros u. 19-21.) 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a 
Pro Regio Nonprofit Kft-vel 1.940.000 Ft + áfa vállalkozói díjjal, az Ajánlati 
felhívásban szereplő fizetési feltételekkel. 
Amennyiben a Pro Regio Nonprofit Kft-vel a szerződéskötés meghiúsul, úgy a 
polgármester a 2. összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó M27 Absolvo 
Consulting Kft-vel jogosult szerződést kötni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
Kapja: Pro Regio Nonprofit Kft. 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján felveszi a Művelődési Ház felújítás műszaki ellenőri díjának módosítása 
c. napirend tárgyalását napirendjébe. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján felveszi az Óvoda energetikai fejlesztés közbeszerzési eljárásának indítása és a 
2016. évi Közbeszerzési terv módosítása c. napirend tárgyalását napirendjébe. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján felveszi az Alsónémedi Mazsorett csoport kérésének tárgyalását 
napirendjébe. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 

 
Névszerinti szavazás:  
 
dr. György Balázs – igen 
Józan Menyhért – igen 
Kiss Miklós – igen 
Kozma Miklós – igen 
Szabó Kálmán – igen 
 
 
 
 
 

Szántó Erzsébet – igen 
Török Lajosné – igen 
Zsin Géza – igen 
Vincze József – igen 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a névszerinti 
szavazás alapján 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alsónémedi, 
Dózsa Gy. tér 2. sz. alatti, Alsónémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opál-ház) 
felújítása építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést az 
alábbiak szerint hozza meg: 

1. Az eljárás eredményes. 
2. A nyertes ajánlat: ÉPKOMPLEX KFT 2100 Gödöllő, Rét u. 37. ajánlattevő 

183.000.000,- Ft + 49.410.000,- Ft ÁFA, azaz bruttó 232.410.000,- Ft 
összegű ajánlata. 

3. Az ajánlati áron felül 5 % tartalékot – 9.150.000,- Ft + 2.470.500,- Ft + 
ÁFA-t különít el. 

4. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegzését a határozat melléklete 
szerinti tartalommal. 

5. Felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési 
moratóriumot követően a nyertessel a közbeszerzési szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alsónémedi, 
Dózsa Gy. tér 2. sz. alatti, Alsónémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opál-ház) 
felújítása építési beruházás” megvalósításához szükséges önerőt – 53.650.000 Ft + 
14.485.500 Ft áfa, azaz bruttó 68.135.500 Ft-ot – a tartalék terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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98/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Birgejárás II. ipari terület feltárását szolgáló szervizút nyomvonalának a 
szabályozási tervnek megfelelő kialakításához kapcsolódó, 081/25 hrsz-ú állami 
tulajdonú ingatlant érintő területvásárlás ügyét és úgy döntött, hogy az úthoz 
szükséges 80 m2 területrészt a Magyar Államtól 2000,- Ft/m2 áron meg kívánja 
vásárolni.  
Felhatalmazza a Polgármestert a vételi ajánlat Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezethez történő továbbítására azzal, hogy amennyiben az ajánlat 
kézhezvételétől számított 30 napon belül annak elfogadásáról nem nyilatkoznak, 
az Önkormányzat a 2007. évi CXXIII. törvény 3.§-a alapján a kisajátítási eljárást 
megindítja. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával is 
megerősíti azt a tényt, hogy az Önkormányzat ipari terület létesítésére, annak 
közlekedési feltárására vonatkozó elképzelése kizárólag a 081/25 hrsz-ú ingatlan 
igénybevételével valósítható meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapják: műszaki csoportvezető, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
 

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

99/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VEKOP-5.3.2-15 
kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázatokon 
az alábbi projekttel pályázik: 
 
Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű 
kerékpárút kialakítása 
 
A pályázaton a Pest Megyei Településfejlesztési Nonprofit Kft-vel, mint 
konzorciumi partnerrel kíván indulni. Az erről szóló Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodások aláírását jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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100/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gyermekorvosi és Védőnői rendelő felújítására és energetikai korszerűsítésére a 
2016. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázathoz az igényelhető támogatás kiegészítésére 37.795.276 Ft + 10.204.724 Ft 
áfa, azaz bruttó 48.000.000 Ft önerőt biztosít a tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alsónémedi, 
Dózsa Gy. tér 2. sz. alatti, Alsónémedi 815 hrsz alatti ingatlan (Opál-ház) 
felújítása építési beruházás” megvalósításának műszaki ellenőrzési díját a 
kivitelezés értékére vetítetten 5.285.000.- Ft-ban határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Az 1.285.000.-Ft műszaki 
ellenőri díj növekményt a tartalék terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást 
kíván indítani a Rákóczi utcai óvodaépület és a Szent István téri óvodaépület 
energetikai korszerűsítése tárgyában. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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103/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ alapján az 57/2016. (III. 
30.) számú határozattal elfogadott Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
2016. évre vonatkozó, éves összesített Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete 
szerint módosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az éves összesített 
Közbeszerzési Tervben szereplő - megfelelő előkészítettségi állapotban lévő és 
pénzügyi fedezettel rendelkező - közbeszerzéseket indítsa meg és folytassa le, az 
eljárásokat lezáró döntéseket a Képviselő-testület hozza meg. 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan 
Felelős: Polgármester  

1.számú melléklet 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának  
2016. évi összesített közbeszerzési terve 

 
Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 

nettó becsült 
értéke 

Közbeszerzési szerződés 
megkötésének tervezett 

időpontja 

Egyéb 
információk 

Alsónémedi, Dózsa György 
tér 2. szám alatti, 
Alsónémedi 815 hrsz alatti 
ingatlan (Opál –ház) 
felújítása építési 
beruházás 

138 500 000 Ft 2016. május  

Alsónémedi, Ady Endre u. 
22. szám alatti Alsónémedi 
109/7 hrsz alatti 
Gyermekorvosi és Védőnői 
rendelő átalakítás és 
bővítés építési beruházás 

60 000 000 Ft 2016. június  

Rákóczi utcai és Szent 
István téri óvoda 
épületenergetikai 
korszerűsítése építési 
beruházás 

68 800 000 Ft 2016. augusztus Feltételes 
közbeszerzési 
eljárás, csak 
sikeres 
pályázat 
esetén 
történik 
szerződéskötés

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen, 7 nem 
szavazat alapján elvetette a Napfény Mazsorett Csoport kérésében foglal díszebéd 
380.000,- Ft-os összeggel történő támogatására vonatkozó javaslatot. 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 7 nem, 1 
tartózkodó szavazat alapján elvetette a Napfény Mazsorett Csoport kérésében foglal 
díszebéd 100.000,- Ft-os összeggel történő támogatására vonatkozó javaslatot. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2016. (VI.07.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Napfény Mazsorett Csoport kérésére a 2016. június 24-26. közötti 
programsorozat helyi rendezvényeihez 150.000,- Ft-os összeggel járul hozzá a 
költségekhez (díszebéd, terembérlet stb.).  
 
Határidő: 2016. június 26. 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
 
A 105/2016. (VI.07.) sz. határozat zárt ülésen került elfogadásra!
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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. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján felveszi az Egyebek napirendi pontba a Gyermekorvosi és Védőnői Rendelő 
átalakítás és bővítés építés-szerelés kivitelezése tárgyban kiírt közbeszerzés 
lezárása c. napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján felveszi az Egyebek napirendi pontba a Testvérvárosi programon való 
részvétel támogatása c. napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján megcseréli az 5. és 6. sz. napirendek tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján a zárt ülés keretében személyi ügyről (szolgálati lakás) is tárgyal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 

     6/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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107/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 74/2016. (VI. 21.) sz. határozati 
javaslatára – a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési 
átcsoportosításra tett javaslatot és az alábbi átvezetést engedélyezi az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében: 
 

1. Az Önkormányzat költségvetésében a Révfülöpi táboroztató nevelők 
előkészítő munkájának díjazására a személyi juttatásokra 98.350 Ft, 
valamint a munkaadó által fizetendő járulékokra 23.945 Ft összeg az 
általános tartalék terhére 

2.  Az Önkormányzat költségvetésében a vándortábort vezető pedagógusok 
előkészítő munkájának díjazására a személyi juttatásokra 200.000 Ft, 
valamint a munkaadó által fizetendő járulékokra 54.000 Ft összeg az 
általános tartalék terhére 

3.  Az Önkormányzat költségvetésében a Dunaharaszti 2016. július 01.-
2016.szeptember 31. időszakra szombatonkénti buszjárat miatt a dologi 
kiadásokra 360.000 Ft+Áfa összeget az általános tartalék terhére 

4.  Az Önkormányzat költségvetésében gyermekpszichológus megbízási díjára 
(számlás) dologi kiadásokra 672.000 Ft-ot az általános tartalék terhére  

5.    Az Önkormányzat költségvetésében 2016. július 01. naptól az új 
élelmezésvezető bére miatt a személyi juttatásokra 1.819.200 Ft, valamint a 
munkaadó által fizetendő járulékokra 491.400 Ft összeg az általános 
tartalék terhére 

6.  A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda engedélyezett létszámát megemeli 
0,25 fővel a rehabilitációs alkalmazott 4 óra munkaidőről 6 órára történő 
változása miatt.  2016. július 01. naptól az intézmény engedélyezett 
létszáma 32,25 fő. A 2 órára jutó bértöbblet miatt személyi juttatásokra 
226.100 Ft, járulékra 61.050 Ft összeg az általános tartalék terhére. 
 

Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016.  
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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108/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 39/2016. (VI. 21.) sz. határozata alapján – 
megtárgyalta és elfogadja az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
2015/2016. nevelési évéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Éva óvodavezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 40/2016. (VI. 21.) sz. határozata alapján – 
megtárgyalta és elfogadja a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. 
tanévéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Gálos Júlia igazgató 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a VERTIKÁL 
Nonprofit Zrt. és az önkormányzat között – közbeszerzési eljárás lefolytatása 
alapján - 2015. augusztus 31. napján megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt 
indokolt módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetben  elfogadja.  
A módosított szerződés annak aláírásával lép hatályba, egyidejűleg a korábbi 
szerződés hatályát veszti. 
A testület felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: polgármester 
Kapja: VERTIKÁL, pü. vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 
   7/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  
3/2014.(II.25.) számú rendelet módosításáról 

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

111/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatára – 
megtárgyalta az Inter Watt Kft. helyi védett területet érintő naperőmű park 
létesítési kérelmét és úgy döntött, hogy döntését egy működő telep megtekintése 
után hozza meg. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatára – 
megtárgyalta az ÚZ-Trans Kft. telephely- illetve tevékenység bővítésére (mart 
aszfalt és tört beton feldolgozásra) vonatkozó hozzájárulás kérelmét az 
Alsónémedi 3603 hrsz-ú ingatlanon és úgy döntött, hogy döntését a maximálisan 
tárolható mennyiség meghatározása után – szakértő bevonásával –hozza meg. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem 
szavazat alapján úgy dönt, hogy települési adóként 800,- Ft/éjszaka díjat állapít meg. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete  

a települési adóról 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2016. (VI. 29.) 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  
 
Névszerinti szavazás:  
dr. György Balázs – igen 
Kiss Miklós – igen 

Kozma Miklós – igen 
Szabó Kálmán – igen 

Szántó Erzsébet – igen 
Török Lajosné – igen 

   Zsin Géza – igen 
   Vincze József – igen 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a névszerinti 
szavazás alapján 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „2351 
Alsónémedi, Ady Endre u. 22. hrsz.: 109/7 ingatlanon Gyermekorvosi és Védőnői 
Rendelő átalakítás és bővítés építés-szerelés kivitelezése” tárgyú közbeszerzési 
eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: 
1. Az eljárás eredményes. 
A nyertes ajánlat: GOMÉP Kft. 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. ajánlattevő 
67.278.666 Ft+Áfa+ 5% tartalékkeret (összesen: 70.642.599 Ft+Áfa) összegű 
ajánlata (Jótállás: 72 hónap). 
2. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
3. Az ajánlati áron felül 5% tartalékot - 3 363 933 Ft + 908 262 Ft ÁFA-t - 
különít el. 
4. Felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a nyertessel a 
közbeszerzési szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete támogatja 18 tagú küldöttség 
részvételét az Európa a polgárokért program keretében 2016. október 9-14. 
között a máltai Xghajra településen megvalósuló testvértelepülési találkozón.  
Az útiköltség kiegészítésére, valamint az egyéb, protokoll költségek fedezetére 
800.000 Ft-ot biztosít a tartalék terhére.  
 
Határidő: 2016. október 14. 
Felelős: polgármester 
Kapja: pü. vezető 
 
 
A 116-117/2016. (VI. 29.) sz. határozat zárt ülésen került elfogadásra!
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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. július 20-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján felveszi napirendre a Költségvetési átcsoportosítás c. napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján felveszi napirendre a HUNG-2016 pályázaton való indulás c. napirendet. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatára – 
megtárgyalta az Inter Watt Kft. helyi védett területet érintő naperőmű park 
létesítési kérelmét és úgy döntött, hogy azt a megjelölt területen nem támogatja. 
Egyben felajánlja megvásárlásra az Önkormányzat sitt-lerakó melletti területét a 
naperőműpark megépítéséhez vagy közös vállalkozásban történő 
megvalósításához.  
 
Határidő: azonnal, ill. szeptember 30. 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslatára – 
megtárgyalta az Úz-Trans Kft. telephely- illetve tevékenység bővítésére (mart 
aszfalt és tört beton feldolgozásra) vonatkozó hozzájárulás kérelmét és úgy 
döntött, hogy az Alsónémedi 3603 hrsz-ú ingatlanon mart aszfalt és tört beton 
gyűjtő és újrahasznosító tevékenység folytatását az alábbi feltételekkel támogatja: 

1. kérelmező a tevékenységéhez szükséges telepengedélyezési eljárást a 
nyilatkozatában foglalt kapacitási mutatókkal kezdeményezi (maximális 
naponkénti beszállítás 10 tonna/nap, a telephelyen egyidejűleg gyűjtött 
hulladék maximális mennyisége 1500 tonna, illetve kb. 1000 m3). Erre 
vonatkozóan a kérelmező köteles az Önkormányzattal külön 
megállapodásban kötelezettséget vállalni. 

2. a telephelyet érintő ki- és beszállítás Alsónémedi település lakóövezetét 
elkerülő útvonalon történhet. 

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

121/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 78/2016. (VI. 21.) sz. határozatát és az 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola javaslatát is figyelembevéve – 
megtárgyalta az iskola új informatikaterme kialakításának kérését, mely alapján 
kéri az ABÉVA Kft-t, hogy az alábbi cégektől rendelje meg a kivitelezést és az 
eszközök beszerzését, melynek bruttó 4.480.239,- Ft-os összegét az általános 
tartalék terhére, pénzeszköz átadással biztosítja: 
– Számítógépek és hálózatkiépítés: ComputerFutár Kft. 2364 Ócsa, Kiss János u. 
1/d. – 1.798.976,- Ft + ÁFA, azaz 2.284.700,- Ft, 
– Villanyszerelés: ComputerFutár Kft. 2364 Ócsa, Kiss János u. 1/d.  – 896.671,- 
Ft + ÁFA, azaz 1.138.772,- Ft, 
– Bútorok: Ecole Style Kft. (Signál Bútor) 3200 Gyöngyös, Őrálló út 39/1. – 
832.100,- Ft + ÁFA, azaz 1.056.767,- Ft összegért. 
 
Határidő: 2016. szeptember 01. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető és Sticzné Szántó Ilona igazgató 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete indulni kíván a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programon kiírt pályázaton, 
sportpark létrehozása céljából.  
 
1.) A sportparkok helyszínéül az alábbi ingatlanokat jelöli ki: 

1.1.Iskola u. 1.       (662. hrsz)  90 m2,   8 db sporteszköz 
1.2.Nagygödör tér  (599. hrsz) 150 m2, 15 db sporteszköz 

 
2.) A pályázat keretében futókör megvalósítását – és így az 50 %-os önerő 
biztosítását – nem vállalja. 
 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
az alábbi átvezetést engedélyezi az önkormányzat 2016. évi költségvetésében: 
Az Önkormányzat költségvetésében a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény támogatásának biztosítása érdekében a működési célra átadott 
pénzeszköz előirányzatára 88.100 F összeg az általános tartalék terhére. 
Fenti módosítást a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016.  
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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124/2016. (VII. 20.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete indulni kíván a 
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-
2016 jelű pályázaton, Települési Értéktár létrehozására.  
A pályázati program megvalósítására 600.000 Ft önerőt biztosít a tartalék 
terhére. 
 
Egyúttal a Képviselő-testület kifejezi szándékát a Települési Értéktár Bizottság 
megalapítására. A Bizottság összetételéről és működésének kereteiről később 
dönt. 
 
Határidő: 2016. 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 

2016. augusztus 03-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2016. (VIII. 03.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Névszerinti szavazás:  
 
dr. György Balázs – igen 
Kiss Miklós – igen 
Kozma Miklós – igen 

Török Lajosné – igen 
Zsin Géza – igen 
Vincze József – igen 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a névszerinti 
szavazás alapján 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2016. (VIII. 03.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Középületek 
energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és Energetikai 
Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda    
1. rész: Szent István téri telephely 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. (205 hrsz) 
ingatlan   
2. rész: Rákóczi utcai telephely 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) 
ingatlan”  
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg. 

1. Az eljárás eredményes. 
 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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2. A nyertes ajánlat:  
"GOMÉP" KFT. 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy út 219. ajánlata 
Vállalkozási díj: 
1.rész:  40 607 174 Ft + ÁFA, azaz bruttó 51.571.111 Ft. 
2.rész:  24 505 657 Ft + ÁFA, azaz bruttó 31.122.184 Ft. 
Jótállási idő naptári hónapokban: 
1.rész: 72 hónap 
2.rész: 72 hónap 
Késedelmi kötbér mértéke: 
1.rész: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 1 %-a 
2.rész: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 1 %-a 

3. Elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 

4. Felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési 
moratóriumot követően a nyertessel a közbeszerzési szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2016. (VIII. 03.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Középületek 
energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és Energetikai 
Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda    
1. rész: Szent István téri telephely 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. (205 hrsz) 
ingatlan   
2. rész: Rákóczi utcai telephely 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) 
ingatlan”  
tárgyú közbeszerzéshez  5 %-os tartalékkeretet biztosít az alábbi részletezésben: 
 

1. rész esetében:   2.030.359 Ft + ÁFA, azaz bruttó  2.578.556 Ft. 
2. rész esetében:   1.225.283 Ft + ÁFA, azaz bruttó  1.556.110 Ft. 

 
Fenti összegeket a képviselő-testület az önkormányzat  2016. évi költségvetésének 
általános tartalék keretének terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
128/2016. (VIII. 03.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Alsónémedi 
Széchenyi István Általános Iskola technika terem áthelyezésére beérkezett 
ajánlatokat megtárgyalta és felhatalmazza Belágyi Tamás ügyvezetőt, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Citypark Befektetési és Kereskedelmi Kft-vel 
(2330 Dunaharaszti, Rózsa utca 22. sz.) kössön szerződést a komplett beruházásra 
(kivitelezés és eszközbeszerzés), melynek nettó összege 1.625.236,- Ft + ÁFA. 
 
Határidő: 2016. szeptember 01. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető és 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 

2016. augusztus 24-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2016. (VIII. 24.) 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: 
 

130/2016. (VIII. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatási 
pályázatán az alábbi utak szilárd burkolattal való ellátására és vízelvezetésének 
kiépítésére kíván pályázatot benyújtani a 2016. évi költségvetési törvény 3. 
melléklet II. 8. pont előirányzata szerinti bruttó 181.000.000 Ft támogatási 
összegre: Tulipán u., Róna u., Nefelejcs u. vége, Toldi u. vége, Ibolya u., József A. 
u., Vásártér u. lakott része, Május 1. tér. 
A beruházás megvalósításához szükséges önerőt, 22.753.753 Ft + 6.143.513 Ft áfa, 
összesen 28.897.266 Ft összeget a tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2016.augusztus 31. 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: pénzügyi vezető, pályázati referens 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

131/2016. (VIII. 24.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gyermekorvosi és Védőnői Rendelő átalakítása és bővítése építési beruházás 
megvalósításának műszaki ellenőrzési díját a kivitelezés értékére vetítetten 
1.695.422.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.153.185.- Ft-ban határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Az 1.137.185.-Ft műszaki 
ellenőri díj növekményt az általános tartalék terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
     2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

 
K I V O N A T 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2016. szeptember 15-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján napirendjére veszi a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása 
napirendi pontot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

132/2016. (IX.15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az 
alábbiak szerint fogadja el: 
NAPIREND: 

1) József A. utca ½-ed tulajdonrészének tulajdonba vétele ajándékozással 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

2) Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása 
Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   

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

133/2016. (IX.15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alsónémedi belterület 2263 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi József 
Attila utca, 2263 hrsz alatt található, kivett - közterület művelési ágú ingatlan ½ 
részének térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó ajánlatot. 
A Képviselő-testület a tulajdonostól (Acsai Károlyné, 2351 Alsónémedi, Iskola u. 
10.) a jelzett ingatlanrészt településrendezési célra térítésmentesen elfogadja és 
felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására és a 
Fölhivatali eljárás megindítására.  
Felelős: polgármester 
Határidő:  
Kapja: Acsai Károlyné,  pü. csop. vez., műszaki csop. vez. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2016. (IX.15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése  alapján a 
szavazatszámláló bizottsága tagjainak megválasztásáról szóló 26/2014.(II.25.) 
számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
 
A szavazatszámláló bizottságok póttagjának az alábbi személyeket választja meg: 
 
Győrvári Péter Márk  2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 161. 
Szinger Ádám   2351 Alsónémedi, Ady E. út 20/c. 
Mozsár András   2351 Alsónémedi, Liliom u. 102/A. 
Kiss Istvánné                               2351 Alsónémedi, Alsóerdősor 45/A. 
György Péter   2351 Alsónémedi, Kápolna u. 51. 
Tüske Zoltán   2351 Alsónémedi, Alsóerdősor u. 13. 
 
Határidő: 2016. október 1. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
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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. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján a kiküldött napirendet elfogadja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján Józan Menyhért javaslatára felveszi az Egyebek napirendi pontba – az 
iparűzési adóval, de a napirendnél pontosítva – építményadóval kapcsolatos témakört. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján Zsin Géza javaslatára felveszi az Egyebek napirendi pontba az önkormányzati 
karbantartók munkájával kapcsolatos témakört. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

135/2016. (IX. 28.) 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: 
 

136/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi 
egészségügyi alapellátásának helyzete napirendet – tekintettel arra, hogy személyi 
és vagyoni ügyet érint – zárt ülés keretében tárgyalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

137/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 58/2016. (IX. 20.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 83/2016. (IX. 20.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára  – elfogadja az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
2015. évről szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal. 
Felelős és kapja: Nagy Vilmos, a kuratórium elnöke. 

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

138/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 59/2016. (IX. 20.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 83/2016. (IX. 20.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány 2015. évről szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal. 
Felelős és kapja: Hangyás Erika, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

139/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 60/2016. (IX. 20.) sz. valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 83/2016. (IX. 20.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
Közalapítvány 2015. évről szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal. 
Felelős és kapja: Mikusné Végh Magdolna, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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140/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 61/2016. (IX. 20.) sz. valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 83/2016. (IX. 20.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára – elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány 2015. évről szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal. 
Felelős és kapja: Latyák István, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

141/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
– a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 57/2016. (IX. 20.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a 
tanévkezdés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitva tartás 
tapasztalatairól. 
 
Egyben úgy dönt, hogy az óvoda 2017. évi nyári nyitva tartását az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
Az intézmény – előzetes igényfelmérés alapján – 2017. június 19-től összevontan 
működik. 
A nyári szünet 4 hét: 2017. 07. 24. – 2017.08. 19-ig 
Nyitás összevontan a Szent István téren: 2017. 08. 21.-25. 
Nyitás mindkét épületben: 2017. 08. 28. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2017. augusztus 31. 
Felelős és kapja: Szabó Éva óvodavezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

142/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
melléklet szerint tudomásul veszi a Széchenyi István Általános Iskola 2015/16-os 
tanév tárgyi és személyi feltételeiről, valamint az új tanév kezdésének feltételeiről 
szóló tájékoztatását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   intézményvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 

     11/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 81/2016. (IX. 20.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a 
melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 

5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet  
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

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

144/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
szabad pénzeszközeinek elhelyezését, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság 82/2016. (IX. 20.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, 
hogy a Magyar Államkincstárnál lévő 450.000.000,- Ft Féléves Kincstárjegy 
lejáratakor 450.000.000,- Ft összegéért ismételten 6 hónapos lejáratú „Féléves 
Kincstárjegyet” vásárol a Magyar Államkincstártól, a fennmaradó összeget pedig 
az Önkormányzat költségvetési számlájára kéri átutalni. 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Felhatalmazza a Polgármestert Kincstárjegy vásárlásával kapcsolatos 
intézkedések lebonyolítására. 
 
Határidő: 2016. október 20. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az anyakönyvi eseményekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről 

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

145/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 87-88/2016. (IX. 20.) sz. határozati 
javaslatára – megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatokat és az 
alábbi átvezetést engedélyezi az önkormányzat 2016. évi költségvetésében: 
 

7. Az Önkormányzat költségvetésében a Dunaharaszti 2016. október 01.-
2016. december 31. időszakra a szombatonkénti buszjárat további 
biztosítása érdekében a dologi kiadásokra 420.000,- Ft + ÁFA összeget az 
általános tartalék terhére 

8. Az Önkormányzat költségvetésében a térfigyelő kamerarendszer bővítésére 
a Nagygödör térre 1 db infra megvilágítással rendelkező PTZ kamera 
felszerelésére és a hálózatra történő integrálására 790.000 Ft + 213.300 Ft 
ÁFA összeget általános tartalék terhére. 
Egyúttal a felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a 
Hiteles Kft-vel. 
  

Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016.  
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pü. vezető, műszaki csop.vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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146/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 86/2016. (IX. 20.) sz. határozati 
javaslatára a kiküldött előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 2017.-2031. 
idősávra vonatkozó Gördülő Fejlesztési terveket az alábbiak szerint:  
–  Alsónémedi közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű, ALSNM-IV 
rövid kódú, 11-23199-1-001-00-06 MEKH azonosító kódú, Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 
Beruházási tervrész, 
–  Alsónémedi közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű, ALSNM-IV 
rövid kódú, 11-23199-1-001-00-06 MEKH azonosító kódú, Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 
Felújítási és Pótlási tervrész, 
–  Alsónémedi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszer 
megnevezésű, ALSNM-SZV rövid kódú, 21-23199-1-001-00-04 MEKH azonosító 
kódú, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 
szennyvízközmű-rendszer Beruházási tervrész, 
–  Alsónémedi közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszer 
megnevezésű, ALSNM-SZV rövid kódú, 21-23199-1-001-00-04 MEKH azonosító 
kódú, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő 
szennyvízközmű-rendszer felújítási és Pótlási tervrész. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a DAKÖV Kft-t, hogy a Gördülő Fejlesztési 
Terveket a MEKH-hez jóváhagyásra benyújtsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester, DAKÖV Kft. 
Kapja:  DAKÖV KFT. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

147/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Alsónémedi 
településközpont fejlesztési tanulmánytervének elkészítéséről szóló napirendet és 
– a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 27/2016. 
(IX. 27.) sz. javaslatára – az alábbi döntést hozza: 
 
1. A településközpont területére fejlesztési tanulmányterv készítését szükségesnek 
látja.  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
 



86 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési tanulmányterv 
előkészíttetéséről legalább négy tervezőiroda megjelölésével, és legalább háromfős 
szakértői testület felállításának előkészítésével gondoskodjon.  
 
Határidő: soron következő testületi ülés 
Felelős: polgármester 
Kapja és végrehajtásért felel: Főépítész 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

148/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Alsónémedi 
Településrendezési Eszközeinek jóváhagyásáról szóló napirendet és – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 28/2016. (IX. 
19.) sz. határozati javaslatára – az alábbi döntést hozza: 
 
1. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény hatályba lépésére 
tekintettel, Alsónémedi új Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Helyi Építési 
Szabályzatának (HÉSZ) és Szabályozási Tervének jóváhagyása megbontva, a 
TSZT és ahhoz kapcsolódóan a környezeti vizsgálat partnerségi egyeztetése és 
államigazgatási jóváhagyó eljárása folytatódjon. A HÉSZ munkarészeinek 
átdolgozása pedig a hatályos követelmények szerint kezdődjön meg. 
 
2. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásainak 
megfelelően Alsónémedi településképi rendeletének előkészítését el kell indítani. 
A településképi rendelet szakmai megalapozására vonatkozó településképi 
arculati kézikönyvet el kell készíteni.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településképi rendelt 
tervezetének előkészítéséről, a költségvetés tartalékkerete terhére gondoskodjon. 
Az elkészült rendelet tervezetet és szakmai megalapozó munkarészeit a törvényi 
határidő lejárta előtt terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja és végrehajtásért felel: Főépítész 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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149/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Alsónémedi 
hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának 
véleményezéséről szóló napirendet és – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottság 29/2016. (IX. 19.) sz. határozati javaslatára – az 
alábbi döntést hozza: 
A Képviselő-testület elfogadja a HÉSZ módosítás véleményezése során érkezett 
véleményekre adott tervezői válaszokat és a mellékletben leírtaknak megfelelően 
egyetért a HÉSZ módosítás véglegesítésével.  
Felkéri a polgármestert, hogy a HÉSZ módosítás végső szakmai véleményezési 
szakaszának lezárását követően terjessze a rendelet tervezetet Képviselő-testület 
elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja és végrehajtásért felel: Főépítész 

 
 

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

 
150/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hungária Zrt. felszámolási eljárásában az önkormányzat a lehetőségeit és az 
alábbi döntés hozza: 
     
1./ Figyelembe véve a jogi szakvéleményeket és a felszámoló álláspontját a 
benyújtott pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyféligényét 695.366.418 Ft 
pénzeszköz kiadása iránti igényre módosítja. 

 
2./ A képviselő-testület kéri a felszámolót, hogy az eredeti pénzügyi eszközként 
beadott ügyféligény és a módosított pénzeszköz kiadása iránti igény közötti 
összeget hitelezői igényként vegye nyilvántartásba és azt igazolja vissza az 
önkormányzat részére. 
 
3./  A testület kéri a polgármestert, hogy a döntésről a felszámolót értesítse. 

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

 
151/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2016. (III. 30.) 
sz. határozatával meghozott döntéséhez kapcsolódóan össze kívánja vonni a 888 
és 889 hrsz-ú ingatlanokat.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Vincze József polgármester 
Kapja: műszaki csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
152/2016. (IX. 28.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 62/2016. (IX. 20.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 89/2016. (IX.20.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy csatlakozik a 2017. évi Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer pályázati fordulójához. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Hatósági csop. vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
153/2016. (IX. 28.) 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  
 
 
A 154-157/2016. (IX. 28.) sz. határozat zárt ülésen került elfogadásra!
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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. október 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján felveszi napirendjére a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 
szóló rendelet-tervezet tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Józan Menyhért 
képviselő javaslatára – 9 igen szavazat alapján felveszi az Egyebek napirendi pontba a 
szüreti felvonulással kapcsolatos témakör tárgyalását. 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Józan Menyhért 
képviselő javaslatára – 9 igen szavazat alapján felveszi az Egyebek napirendi pontba 
az Arany János u. Deák F.-Orgona u. közötti szakasz közvilágításának tárgyalását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Török Lajosné 
képviselő javaslatára – 9 igen szavazat alapján felveszi az Egyebek napirendi pontba a 
kerékpársáv útburkolati felfestés témakörének tárgyalását. 

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

158/2016. (X. 26.) 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 rendeletet alkotta: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016.(X. 28.) önkormányzati rendelete  
a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati 

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

159/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi 
Sportegyesület 1495/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett konténeröltöző építésére 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kérelmét megtárgyalta és – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 34/2016. (X. 
24.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 96/2016. (X. 
25.) sz. határozati javaslatára – az építéshez, valamint az 1495/1 hrsz-ú ingatlanra 
a Magyar Állam javára 15 éves időtartamra a beruházás „TAO” támogatási 
összege – 4.657.816,- Ft azaz négymillió hatszázötvenhétezer nyolcszáztizenhat 
forint – erejéig jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulását adja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapja: ASE 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 35/2016. (X. 
24.) sz. határozati javaslatára – a Bgránit Kft. (2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos 
u. 10.) Alsónémedi 2565 helyrajzi szám alatti ingatlanon történő kőfeldolgozó 
üzem létesítési szándékáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az üzem létesítését 
támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Bgránit Kft 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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161/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Komposztmester Kft. kérelmét megtárgyalta és – a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 33/2016. (X. 24.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy nem kezdeményezi a hatályos településrendezési 
eszközök módosítását az alsónémedi 083/46 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Menyhért 
Kft. (2351 Alsónémedi, Fő út 7.) kérelmét megtárgyalta és – a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 36/2016. (X. 24.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy a helyi védelemmel érintett 0299 hrsz-ú csatorna 
igénybevételével történő lineár öntözőtelep létesítése nem ellentétes az ingatlanra 
vonatkozó kezelési tervben foglaltakkal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
Kapja: Kiss Menyhért Kft. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján egyetért a síkosság-mentesítés kapcsán a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 97/2016. (X. 25.) sz. határozatában foglalt javaslatokkal:  
– A szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy az Unimog jármű karbantartására legalább 
500.000,- Ft + ÁFA összeget fordít, és ezt számlákkal igazolja. 
– Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben saját járművével a szerződés tárgyát képező 
szolgáltatást nem tudja szerződésszerűen biztosítani, akkor saját költségén alvállalkozó 
bevonásával helytáll. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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163/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 37/2016. (X. 
24.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 97/2016. (X. 
25.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – a 2016. november 01.-2017. 
március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a síkosság-mentesítésre benyújtott 
árajánlatok közül a DAKÖV Kft ajánlatát fogadja el az alábbi feltételekkel: 

 A szerződésben rögzítésre kerül, hogy az Unimog jármű karbantartására 
legalább 500.000 Ft + áfa összeget fordít, és ezt számlákkal igazolja. 

 Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben az Unimoggal vagy saját járművével 
a szerződés tárgyát képező szolgáltatást nem tudja szerződésszerűen 
biztosítani, akkor saját költségén alvállalkozó bevonásával helytáll. 

A Bizottság a 2017. évi áprilisi ülésén ismét napirendjére veszi a síkosság-
mentesítés kérdését és a téli időszak tapasztalatait figyelembe véve koncepcionális 
megoldási javaslatot tesz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 nem, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

164/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kozma Miklós 
és Szabó Kálmán képviselő bejelentett érintettsége kapcsán úgy döntött, hogy az 
Alsónémedi Református Egyházközség támogatása kapcsán meghozandó 
döntésből a képviselőket nem zárja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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165/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 99/2016. (X. 25.) sz. 
határozati javaslatára – az Önkormányzat költségvetésében egyéb felhalmozási 
célú támogatásra 2.000.000,- Ft összeget az általános tartalék terhére 
átcsoportosít az Alsónémedi Református Egyház részére adott támogatás 
fedezetének biztosítására. 
 
Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 100/2016. (X. 25.) sz. 
határozati javaslatában megfogalmazottakat is figyelembevéve – az 
Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokra 1.300.000,- Ft + ÁFA 
összeget az általános tartalék terhére átcsoportosít a Fő út 44. fűtésrendszer 
részleges felújítása és a gázhálózat szétválasztása munkáinak elvégzésére 
biztosított fedezet érdekében. 
 
Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 nem, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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167/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kozma Miklós 
alpolgármester bejelentett érintettsége kapcsán úgy döntött, hogy a DAKÖV Kft. 
alsónémedi dolgozóinak jutalmazása kapcsán meghozandó döntésből az 
alpolgármestert nem zárja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján egyetért azzal a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsági javaslattal, 
hogy az ABÉVA Kft. Ügyvezetője és dolgozói, valamint a DAKÖV Kft. Alsónémedi 
Üzemegységének dolgozói is jutalomban részesüljenek. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

168/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 98/2016. (X. 25.) sz. 
határozati javaslatában megfogalmazottakat is figyelembevéve – az 
Önkormányzat költségvetésében az önkormányzati és intézményi dolgozók 
részére, valamint az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola dolgozói, az 
ABÉVA Kft. Ügyvezetője és dolgozói, valamint a DAKÖV Kft. Alsónémedi 
Üzemegységének dolgozói részére 2016. évi munkájuk anyagi elismeréseként egy 
havi bérnek megfelelő jutalmat biztosít az alábbiak szerint: 
 
– A Képviselő-testület 15.346.500,- Ft összegű támogatást nyújt a KLIK 

részére az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola dolgozói egy havi 
bérének és járulékának megfelelő jutalmának biztosítására, 

– Az önkormányzati dolgozók jutalma fedezeteként a személyi juttatásra 
3.846.400 Ft, munkáltatót terhelő járulékra 1.038.600,- Ft, az intézmények 
dolgozói jutalmazásának fedezeteként intézményi támogatásra jutalom és 
járulékának fedezeteként 17.725.400,- Ft, az iskolai dolgozók jutalma 
fedezeteként egyéb működési célú támogatásra 15.346.500,- Ft összeget 
biztosít a munkabér és járulék tartalék terhére összesen 30.000.000,- Ft 
összegben, az általános tartalék terhére 7.956.900,- Ft összegben, 

 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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–  A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kiadást személyi juttatás címen 
5.250.400,- Ft-al és munkáltatót terhelő járulék címen 1.417.600,- Ft-tal, a 
bevételt intézményi támogatás címen 6.668.000,- Ft-tal megemeli,  

– A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetésében a kiadást személyi 
juttatás címen 7.894.000,- Ft-tal és munkáltatót terhelő járulék címen 
2.131.400,- Ft-tal, a bevételt intézményi támogatás címen 10.025.400,- Ft-tal 
megemeli, 

– A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében a kiadást 
személyi juttatás címen 812.600,- Ft-al és munkáltatót terhelő járulék 
címen 219.400,- Ft-tal, a bevételt intézményi támogatás címen 1.032.000,- 
Ft-tal megemeli, 

– A Képviselő-testület a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ABÉVA 
Kft. Ügyvezetője és dolgozói részére egy havi bérnek megfelelő jutalom 
kifizetését engedélyezi 2016. évi munka anyagi elismeréseként, 

– A Képviselő-testület 2.376.400,- Ft összegű támogatást nyújt a DAKÖV 
Kft. részére az Alsónémedi Üzemegység dolgozó részére egy havi bérüknek 
megfelelő jutalmának biztosítására az általános tartalék terhére.  

 
Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

169/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 101/2016. (X. 25.) sz. 
határozati javaslatára – a Halászy Károly Művelődési Ház (Opál-ház) 2351 
Alsónémedi, Dózsa György tér 2. (815 hrsz.) felújítási és bővítési terveinek 
további kiegészítése és továbbtervezése érdekében az önkormányzat 
költségvetésének átcsoportosításával – felújítási kiadás előirányzatára az 
általános tartalék terhére -, a további tervek készítéséhez nettó 1.620.000,- Ft + 
ÁFA összeget biztosít. 

 
Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 102/2016. (X. 25.) sz. 
határozati javaslatára – az Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokra 
600.000,- Ft + ÁFA összeget az általános tartalék terhére a 109/7 hrsz-ú 
(gyermekorvosi rendelő) és 729 hrsz-ú (szolgálati lakások) víz és gáz 
közműcsatlakozásainak átépítésére biztosított fedezet érdekében. 
Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

171/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 103/2016. (X. 25.) sz. 
határozati javaslatára – az Önkormányzat költségvetésében Ellátottak juttatásai - 
önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátásra 136.000,- Ft összegben, 
valamint intézményi támogatásra 214.000,- Ft összegben az általános tartalék 
terhére. 
Egyúttal megemeli a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2016. évi 
költségvetésének kiadásait dologi kiadások jogcímen 168.000,- Ft +ÁFA 
összegben, illetve bevételeit 214.000,- Ft összegben intézményi támogatás bevétele 
jogcímen. 
 Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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172/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 104/2016. (X. 25.) sz. határozati 
javaslatára – a jegyző előterjesztésében megtárgyalta és a melléklet szerinti 
elfogadja Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 
Egyúttal engedélyezi a Pénzügyi csoport részére egy 4 órás álláshely biztosítását 
2017. január 1-től. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2017. január 01. 
Felelős: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

173/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi 
052/24 hrsz-ú, 527 m2 területű, szántó művelési ágú, országos közúttal érintett 
ingatlan állami tulajdonba és a Közlekedésfejlesztési Koordináció Központ 
vagyonkezelésébe adására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 38/2016. (X. 
24.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 106/2016. 
(X. 25.) sz. határozati javaslatára – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§ 16. pontja szerinti hatáskörében a fenti 
ingatlant térítésmentesen állami tulajdonba kívánja adni. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

174/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 87/2016. (X. 25.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy a település 950 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat 
időpontjának a 2017. augusztus 14-20. közötti időszakot jelöli ki. 
 
Határidő: 2017. augusztus 14-20. 
Felelős: Vincze József polgármester  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

175/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Józan Menyhért 
képviselő bejelentett érintettsége kapcsán úgy döntött, hogy az alsónémedi 
külterület 061/46 és 061/49 hrsz-ú közforgalom számára megnyitott magánút 
térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó döntésből a képviselőt nem zárja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján egyetért azzal a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsági javaslattal, 
hogy az alsónémedi külterület 061/46 és 061/49 hrsz-ú – közforgalom számára 
megnyitott magánút – ingatlanok térítésmentes tulajdonba adását településfejlesztési 
célra az alábbiakkal fogadja el:  
– az átadó tulajdonosok a tulajdonba adásig vállalják az utak kialakítását a saját 
területükön, 
– az átadott helyi közutak 5/2004. (I. 28) GKM rendelet szerinti kezelői feladatait 
átadó ingatlantulajdonosok az ingatlanok hasznosításáig az Önkormányzattal 
létrehozandó megbízási szerződésben vállalják. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

176/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 40/2016. (X. 
24.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 107/2016. 
(X. 25.) sz. határozati javaslatára – megtárgyalta az alsónémedi külterület 061/46 
és 061/49 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi külterületén található, 
kivett – közforgalom számára megnyitott magánút művelési ágú ingatlanok –
térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó ajánlatot. 
A Képviselő-testület a tulajdonosoktól (Józan Menyhért 2351 Alsónémedi, 
Orgona u. 14. és Csermák László 2351 Alsónémedi, Árpád u. 79.) a jelzett 
ingatlanokat településfejlesztési célra térítésmentesen elfogadja azzal, hogy az 
átadó tulajdonosok a tulajdonba adásig vállalják az utak kialakítását a saját 
területükön és az átadott helyi közutak 5/2004. (I. 28) GKM rendelet szerinti 
kezelői feladatait átadó ingatlantulajdonosok az ingatlanok hasznosításáig az 
Önkormányzattal létrehozandó megbízási szerződésben vállalják. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Egyben felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására és 
a Fölhivatali eljárás megindítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  
Kapja: Józan Menyhért, Csermák László,  pü. csop. vez., műszaki csop. vez. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

177/2016. (X. 26.) 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 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására 
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 5 nem 
szavazat alapján elutasította a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
105/2016. (X. 25.) sz. határozati javaslatát, mely az alábbiakra vonatkozik:  
–  A településközpont területére fejlesztési tanulmányterv készítését, a mellékelt 
„Tervezési feladat és program - Alsónémedi településközpont fejlesztési tervéhez” 
megnevezésű tervpályázat kiírását elhalasztja, 
– A főépítész bevonásával készüljön el a következő Bizottsági ülésre egy olyan 
írásos anyag, amely alkalmas arra, hogy a településközpont kialakításával kapcsolatos 
lényegi, koncepcionális kérdések tekintetében a lakosság kifejthesse véleményét, 
2017. január 15-ig, 
– A vélemények eredményét figyelembe véve alakítja ki a végleges tervpályázati 
kiírást és a tervezőirodák megbízását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
178/2016. (X. 26.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Alsónémedi 
településközpont fejlesztési tanulmánytervének elkészítéséről szóló napirendet és 
– a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 39/2016. 
(X. 24.) sz. határozati javaslatára az alábbi döntést hozza: 
 
1.) A településközpont területére fejlesztési tanulmányterv készítésének a 

mellékelt „Tervezési feladat és program - Alsónémedi településközpont fejlesztési 
tervéhez” megnevezésű feladatkiírást jóváhagyja.   

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési tanulmányterv 

előkészíttetéséről az alábbi négy tervezőirodánál történő megrendeléssel, és az 
esetleges továbbtervezésre vonatkozó ajánlat bekérésével gondoskodjon. 
a) Dr. Farkas Gábor Farkas Építésziroda Kft. 6000 Kecskemét, Nagykőrösi út 

37. f.iroda@externet.hu 
b) Bozsódi Csaba Dimenzió Építésziroda Kft.6000 Kecskemét, Klapka u. 6. 

hetedim@t-online.hu 
c) Bánfalvi Koppány BM Építész Kft. 2045 Törökbálint, Árpád u. 109. 

koppany@bmepitesz.hu  
d) Kalivoda Árpád Quartier Építész Tervező Kft. 2092 Budakeszi, Rózsa utca 

30/a. kalivodaarpad@t-online.hu 

3.) Az elkészült fejlesztési tanulmányterveket, a főépítész javaslata alapján 
összeállított szakértői testület véleményével együtt terjessze a Képviselő-
testület elé.  

 
4.) A tervdokumentáció elkészítésének költségére 5.200.000 Ft + ÁFA összeget 

biztosít az általános tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: Főépítész 
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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. november 30-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján felveszi napirendjére a helyi adórendelet módosítását és a „Szóbeli 
tájékoztatás a KLIK-kel folyó tárgyalás alakulásáról, irányvonalak meghatározása” 
tárgyalását – tekintettel arra, hogy vagyoni ügy és annak folyamatban van a tárgyalása 
– zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 2 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

179/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

180/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. (8154 Polgárdi, Bocskai út 39.) 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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181/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 118/2016.(XI. 22.) PJÜTB számú 
határozata alapján a kiküldött előterjesztésnek megfelelően az ABÉVA Kft. 2017. 
évi üzleti tervét elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás    
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

182/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 119/2016. (XI. 22.) sz. határozati 
javaslatára – a Nagykadácsi Kft. központi orvosi ügyelet finanszírozás díjának 
emelésére vonatkozó kérését megtárgyalta.  
A Képviselő-testület az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 
és a Nagykadácsi Kft. között a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására, 2007. 
október 2. napján kötött megbízási szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj 
összegét 2017. január 1. napjától 3.821.000,- Ft/hó összegre módosítja azzal, hogy 
az emelés önkormányzatokra jutó része 2.283.000,- Ft/hó, míg az OEP 
finanszírozás mértéke 1.538.000,- Ft/hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert fenti megbízási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal, ill. 2017. január 01-től folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

183/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 111/2016. (XI. 22.). sz. határozati 
javaslatára – jóváhagyja a „Jegyzőkönyv és megállapodás víziközművek 
tulajdonjogi és számviteli nyilvántartás rendezéséről”, valamint annak 1-3. sz. 
mellékleteit. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Jegyzőkönyv és 
megállapodás víziközművek tulajdonjogi és számviteli nyilvántartás 
rendezéséről” aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2016. december 1. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

184/2016. (XI. 30.) 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 – testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 115/2016. (XI. 22.). sz. határozati 
javaslatára – a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi Önkormányzat és 
Intézményei 2017. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervét, munkatervét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapja: belső ellenőr, pü vezető, intézményvezetők 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
16/2016. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

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

185/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
szabad pénzeszközeinek elhelyezését, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság 116/2016. (XI. 22.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, 
hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül 
200.000.000,- Ft összegben 6 hónapos lejáratú „Féléves Kincstárjegyet” vásárol a  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Magyar Államkincstártól, valamint az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok 181.000.000 Ft összegű támogatása önkormányzati költségvetési 
számlájára történő beérkezésekor szintén 6 hónapos lejáratú „Féléves 
Kincstárjegyet” vásárol 181.000.000,- Ft összegben a Magyar Államkincstártól. 
Fentiek alapján a Kincstárjegy vásárlás és bevétel előirányzatát megemeli 
381.000.000,- Ft-tal az Önkormányzat költségvetésében. 
Felhatalmazza a Polgármestert Kincstárjegy vásárlásával kapcsolatos 
intézkedések lebonyolítására. 
 
Határidő: 2016. december  
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

186/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 114/2016. (XI. 22.) sz. határozati 
javaslatát is figyelembe véve – Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2017. 
évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy kerüljön sor települési szintű 
átfogó járdaprogram koncepciójának kidolgozása is, illetve a mindenkori 
költségvetésben a Képviselő-testület biztosítsa az ehhez szükséges forrást.  
Egyúttal egyetért, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban 
foglaltak figyelembevételével kerül sor. 
 
Határidő: folyamatos, ill. a 2017. évi kgv. elfogadása 
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

187/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
MÁK kapcsolatos szakmai véleményét, mely alapján kinyilvánítja, hogy az 
önkormányzati konyhát önálló intézményként kívánja a továbbiakban 
működtetni. 
Ennek megfelelően és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján a melléklet szerint jóváhagyja Alsónémedi Önkormányzati Konyha 
Alapító Okiratát. 
Az alapító okirat hatálybalépése: 2017. január l. 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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A konyha, mint költségvetési szerv törzskönyvi bejegyzéséről és az önálló 
intézményként való továbbműködéssel kapcsolatban szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodni kell. 
 
Határidő: 2016. december 10. és folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
Kapja: MÁK 

 
 

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

188/2016. (XI. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alapján – a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 113/2016. (XI. 22.) sz. 
határozati javaslatára – megtárgyalta a helyi adópolitika érvényesüléséről szóló 
előterjesztést, mely alapján kinyilvánítja, hogy nem kívánja emelni a meglévő 
adónemek mértékét és új adónemet sem kíván bevezetni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
17/2016. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
18/2016. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

változtatási tilalom elrendeléséről 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
19/2016. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

Alsónémedi Nagyközség szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló  
8/2004. (05. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
20/2016. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 
5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

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

189/2016. (XI. 30.) 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  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsin Géza 
javaslatára 9 igen szavazat alapján tárgyalja a Déli iparterületen a teleknyitással járó 
problémakört. 
 

 
A 190/2016. (XI. 30.) sz. határozat zárt ülésen került elfogadásra! 
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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. december 15-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján felveszi napirendjére az Opál-ház műszaki ellenőrzésével kapcsolatos kérdések 
megbeszélése napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

191/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja a „Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatot”. 
A szabályzat tartalmát az érintettekkel ismertetni kell 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  polgármester,  jegyző 

 
 

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

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2016.(XII. 19) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

193/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a melléklet szerint jóváhagyja Alsónémedi Önkormányzati Konyha 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
Az SZMSZ hatálybalépése: 2017. január l. 
 
Határidő: 2017. január l. folyamatos 
Felelős: intézményvezető 
Kapja: mb. intézményvezető 

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

194/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja  
alapján Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézményvezetői feladatinak 
ellátásával – ideiglenesen -  Rácz Viktória közalkalmazottat, a konyha jelenlegi 
élelmezésvezetőjét bízza  meg. 
A megbízás 2017. január l-től kezdődően határozott időre, a kiírt 
intézményvezetői pályázat elbírálásáig szól. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. január l. folyamatos 
Felelős: polgármester 
Kapja: mb. intézményvezető 

 
 

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

 
195/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, valamint  
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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1./ Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda    
2351 Alsónémedi, Szent István tér 8.,  
 
2./ Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár          
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2., valamint  
 
3./ Alsónémedi Önkormányzati Konyha,                       
 2351 Alsónémedi, Iskola út 1. szám 

 
mint  gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő önkormányzati 
intézmények közötti munkamegosztási megállapodást, melynek hatálybalépése: 
2017. január l. 
Az új megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület által a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvodával 66/2012. (V. 22.) számú és a Halászy 
Károly Művelődési Ház és Könyvtárral 67/2012. (V. 22.) sz. határozattal 
jóváhagyott Munkamegosztási megállapodásokat hatályon kívül helyezi. 
 
A megállapodásban foglaltak hatályosulását biztosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Kapják: intézményvezetők 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

196/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi, 
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatására 
kiírt pályázat keretében közbeszerzési eljárást indít. 
A közbeszerzési eljárás tárgya: Alsónémedi Tulipán u., Ibolya u., Nefelejcs u., 
Toldi M. u., József A. u., Május 1. tér, Vásártér u., Róna u. szilárd burkolattal 
való ellátása és vízelvezetésének kiépítése. 
Becsült érték: 165.273.438 Ft + áfa 
 
Határidő: 2017. január  
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
22/2016.(XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló többször módosított  
23/2002. ( XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

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

197/2016. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Monori Tankerületi Központtal (székhelye: 2200 Monor, Petőfi utca 27.) kötendő, 
az Önkormányzat tulajdonában álló iskolarész vagyonkezelésére vonatkozó 
szerződést és az általa működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe 
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről 
szóló megállapodást, mely alapján: 
 
1./ a vagyonkezelésre vonatkozó szerződést a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal, 
2./ a működtetésre vonatkozó megállapodást a határozat 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármert a szerződés és a megállapodás aláírására. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: KLIK, ABÉVA KFT. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
198/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és 
az alábbi átvezetést engedélyezi az önkormányzat 2016. évi költségvetésében: 
 
Az Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokra 225.000 Ft + Áfa 
összegben az általános tartalék terhére az Opál-Ház felújításával kapcsolatos 
tervezői művezetési feladatok biztosítása érdekében.  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



111 
 

Fenti módosítást a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni. 
 
Határidő: 2016.  
Felelős: Vincze József polgármester  
Kapja: pénzügyi vezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
199/2016. (XII. 15.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az Opál-Ház felújításával kapcsolatos műszaki 
ellenőrzés kapcsán felmerült problémákat és úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert 
– a szerződés felbontás lehetőségeinek vizsgálatára, 
– új műszaki ellenőr személyére történő javaslattételre. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
 
 
A 202-203/2016. (XII. 15.) sz. határozat zárt ülésen került elfogadásra! 
 
 
 
 
 
 


