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     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 
 
 



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 
 



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: 
 



 

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  
 


