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2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2020. szeptember 30 -án 

megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján 
úgy döntött, hogy a kiküldött napirend 8-as pontját későbbre halasztja, illetve 12-es 
pontját leveszi a napirendről majd a Régészeti ásatás támogatása és a Tornapark 
létesítéséről szóló előterjesztéseket az Egyebek napirend keretében tárgyalja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 
napirendet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Sport, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 42/2020. (IX.29.) sz., valamint  a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 81/2020. (IX. 29.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára  – elfogadja a Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért 
Közalapítvány 2019. évről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 



 
146/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Sport, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 43/2020. (IX.29.) sz., valamint  a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 82/2020. (IX. 29.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára  – elfogadja a Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány 2019. évről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

147/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, Sport, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 44/2020. (IX.29.) sz., valamint  a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 83/2020. (IX. 29.) számú határozatában 
megfogalmazott javaslatára  – elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány 2019. évről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Dr Tüske Zoltán polgármester   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

148/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 84/2020. (IX.29) sz. határozati javaslatára 
– a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2019. évi alapítványi 
támogatásokra vonatkozó előterjesztését, amelyhez az alábbiak szerint hozzájárul, 
és az alábbi módosításokat engedélyezi az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében: 
1, A 2020. évi költségvetés terhére hozzájárul összesen 644 600 Ft 2019. évi 
működési célú, vissza nem térítendő támogatás 2020. évben történő kifizetéséhez a 
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány, a Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány, az Alsónémedi Községért Közalapítvány és a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány részére.  
2, A támogatást a „Civil keret pályázat útján” sorról a következő sorokra történő 
átcsoportosításával biztosítja: 



-Révfülöpi tábor támogatása: 478 000 Ft összegben, 
-Közalapítványok támogatása: 166 600 Ft összegben. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

149/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a PJÜT Bizottság 
86/2020 (IX.29.) sz. határozati javaslata alapján az ABÉVA Kft. 2020. évi 
módosított üzleti tervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

150/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 87/2020. (IX.29) sz. határozati javaslatára 
– úgy döntött, engedélyezi a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi 
jutalomkeretét megemelni rendkívüli jutalom kifizetése céljából 981.840.-
Ft+járulékai összeggel.  
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

151/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete –  Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 45/2020.(IX.29)sz. és a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 88/2020. (IX.29.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy elfogadja a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint:  
 



- Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint változik: Az intézményvezető 
kinevezési rendje a hatályos Munka Törvénykönyve és a vonatkozó 
kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével, munkaviszony keretein belül, 
nyilvános pályázat útján, öt év határozott időtartamra történik. Az intézményvezetőt 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. A 
munkáltatói jogokat a kinevezés, felmentés, a fegyelmi ügyek kivételével a 
polgármester gyakorolja. 

- Az 5.2. pont az alábbiak szerint változik:  
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
2 megbízásos jogviszony A polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 
 Az alapító okirat további adattartalma változatlanul érvényben marad.  
 
Határidő: 2020. november 1. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

152/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete –  Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 46/2020.(IX.29)sz. és a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 89/2020. (IX.29.) sz. határozati javaslatára – a 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

153/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 90/2020. (IX.29) sz. határozati javaslatára 
– a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Fantázia Művészeti Iskola 
többlettámogatására vonatkozó előterjesztését, amelyhez az alábbiak szerint 
hozzájárul, és az alábbi módosításokat engedélyezi az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében: 
-A 2020. évi költségvetés terhére hozzájárul 379 000 Ft működési célú, vissza nem 



térítendő többlettámogatáshoz a Fantázia Művészeti Iskola részére. A 
többlettámogatást a „Civil keret pályázat útján” sorról a „Fantázia Alapítvány 
támogatása” sorra történő átcsoportosításával biztosítja. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 91/2020. (IX.29) sz. határozati javaslatára 
– a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Alsónémedi Önkormányzati 
Konyha tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó előterjesztését, amelyhez az alábbiak 
szerint hozzájárul, és az alábbi módosításokat engedélyezi az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésében: 
-Hozzájárul az Alsónémedi Önkormányzati Konyha intézmény részére inox 
kivitelű tálaló bútorok beszerzéséhez max. Bruttó 500 000 Ft értékben. 
-A beszerzéshez szükséges forrást a 2020. évi költségvetés terhére, 
intézményfinanszírozást követően az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 
beruházások során biztosítja. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

155/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete –a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 27/2020. 
(IX.29.) sz., a  Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 47/2020. 
(IX.29.) sz. és   a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 93/2020. 
(IX.29.) sz. határozati javaslatára – a Gazdasági Programot az alábbi 
módosításokkal fogadja el:  

- A középtávú célok között a Dunaharasztiig tartó kerékpárút kiépítése 
szerepeljen. 

- a szennyvíz csatorna vízellátó rendszerének bővítését felveszi a középtávú 
tervek megvalósítása közé.  

 



  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán  polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

156/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 94/2020. (IX.29.) sz. határozati javaslatára 
– elfogadta  
az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

- a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
- a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
- az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 
- az ABÉVA Beruházó és Vagyonhasznosító Kft  

beszerzési szabályzatát.  
A korábbi, 2020. április 6-tól érvényes beszerzési szabályzat 2020. szeptember 30. 
napjával hatályát veszti.  
  
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

157/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 95/2020. (IX.29.) sz. határozati javaslatára 
– elfogadta  
az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

- a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
- a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
- az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 
- az ABÉVA Beruházó és Vagyonhasznosító Kft  

közbeszerzési szabályzatát.  
A korábbi, 2020. április 6-tól érvényes beszerzési szabályzat 2020. szeptember 30. 
napjával hatályát veszti.  
  
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 



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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

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

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 
7/2020.(IX.30) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

158/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 98/2020. (IX.29.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a 
melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 99/2020. (IX. 29.) sz. határozati javaslatára 
– a kiküldött előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 2021-2035. időtávra 
szóló 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 Alsónémedi Közműves ivóvízellátási 
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 Alsónémedi Közműves ivóvízellátási 
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 Alsónémedi 
közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás 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 Alsónémedi 
közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás 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: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete –  a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 100/2020. (IX.29.) sz. és a Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 48/2020 (IX.29) határozati javaslatára 
– úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi 
pályázati fordulójához. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán  polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

161/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi,  Haraszti út 5201 j. 0+076-0+400 km szelvény közötti szakasz 
burkolatfelújítási, járda és csapadékvíz elvezetési terv készítésére, illetve a meglévő 
jobb oldali gyalogjárda terv átdolgozására a Rákóczi u. (5. sz. főút-5201 j. út 



közötti szakasz), valamint a Kinizsi u. csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek 
elkészítésére, a közútkezelői hozzájárulás beszerzésére továbbá-amennyiben 
szükséges úgy- a vízjogi létesítési engedély beszerzésére, valamint árazott és 
árazatlan költségkiírásra és tervezői költségbecslés készítésére  vonatkozó 
előterjesztést, és -a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 101/2020. 
(IX. 29.) sz. határozatában valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság 28/2020. (IX. 28.) sz. határozatában  foglalt javaslatait 
figyelembe véve-úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy pályáztassa 
meg a tervezést az alábbi tervezőkkel: 
 
-Csontos Ákos E.V. 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 75/A 
-Királyterv Kft. 1047 Budapest, Thaly Kálmán u. 37. 
-Green Controll Expert Mérnökiroda Kft. 1149 Budapest, Angol u. 48. Fsz. 7. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
vonatkozó előterjesztést, és -a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
102/2020. (IX. 29.)  sz. határozati javaslata, valamint a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 29 /2020. (XI. 28.) sz. határozati 
javaslatára a Képviselő Testület  az alábbi helyszíneket kijelöli EU Wifi telepítési 
pontként: 

- Egészségház, 2351 Alsónémedi, Fő út 63., 1db beltéri egység 
- Gyermekorvosi Rendelő, 2351 Alsónémedi, Ady Endre u. 20., 1db beltéri 

egység 
- Református Egyházközség, 2351 Alsónémedi, Templom u. 9., 1db beltéri 

egység, 1db kültéri egység 
- Római Katolikus Plébánia, 2351 Alsónémedi, Templom u. 1., 1db beltéri 

egység, 1db kültéri egység 
- Szabadság téri üzletsor, buszmegálló, 2351 Alsónémedi, Szabadság tér 12., 

1db kültéri egység 
- Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 2351 Alsónémedi, Dózsa 

György tér 2., 2db beltéri egység 
- Alsónémedi Sport Egyesület, 2351 Alsónémedi, Halászy Károly utcai 

Sporttelep 1495/1 hrsz, 1db kültéri egység 
- Sportcsarnok (Széchenyi István Általános Iskola), 2351 Alsónémedi, Iskola 

u. 1., 2db beltéri egység 
- Gödör játszótér, 2351 Alsónémedi, Hunyadi út, 1db kültéri egység 



- Szent István téri játszótér, 2351 Alsónémedi, Szt. István tér, 1db kültéri 
egység 

- Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351 Alsónémedi, Fő út 58, 1db beltéri 
egység 

 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

163/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
vonatkozó előterjesztést, és -a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
103/2020. (IX. 29.)  sz. valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság 30 /2020. (XI. 28.) sz. határozati  javaslatát figyelembe 
véve a következő cégektől kér árajánlatot az EU Wifi telepítési pontok kiépítésére: 

- Last-Mile Kft., 7633 Pécs, Tüzér u. 8. 
info@last-mile.hu 

- Hiteles Telekommunikációs Kft., 8878 Sénye, Felsőhegy u. 1.  
info@kevenet.hu 

- VértesNet Üzemviteli és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Előd vezér u.14. 
III.12.   
 info@vertesnet.hu 

 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

164/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az  
Alsónémedi Településmarketing feladatainak elvégzésére beérkezett 
ajánlatok elbírálása vonatkozó előterjesztést és úgy dönt, hogy az Infinit Média 
Szolgáltató Kft. (1188 Budapest Nemes u. 103) ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ajánlatát határidő előtt e-mailben is 
megküldte az Önkormányzatnak.  
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
 
 

mailto:info@last-mile.hu
mailto:info@kevenet.hu
mailto:info@vertesnet.hu


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

165/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Településmarketing feladatainak elvégzésére beérkezett 
ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy az Alsónémedi 
Településmarketing feladatainak elvégzésére a Positive by Hinora Group Kft -t 
nyilvánítja nyertesnek Településmarketing fejlesztési és stratégiai feladatok 
ellátása egyszeri nettó 7.300.000 Ft + ÁFA,   
Településmarketing üzemeltetési feladatok gyári ellátására havi nettó 520.000 Ft + 
ÁFA, mindösszesen 13.540.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatával. 
 
Határidő: 2020.09.30. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi, Dózsa György tér 2. sz. alatti Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár színháztermének klimatizálásra  vonatkozó előterjesztést, és -a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 106/2020. (IX. 29.)  sz. 
határozatában foglalt javaslatát figyelembe véve-úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy építtesse ki a meglévő rendszer bővítésével, módosításával a 
klímatizálást és pályáztassa meg a kivitelezést az alábbi kivitelezőkkel: 
 

- Friss Levegő Kft. 2146 Mogyoród, Borsó út 22. 
- Klíma Centrum Kft. 1031 Budapest, Szentendrei út 141. 
- FLP GROUP HUNGARY KFT. 1203 Budapest, Pázsitos sétány 2. II. em. 

15. 
 
Határidő: 2020.09.30. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



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

167/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
vállalkozó kérelmét az Alsónémedi Kossuth L. u. 60/A. szám alatti mini Bölcsőde 
berendezésének  beszerzésére vonatkozó szerződés teljesítési határidejének 
módosítására vonatkozóan és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 107/2020.(IX.29.) sz. határozatában foglalt javaslatát figyelembe véve – 
úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a szerződésben foglalt határidő 2020. 
október 26-ra (a szerződés hatályba lépésétől számított 117 naptári napon belülre) 
történő módosítására.  
 
Határidő: 2020. október 9. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottsága 4 igen, 5 nem szavazat alapján nem fogadta el azt a módosító indítványt, 
hogy az uszoda tanulmánytervének a tárgyalását zárt ülés keretein belül tárgyalja a 
Képviselő-testület az újonnan lehetőségként felmerült helyszínnel együtt. 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

168/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a beérkezett 
ajánlat, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság 31/2020. (IX. 28.), a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
49/2020. (IX. 29.) és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 108/2020. 
(IX. 29.) sz.  javaslatát figyelembevéve – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
uszoda hatástanulmány következtetéseit figyelembe véve keressen olyan területet, 
ahol a beruházást műszakilag biztonságosan meg lehet valósítani, valamint ezzel 
egyidejűleg az így felszabadult MAGÉV telepre keressen új olyan közösségi 
funkciót, ami a település hasznára válik.  
 
Határidő: 2020. október 22. 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
Kapja: polgármester, műszaki csop.vez.  
 
 
 



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

169/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. 
július 09-én meghozott – 15-16/2020, (VII.09.) TT határozat – döntéseivel 
összhangban 

a.) Budaörs Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát 2020. szeptember 
01. napjával tudomásul veszi és támogatja,  
b.) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát 2020. szeptember 
01. napjával tudomásul veszi és támogatja,  
c.) hozzájárul a Társulási Megállapodás módosításához a csatlakozások 
átvezetésének, a Megállapodás szükséges módosításának érdekében 
d.) jóváhagyja az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a fenti 
módosításokkal és a Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tüske Zoltán 
polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete –a Kulturális, 
Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 51/2020. (IX.29.) sz., és a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 109/2020. (IX.29.) sz. határozati javaslatára – a 
Közösségi Régészeti Egyesület által Alsónémedi külterületén végzett régészeti 
ásatásokat támogatja bruttó 200.000. forinttal a működési célú átadott 
támogatások költségvetési soron.  
Támogatja továbbá az Egyesületet a feltáráson résztvevő személyek részére 
konzultációs lehetőség biztosításával a Betyár Étterem helyiségének bérletével, 
maximum bruttó 100.000. forint erejéig az Önkormányzati költségvetés dologi 
kiadásainak terhére.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
 



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

171/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – szóbeli 
kiegészítésekkel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az előző üléseken 
hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

172/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Magyar Falu Program” keretén belül a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
Program IV. ütemének pályázatán elnyert „D” típusú sportpark témájú 
tájékoztatását és úgy dönt, hogy a Damjanich utca végén az 1495/2 hrsz.-ú 
ingatlanon kerüljön megvalósításra ez a létesítmény. A Kormány döntése alapján 
a beruházást a BMSK Zrt. finanszírozza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

173/2020. (IX. 30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Alsónémedi 
Nagyközség helyi építési szabályzatának módosítását az alábbi tartalommal 
fogadja el:  
 

• Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Alsónémedi 
Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.01.) 
önkormányzati rendelete (Továbbiakban: HÉSz) 30.§ (2) bekezdésének és 
32. § (3) bekezdésének, valamint 33. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 



  „(3) Az építési övezetben fő rendeltetésként meghatározott lakó rendeltetés esetén 
a telkenként elhelyezhető építmények száma: 

a) 1200 négyzetméter telekméret alatti ingatlan esetében 1 önálló 
rendeltetési egységet magában foglaló lakóépület, valamint 1 db 
melléképület. 

b) 1200 négyzetmétert elérő telekméret esetén  
ba) legfeljebb 1 db kétlakásos lakóépület és hozzájuk tartozó 2 db 

melléképület (lakó rendeltetési egységenként 1-1 db) vagy 
bb) legfeljebb 2 db egylakásos lakóépület és hozzájuk tartozó 2 db 

melléképület (lakó rendeltetési egységenként 1-1).” 
• A HÉSz 25. § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
„(10) Lakó építési övezetekben és településközpont vegyes építési övezetben 

elhelyezhető lakó rendeltetés esetén a jelen rendelkezés hatálybalépésekor 
meglévő, 1 db lakóépület a tartószerkezetének és alapozásának 
megváltoztatása nélkül – önálló rendeltetési egységként -, hozzáépítéssel 1 
db újabb önálló lakóegységgel bővíthető. A HÉSz 30.§ (2) bekezdésének, 
32. § (3) bekezdésének, valamint 33. § (3) bekezdésének figyelembevétele 
mellett.” 

• A HÉSz 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„b) A magánút telkének minimális szélessége lakóingatlanokat kiszolgáló út 

esetében – két forgalmi sávot biztosító - minimum 12 m.” 
• A HÉSz 5. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: 

„f) A zsákutcaként kialakított magánút közlekedési célú közterülethez 
közvetlenül nem kapcsolódó végén – az út rendeltetése szerinti járművek 
számára méretezett - fordulót kell kialakítani.” 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési 
szabályzatának módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
41. § (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszt, és a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi 
egyeztetések szabályairól szóló 20/2017. (X. 2.) önkormányzati rendelete szerinti 
partnerségi egyeztetést lezárja, hivatkozással a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39. 
§ (2) bekezdésére. 
A partnerségi és államigazgatási véleményeket a településrendezési eszközök 
módosítása során önkormányzatunk figyelembe veszi. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
helyi építési szabályzatának módosításáról szóló egyeztetési dokumentációja a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. §. 1) bekezdés 



szerinti végső szakmai véleményezésre kiküldésre kerüljön az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal részére.  

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Tüske Zoltán polgármester 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2020. október 5. 
 
 
   
 

Dr. Tüske Zoltán                Nagy Ibolya  
      polgármester                               jegyző 
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