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KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 12-
én  megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 
Kihagyva a kihagyandók. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta.   
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2011. (01.12.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottságból visszahívja Józan Krisztiánt. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává választja Szántó Erzsébetet. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 6 nem és 2 
tartózkodó szavazás alapján elutasítja a módosító javaslatot. 

 
4/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjának 
megválasztására irányuló módosító indítványt elutasítja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjává 
választja Józan Krisztiánt. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem  és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
 

6/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság tagjává választja Török Lajosnét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnökévé választja Némedi Rezsőt. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

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

8/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
nyílt ülés 16/A napirendi pontjaként napirendre veszi a Speciálterv Kft-vel 
fennálló vitás ügy rendezését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
nyílt ülés 16/B napirendi pontjaként napirendre veszi az Egyebeket, melynek 
keretében tárgyalja Józan Sándor kérésére a zárt ülés keretében tárgyalt ügyek 
nyilvánossá tételének lehetőségét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Józan Sándor kérésére az 
Alsónémedi Községért Közalapítványtól 5 évre visszamenőleg beszámoló kérését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Józan Sándor kérésére a 
szemétbánya ügyében beszámoló kérését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Szántó Erzsébet kérésére az iskolai 
szülők bálja megrendezését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Zsin Géza kérésére a lovasok 
Alsónémedin való közlekedését.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
zárt ülés keretében tárgyalja Zsin Géza javaslatát díszpolgári címre. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
napirendet – módosításokkal és kiegészítésekkel együtt-  elfogadta 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete teljesítettnek 
tekinti a Polgármester költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 9/2011.(01.19.) sz. határozati javaslatára 
-  úgy döntött, hogy nem támogatja az ABÉVA Kft. és a GALIVA-SPORT Kft. 
bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését 2011. február 
01-től. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 10/2011.(01.19.) sz. határozati javaslatára 
- úgy döntött, hogy a kiküldött előterjesztésnek megfelelően együttműködési 
megállapodást köt az Örmény Kisebbségi Önkormányzattal.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 11/2011.(01.19.) sz. határozati javaslatára 
– úgy döntött, hogy Vincze József polgármester 2011. évi cafetéria-keretét  
200.000,- Ft-ban határozza meg, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek összegét is. A cafetéria-kereten belül 
a Polgármester a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 4.6. 
pontjában foglalt szabályok betartásával választhat az ott felsorolt juttatások 
közül. 
Ezen felül a Képviselő-testület 2011-ben 65.000,- Ft összegű üdülési csekk 
juttatást biztosít a Polgármester részére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 13/2011.(01.19) sz. határozati javaslatára 
-  úgy döntött,  Kiss István Viktor és Józan Sándor alpolgármestereket felkéri, 
hogy a volt SUZUKI telephely és a Kossuth utcai iskola épületének eladása 
ügyében eljárjanak.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Kiss István Viktor és Józan Sándor alpolgármesterek.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 14/2011.(01.19) sz. határozati javaslatát 
is figyelembe véve - úgy döntött, hogy az Alsónémedi Fő út 54. sz. alatti ingatlant 
nem hirdetteti meg eladásra. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 14/ 2011. (01.19.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az Alsónémedi, Fő út 91. szám alatti ingatlant 
eladásra meghirdeti. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen 8 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy elutasítja azon módosító javaslatot, miszerint 2011-ben 230.000,- Ft -tal 
támogassa a NYWYG Egyesület Galagonya kézműves körét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

24/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 15/ 2011. (01.19.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy 200.000,- Ft -tal támogatja a NYWYG Egyesület 
Galagonya kézműves körét a civil szervezetek támogatására szánt keret terhére, 
mely összeggel megemeli a NYWYG Egyesület támogatását . 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 16/ 2011. (01.19.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy, az Alsónémedi öregfiúk focicsapat kérését 
támogatva 2011. március 12-én önkormányzati kispályás-focikupát rendez a 
sportcsarnokban és 100.000,- Ft-ot biztosít a kupa megszervezéséhez a civil 
szervezetek támogatására szánt keret terhére 
 
Határid ő: 2011. március 12. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 17/ 2011. (01.19.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy hogy 2011. február 01-től havi bruttó 30-30.000,- 
Ft + járulékai összegben fedezetet nyújt a Széchenyi István Általános Iskolában 
működő konyhai szakács és élelmezésvezető bérének emelésére. 
 
Határid ő: 2011. február 1-től folyamatos. 
Felelős: Mayer Istvánné igazgató. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 18/ 2011. (01.19.) sz. határozati 
javaslatának figyelembevételével – úgy döntött, hogy Alsónémedi Községért 
Közalapítvány támogatását a támogatási szerződésben meghatározott célra 
fordítja abban az esetben, ha a Közalapítvány Kuratóriuma a térfigyelő kamera 
felszerelési helyét módosítja a Haraszti u.-József A. u. kereszteződésére és ebben 
az esetben felhatalmazza a polgármestert a célok megvalósulása érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 7/2011.(01.17) 
határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Pest Megyei Tanács 1/1990. (I.5.) sz. 
tanácsrendelete által védetté nyilvánított és jelenleg is védelemre érdemes részére 
a kezelési terv elkészítésére, valamint a szakértői részvételre az új 
természetvédelmi oltalomra érdemes területek felkutatására és azokra kezelési 
terv készítésére felállított bizottságban az L-TEAM Bt.-t bízza meg. 
A vállalkozási díj a jelen határozatban foglalt feladatok elvégzésére 200.000,- Ft. 
+ ÁFA. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 3/2011. (01.18.) sz. határozati javaslatát 
figyelembe véve- úgy döntött, hogy a 2011. évi tartalék terhére 200.000 Ft-ot 
biztosít a Faluház-fesztiválra a Csík zenekar fellépésére, melynek fedezete a 
képviselői tiszteletdíjak tavalyi csökkentéséből adódik. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen,  1 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjának lemondás 
miatt Józanné Vincze Katalin 2351 Alsónémedi Garay u. 1. sz. alatti lakost 
választja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Szántó Erzsébet elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjának lemondás 
miatt Marosi Boldizsárt 2351 Alsónémedi Széchenyi u. 69. sz. alatti lakost 
választja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Szántó Erzsébet elnök. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat számára fenntartott évi 15 napos ingyenes használati keretből 
engedélyezi a 2011. március 05-én tartandó Családi Sportnap megrendezését a 
sportcsarnokban, valamint szükség esetén legfeljebb 10.000 Ft-os tartalékkeretet 
biztosít a  rendezvény lebonyolításához a Művelődési Ház részére a tartalék 
terhére.  
 
Határid ő: 2011. március 5. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető és Geiger Jánosné igazgató. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
megerősíti Juhász Zoltán tagságát a szennyvíztisztító bővítése kapcsán benyújtott 
pályázat vizsgálatára felállított munkacsoportban.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Józan Sándor alpolgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
megerősíti Juhász Zoltán tagságát a Suzuki Ullmann volt telephelyének 
megvásárlása ügyében felállított munkacsoportban. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Kiss István Viktor alpolgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
megerősíti Juhász Zoltán tagságát az ABÉVA  Kft. Felügyelő Bizottságában. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Pest 
Megyei Cégbíróság által Cg. 13-09-120329 szám alatt cégnyilvántartásba vett 
ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2010. február 26. napján kelt, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának módosítását akként, hogy az alapító okirat VI. 2. és 3. pontjait 
hatályon kívül helyezi és azok helyébe az alábbiakat rendeli: 
 

„VI. Felügyelőbizottság 
 
2. A felügyelőbizottság elnöke 2011. január 1. napjától határozatlan 

időtartamra Kiss István Viktor (anyja neve:Leitgieb Mariann) 2351 
Alsónémedi, Somogyi Béla u.  51. szám alatti lakos. 

 
3. A felügyelőbizottság további tagjai 2011. január 1. napjától 

határozatlan időtartamra: 
 

 3.1. Juhász Zoltán (anyja neve:Jobbágy Margit) 2351 Alsónémedi, 
Somogyi Béla utca 36. szám alatti lakos. 

 3.2. Suplicz Zsolt (anyja neve: Molnár Jolán) 2351 Alsónémedi, 
Széchenyi u. 173. szám alatti lakos.” 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
figyelembevéve az ABÉVA Kft. előterjesztését – az iskolai konyhabővítés és 
szolgálati lakás bővítése kapcsán elfogadhatónak tartja az alábbi kimutatást, 
egyben hozzájárul a nettó 63.000.000,- Ft: 

/– pótmunka     nettó 3.326.530,- Ft, 
   – kötbér      nettó 5.200.000,- Ft, 
   – kompenzáció (közüzemi díjak átszámlázása) nettó 126.530,-Ft,/ 

kifizetéséhez, azzal a feltétellel, hogy a Gropius Zrt. a jelen határozat 
megküldésétől számított 5 napon belül az alábbi nyilatkozatot, teljes bizonyító 
erejű magánokiratban megteszi:  
 
Nyilatkozat 
 
Melyben a Gropius Zrt.  (Cégj: 01-10-044147, székhely: Budapest, 1118. Budaörsi út 
64. sz. ) fővállalkozó képviseletében, önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező, 
Csáktornyai  Gyula vezérigazgató vagy Szőts Gábor vezérigazgató-helyettes 
Kijelenti, hogy az Abéva Kft-vel az iskola előtti parkoló megépítésére kötött 
vállalkozási szerződés alapján, megépített parkolóval kapcsolatos  hibás teljesítésre 
és szavatossági kifogásokra való tekintettel, az Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatánál, Szűcs Gábor tervező, a polgármester, az Abéva Kft. ügyvezetője 
és műszaki ellenőre jelenlétében megtartott tárgyaláson elhangzottaknak 
megfelelően az elkészítendő tervek alapján,  továbbá a polgármesterrel, az Abéva kft 
ügyvezetőjével, 2011. január 17-én napján megtartott újabb személyes egyeztetésen 
elhangzottaknak megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy  a parkolót a 
megrendelői anyagfinanszírozás mellett, külön vállalkozói díj felszámítása nélkül 
hibamentesen, I. osztályú minőségben  és az eredeti szerződés szerinti jótállást és 
szavatosságot biztosítva a megrendelő részére átépíti. 
 
Budapest. 2011. …  
                                                                                             Csáktornyai Gyula    
                                                                                                vezérigazgató                                                                                             
 
Az Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Abéva 
Kft. tulajdonosi jogait gyakorló legfőbb szerv, utasítja az Abéva Kft.  
ügyvezetését, hogy a jelen határozatban foglalt fővállalkozói nyilatkozat 
aláírásáig a konyha beruházással kapcsolatos szerződés lezárását tartalmazó 
megállapodást ne kösse meg és azt pénzügyileg ne teljesítse.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest 
Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét a lakcímbejelentés helyi 
szabályiról szóló 1/2010. (II.01.) sz. rendelet kapcsán és úgy döntött, hogy nem 
kíván azon változtatni. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 2011. január 
01-től 3.203.950,- Ft/hó összeget fizessen az ügyeleti feladatok ellátásáért, melyhez 
lakosságarányosan fedezetet költségvetéséből, illetve a tartalék terhére biztosít. 
 
Határid ő: 2011. január 01-től folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre 
vonatkozóan a köztisztviselői teljesítményértékeléshez az alábbi célokat tűzi ki: 

- Közszolgáltatások minőségi színvonalának emelésében való közreműködés, 
- Humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárások, 
- A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok 

végrehajtása 
 

Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, az 
módosítva 297/2010.(12.14.) számú határozatát módosítva az iskola és a 
sportcsarnok takarítására kötendő szerződés aláírására Belágyi Tamást, az 
ABÉVA Kft. ügyvezetőjét bízza meg. 
 
Határid ő: 2011. január 31. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy elfogadja Vincze József polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

A Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel 
elfogadja a TEJ 2007 Kft. által térítésmentesen felajánlott Alsónémedi 0352 hrsz. 
- ú ingatlant és a tulajdon átruházással kapcsolatos költségeket vállalja. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az átruházás időpontjától számítva 50 éven belül 
nem válik meg ezen ingatlantól és nem változtatja meg annak művelési ágát, 
besorolását (kivéve, ha azt törvényi kötelezettség írja elő). A Képviselő-testület 
megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan határait méresse ki és történjen meg 
annak tényleges birtokbevétele.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el az illetékes 
szerveknél az Alsónémedi 0356, 0361, 0375/7 hrsz.-ú területek, illetve az 
Alsónémedi közigazgatási határán belül állami tulajdonban lévő nem közlekedési 
célú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében.  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

A Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Vincze József polgármestert, hogy a Speciálterv Kft-vel fennálló összesen 
1.000.000,- Ft + ÁFA összegű vitás követelés ügyében keletkezett 
dokumentumokat ügyvéd által véleményeztesse, majd a jogi szakvélemény 
figyelembevételével állapodjon meg a Speciálterv Kft-vel a követelés rendezésére. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat 
 

A Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. február 26-án tartandó iskolai szülők bálja az 
iskola aulájában legyen megrendezve.  
 
Határid ő: 2011. február 26. 
Felelős:Belágyi Tamás ügyvezető. 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. február 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből  

 
 
Kihagyva a kihagyandók. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
48/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

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

49/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy Rozgonyi Erik jegyző köztisztviselői jogviszonya 2011. március 31-el közös 
megegyezéssel megszűnjön, figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. Tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra. 
 
Határid ő: 2011.március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

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

50/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szövegezésű 
pályázatot hirdeti meg a KSZK, valamint az Önkormányzat honlapján: 
 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére 

 
A határozat folytatása a következő oldalon! 
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Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles 
közigazgatási menedzser képesítés, 
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, 
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga. 
A jegyzői gyakorlat előnyt jelent. 
 
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 
Bérezés és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 
a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) sz. 
önkormányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és Közszolgálati 
Szabályzata alapján.  
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- a Polgármesteri Hivatal vezetésére vonatkozó szakmai programot, 
- iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 07. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 22-re tervezett Képviselő-
testületi ülés. 
A munkakör 2011. április 01-től betölthető. 
A pályázat benyújtásának helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351. 
Alsónémedi, Fő út 58. 
A pályázattal kapcsolatban további információ Vincze József polgármestertől 
kérhető a 29/337-101-es számon vagy a polgarmester@alsonemedi.hu vagy 
alsonemedi@upcmail.hu címen. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   

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

51/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Tejüzem bontására bekért árajánlatok alapján mindkét munkával (bontási terv 
készítése, bontás) a Tagozat Kft-t bízza meg, ha a bontást elvállalja 5.330.000,- 
Ft+ÁFA összegért, míg a tervezés díja 150.000,-Ft+ÁFA.  
 
A határozat folytatása a következő oldalon! 
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Amennyiben a Tagozat Kft. a fenti áron nem vállalja az ingatlan bontását, úgy az 
Önkormányzat erre a munkára a ZÖFE Kft. ajánlatát fogadja el 5.330.000,- 
Ft+ÁFA összegért. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
szükséges tárgyalások lefolytatására és a vonatkozó szerződések megkötésére. 
 
Határid ő: 2011. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandók. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 14. 
napirendi pontban tárgyalja az iskolai hőszigetelés és nyílászáró csere témájában 
nyertes beruházás közbeszerzését lebonyolító cég kiválasztását. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
15. napirendi pontban tárgyalja a Tej 2007 Kft. ajándékozási szerződésének 
pontosítását.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet –a 
48/2011-49/2011. sz. önkormányzati határozatokban említett - módosításokkal 
elfogadta.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Dabas 
Város Rendőrkapitányának 2010. évi beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 22/2011. (02.16.) sz., valamint a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
14/2011.(02.14.) sz. határozati javaslatára - felkéri a  Polgármesteri Hivatalt  a 
Felsőerdősor u. aszfaltozása érdekében az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
szóló rendelet-tervezet elkészítésére. 
 
Határid ő: a márciusi bizottsági ülés anyagának kiküldése. 
Felelős: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 24/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy az iskola konyha bérleti díjaként 175.000,- Ft + ÁFA / hó 
összeget ajánl meg 2011. április 01-től határozatlan időtartamra. 
 
Határid ő: 2011. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 25/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a  2011. évi Polgárőr Családi Napot 100.000,- Ft-tal támogatja a 
civil szervezetek támogatására tervezett keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 26/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a 2011. évi Lovas napot 200.000,- Ft-tal támogatja a civil 
szervezetek támogatására tervezett keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 27/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a helyi KMB-sek 2011. január 01-től minden közterületen 
töltött óra után 375,- Ft költségtérítésben részesülnek, melynek havi maximuma 
30.000,- Ft lehet. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 30/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - az 
iskolai aulát hivatalos helyiséggé jelöli ki házasságkötés céljára.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 32/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a bér és járulékai tartalék terhére 2011. évben 487.000,- Ft-ot 
biztosít a Polgármesteri Hivatal részére a köztisztviselői teljesítményértékelés 
alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó köztisztviselők egy év időtartamú 
elismerésére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 34/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy Józan Krisztiánt választja az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztő 
Bizottsága elnökének. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési,  Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 13/2011. 
(02.14.) sz. határozati javaslatára - úgy döntött, hogy az Alsónémedi 1900 hrsz-ú 
ingatlannak a Templom tér nevet adja.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 6. 
napirendi pontot akkor tárgyalja, ha a javasolt személy megérkezik az ülésre.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről szóló beszámolóját.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az iskolai 
konyha élelmezésvezetőjének beszámolóját a működés eddigi tapasztalatairól. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
óvodai ételszállításra kötött szerződést változatlan feltételekkel meghosszabbítja 
2011. április 30-ig Kecskeméty László 1215, Budapest, Árpád u. 25. sz. alatti 
lakossal.  
 
Határid ő: 2011. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a TÉR-T-
REND Kft-t az un. Birgejárás II. megnevezésű területre vonatkozó szabályozási 
terv elkészítésével 1.600.000,- Ft + ÁFA összegért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződés 
aláírására, egyben vállalja az Önkormányzatra jutó területarányos tervezési díj 
megfizetését.  
 
Határid ő: 2011. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kiss István 
Viktor alpolgármestert, hogy a „Kertváros” Gyáli Ki stárság Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a Polgármester 
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Józan 
Sándor alpolgármestert, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistárság Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a Polgármester 
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester és Józan Sándor alpolgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Alsónémedi 
Nagyközség mindenkori jegyzőjét, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistárság Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a Polgármester 
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester és Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának mindenkori jegyzője.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy elfogadja Vincze József polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsónémedi Fő út 
56. sz. alatti ingatlan eladóinak kérését méltányolva eltekint az adásvételi 
szerződésben kikötött kötbér 26 napi összegétől abban az esetben, amennyiben 
eladók az ingatlanból kiköltöznek, és azt birtokba adják 2011. április 30. napjáig.  
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítva,   
39/2011.(01.25.) sz. önkormányzati határozatát hozzájárul ahhoz, hogy az Ócsa-
Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 2011. január 01-től az OEP 
támogatással együtt 3.203.950,- Ft/hó összeget fizessen az ügyeleti feladatok 
ellátásáért, melyhez lakosságarányosan fedezetet költésvetéséből, illetve a tartalék 
terhére biztosít. 
 
Határid ő: 2011. január 01-től folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
eredeti  6.) napirendi pontot most tárgyalják.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Kuratóriumának lemondás miatt megüresedett elnöki 
posztjára dr. Papp Zsoltot választja. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
 

80/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0156 jelű pályázat keretében megvalósuló „ Utólagos 
hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános 
Iskolában” beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárást megindítja,  
és annak lebonyolítására a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli 
Tanácsadó Kft.- t bízza meg, összesen 200.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 250.000,- 
Ft összegért, mely összeg a pályázat keretében elszámolható. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2011.(01.25.) sz. 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki:  
Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alsónémedi 0352 hrsz-ú ingatlan területét 
kimérés után tájba illő, őshonos fafajtával betelepíti, valamint anyagi 
lehetőségeinek figyelembevételével a területet fejleszti. Az Önkormányzat vállalja 
továbbá, hogy az átruházás időpontjától számítva 50 éven belül nem válik meg 
ezen ingatlantól és nem változtatja meg annak művelési ágát, besorolását (kivéve, 
ha azt jogszabályi kötelezettség írja elő).  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 22-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

88/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre 
vonatkozó gazdasági programot a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
48/2011.(03.10.) számú, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság 20/2011.(03.10.) számú és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 38/2011.(03.16.) számú határozataiban foglalt, valamint az 
előterjesztésben szereplő módosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadta.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „Utólagos 
hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános 
Iskolában” megnevezésű közbeszerzési pályázatot meghívásos eljárással kívánja 
lebonyolítani, egyben felhatalmazza a Polgármestert a meghívást kapó pályázók 
kiválasztására azzal, hogy legalább 4 ajánlattevőnek küldjön ajánlattételi 
felhívást. 
 
Határid ő: 2011.április 15. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 0 igen, 7 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette azt a 
módosító indítványt, hogy egy évben csak egy „Alsónémedi Nagyközség 
Díszpolgára” címet lehessen adományozni.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

91/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi módosító 
indítványt fogadta el az „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” cím 
adományozásának rendjéről szóló rendelet 2.§-a vonatkozásában: 

  „2. § 
 

(1) „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” címet Alsónémedi Nagyközség 
 Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza. 
 
(2) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely alsónémedi 

 állandó lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény a Képviselő- 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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testületnél úgy, hogy a kezdeményezéshez csatolni kell a benyújtás időpontját 
követő 4 hónapon belül a tárgyév január 01-i állandó lakosságszám 10 %-át 
meghaladó, a kezdeményezés benyújtásakor állandó Alsónémedi lakcímmel 
rendelkező és 18. életévét betöltött polgár nevet, lakcímet és sajátkezű aláírást 
tartalmazó ajánlását.  

 
(3) A Képviselő-testület a kezdeményezést az Alsónémedi Hírmondó útján 

nyilvánosságra hozza annak benyújtását követően megjelenő első számában.  
  
(4) A díszpolgári cím adományozásáról a Képviselő-testület a kezdeményezést az 

aláírások beérkezési határidejét követő első rendes ülésén dönt és a javaslat 
elbírálása során gondosan és körültekintően vizsgálja a jelölt 
tevékenységének kiemelkedő mértékét és azt, hogy az mennyiben szolgálja 
vagy szolgálta Alsónémedi Nagyközség társadalmi, kulturális és gazdasági 
fejlődését illetve munkássága mennyivel növelte v. öregbítette közösségünk jó 
hírét.  

 
(5)  A díszpolgári cím átadására általában ünnepek alkalmával kerül sor.” 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kiegészítő 
indítványt fogadta el a szabálysértési bírságok összegének emeléséről szóló 
rendelet 5.§-ához: 
„l) aki termény-, eszköz- vagy járműmosásból származó vizet közterületre 
kienged.”  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 45/2011.(03.16.) számú határozati javaslatára 
az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban a zöldterület kezelés szakfeladaton négy 
rehabilitációs álláshelyet létesít 2011. április 01-től az önkormányzati igazgatás 
szakfeladat rehabilitációs hozzájárulásának, valamint a bér és járulékai tartalék 
terhére.  
 
Határid ő: 2011. április 1. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 46/2011.(03.16.) számú határozati javaslatára 
a 2011. évi költségvetési fejlesztési céltartalékán szereplő „Speciálterv Kft. vitás 
kérdés rendezése” soron szereplő összegből bruttó 625.000,- Ft átcsoportosít a 
beruházások között szereplő „Templom körüli tér, díszkivilágítás” sorra. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 47/2011.(03.16.) számú határozati javaslatára 
úgy döntött, hogy biztosítja a Sportcsarnokot és a hozzá tartozó helyiségeket az 
Alsónémedi Napfény Mazsorett csoport részére 2011. május 21-én az 
Önkormányzat rendelkezésére álló ingyenes keret terhére megyei verseny 
megrendezéséhez abban az estben, ha a padló műanyag borításának költségeit a 
takarítással együtt a rendezők megtérítik. 
 
Határid ő: 2011. május 21. 
Felelős: Belágyi Tamás az ABÉVA Kft. ügyvezetője.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

96/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 23/2011.(03.10.) számú határozati 
javaslata alapján úgy döntött, hogy megbízza Kormányos Antal egyéni 
vállalkozót az övcsatorna tisztítására a Sárkánytótól az elkerülő útig tartó 
szakasz, ill. a Halászy Károly utcától a vízház közelében lévő végpontig tartó 
szakasz vonatkozásában. 
A vállalkozási díj összege mindösszesen bruttó 896.000,- Ft, mely a teljes munka 
elvégzésére vonatkozik és nem léphető túl. 
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 24/2011.(03.10.) számú határozati 
javaslata alapján úgy döntött, hogy heti tíz órában részmunkaidős vagy 
megbízásos főépítészt alkalmaz a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
idejére, majd azon munka befejezésekor értékeli a megbízott tevékenységét és 
annak függvényében hoz döntést az esetleges további munkavégzésről. 
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 25/2011.(03.10.) számú határozati 
javaslata alapján úgy döntött, hogy 2012-ben felülvizsgáltatja, illetve kiegészíti a 
korábban elkészített csapadékvíz rendezési tervet. 
 
Határid ő: a 2012. évi költségvetési koncepció összeállítása. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 26/2011.(03.10.) számú határozati 
javaslata alapján úgy döntött, hogy a 0130/11 hrsz-ú ingatlant bérbe adja Juhász 
Zoltán Alsónémedi Széchenyi u. 108. szám alatti lakosnak térítésmentesen, 
határozatlan időre, úgy, hogy a terület kitakarítása a bérlő feladata és költsége, 
az Önkormányzat pedig átminősítteti a területet „szántó” művelési ágba.  
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 47/2011.(03.10.) számú határozati javaslatára 
elfogadta a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi működéséről 
szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 20-tól 
felmenti Geiger Jánosnét a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatóját. Felmentési ideje 8 hónap, melyből 2011. április 20-tól kezdődően 4 
hónapra mentesíti a munkavégzés alól.  
 
Határid ő: 2011. április 20. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
hagyja jóvá a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását: 
 
3. oldal:  
a.)  neve:     Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 
 székhelye:    2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2. 
 Bankszámla száma: 10402881-50515153-52531010 
 számlavezető bank: K&H Bank 
 
8. oldal: 
A 2. pont e, pontja kimarad és az e. pont helyébe a régi f. pont lép, mely egy új 
francia bekezdéssel bővül: 
„- távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az intézmény vezetőjét.” 
 
2. pont g. pontjából f. pont lesz. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Geiger Jánosné igazgató.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/1999. (V.12.) sz. 
rendeletét és azon változtatni nem kíván. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,  
megbízza a Tempo-Consulting Kft-t, hogy állítsa össze, kezelje és adja be a 
7/2011. (III.9.) BM. rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás” című pályázatot legfeljebb 60.000 Ft+ÁFA megbízási és az 
elnyert összeg 3,5%-a+ÁFA-nak megfelelő sikerdíjért.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy elfogadja Vincze József polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7igen 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentesen 
biztosítja az Alsónémedi 0351 hrsz-ú ingatlan használatát a 2011. augusztus27-én 
tartandó Traktorfesztivál lebonyolítására azzal, hogy a rendezők a rendezvény 
előkészítése és megtartása során kötelesek megtartani és megtartatni a vonatkozó 
jogszabályokat, a rendezvény nem járhat a természeti környezet rongálásával és 
a szervezők kötelesek az ingatlant kultúrállapotba hozni 2011. augusztus 31-ig.  
 
Határid ő: 2011. augusztus 31.  
Felelős: Bálint Sándor a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság elnöke.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2010-től 2014-ig tartó önkormányzati ciklusban Némedi Rezső képviselőt 
delegálja a Kisdunáért Önkormányzati társulás Ellenőrző Bizottságába az 
Önkormányzat képviseletében. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester és Némedi Rezső képviselő.   
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március  
31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta.   
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
111/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete szerinti „ Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” kiírásra pályázatot nyújt be „ Atlétika pálya 
építése a Széchenyi István Általános Iskola melletti műfüves sportpálya 
köré”címmel. 
 
A projekt összköltsége bruttó 26.825.400,- Ft, melyből 6.825.400,- Ft a pályázati 
önerő. 
 
A Képviselő-testület a felmerülő költségeket vállalja, és a szükséges önerőt a 2011. 
évi költségvetésben biztosítja a pályázati önerőkeret terhére.  
A szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt 
megvalósítására kívánja azt felhasználni. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert 
a pályázat és a csatolandó dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 1. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
112/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
ABÉVA Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött 2541/2009. számú üzemeltetési 
szerződést az alábbiak szerint módosítja. 
A szerződés 1.2. pontjában szereplő, a 662. hrsz. alatt nyilvántartásba vett 
ingatlan részét képező műfüves sportpálya, valamint az ingatlanon létesítendő 
atlétikai pálya nem képezi a szerződés tárgyát, ezen létesítmények üzemeltetési 
joga Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatát illeti meg. 
 
Határid ő: 2011. április 1. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre a 
sporttal kapcsolatos feladatait az alábbiakban állapítja meg. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a 88/2011. (03.22) sz. 
önkormányzati határozatával elfogadott 2011-2014. évi Gazdasági programjában 
a fejlesztési elképzelések között szerepel az iskola belső udvarrész rendezése, 
atlétikapálya építése a műfüves pálya körül. Ezekhez a beruházásokhoz 
önkormányzati forrásból 35 millió forint szükséges. 
A településfejlesztési politika elemei közt szerepel a szabadidő, szórakozás, 
kultúra, sport lehetőségeinek minél szélesebb körű kiterjesztése. Az 
önkormányzat minden sportlétesítményében nagyobb teret kíván biztosítani a 
település lakói számára. Cél a tömegsport támogatása. 
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 
érdekében többek között az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében 
ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a 
mozgáshoz való helyet. 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos 
közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a 
település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos fenntartásáról. 
Ezen létesítményeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi 
sportszervezeteknek, a helyi társadalmi és civil szervezeteknek, valamint a helyi 
lakosoknak, így is elősegítve a tömegsport fejlődését. 
 
 
A határozat folytatása a következő oldalon! 
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A helyi sportéletet elsődlegesen az ASE támogatásával képzeli el az 
Önkormányzat, illetve évente kispályás labdarúgó kupát szervez a helyi csapatok 
részvételével, azok versenynaptárába illesztve. 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) sz. 
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 2011. évi kiadások közt szerepel 
az ASE (Alsónémedi Sport Egyesület) támogatása 6.300.000,- Ft-tal; a civil 
szervezetek - köztük a kispályás labdarúgó csapatok - támogatása 1.000.000,- Ft-
tal; a NYWYG Egyesület támogatása 200.000,- Ft-tal és a Fantázia Művészeti 
Iskola - köztük tánccsoportok - támogatása 1.600.000,- Ft-tal. 
 
209/2010. (09. 10.) sz. önkormányzati határozatában Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosította: 
„A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi 
feltételeit elősegítő infrastrukturális fejlesztéseket, tárgyi eszközbeszerzést 
végezzen, továbbá eszközeivel támogassa a tanulóifjúság sportolási lehetőségeit és 
szabadidős tevékenységét, valamint segítse biztonságérzetének növelését. E cél 
elérése érdekében a Közalapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés 
és oktatás, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, 
környezetvédelem és sport közhasznú tevékenységeket végez, valamint ellátja az 
egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését.” 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 5/2010. (11. 02.) sz. határozati javaslatára – 
273/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat számára fenntartott évi 15 napos ingyenes használati keretből 
engedélyezi a 2010. december 11-én tartandó családi sportnap megrendezését a 
sportcsarnokban. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2011. (01.25) 
sz. önkormányzati határozatában – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 16/ 2011. (01.19.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy, az 
Alsónémedi öregfiúk focicsapat kérését támogatva 2011. március 12-én 
önkormányzati kispályás-focikupát rendez a sportcsarnokban és 100.000,- Ft-ot 
biztosít a kupa megszervezéséhez a civil szervezetek támogatására szánt keret 
terhére 
 
32/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozatában Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat számára 
fenntartott évi 15 napos ingyenes használati keretből engedélyezi a 2011. március 
05-én tartandó Családi Sportnap megrendezését a sportcsarnokban, valamint  
 
A határozat folytatása a következő oldalon! 
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szükség esetén legfeljebb 10.000 Ft-os tartalékkeretet biztosít a rendezvény 
lebonyolításához a Művelődési Ház részére a tartalék terhére. 
 
Az önkormányzat a lovas sport támogatására is hangsúlyt fektet: 
61/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozatában Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 26/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - úgy döntött, hogy a 2011. 
évi Lovas napot 200.000,- Ft-tal támogatja a civil szervezetek támogatására 
tervezett keret terhére. 
 
95/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozatában Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 47/2011.(03.16.) számú határozati javaslatára úgy döntött, hogy 
biztosítja a Sportcsarnokot és a hozzá tartozó helyiségeket az Alsónémedi 
Napfény Mazsorett csoport részére 2011. május 21-én az Önkormányzat 
rendelkezésére álló ingyenes keret terhére megyei verseny megrendezéséhez 
abban az esetben, ha a padló műanyag borításának költségeit a takarítással 
együtt a rendezők megtérítik. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26 - i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az egészségügyi szolgáltatók beszámolója napirendi pont határozati javaslatairól 
egyben kíván szavazni. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 97/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja a védőnői szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolókat. 

Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 98/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja az I. sz. háziorvosi szolgálat – Dr. Papp Zsolt – 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 99/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja a II. sz. háziorvosi szolgálat – Dr. Tholt Mária – 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 100/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja a házi gyermekorvosi szolgálat – Dr. Szlivka Gabriella – 
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 101/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja a fogorvosi szolgálat – Jenei Art Dent – 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 102/2011. (04.19) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja az Ócsa-Alsónémedi Központi Orvosi Ügyelet 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a téma fontosságára való tekintettel 1/a. napirendi pontnak felveszi a 
nőgyógyászati asszisztensi feladatok díjazásának témakörét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy Bihari Lászlóné részére, a nőgyógyászati asszisztensi feladatok ellátásáért 
2011. május és június hónapra havi bruttó 8.000,- Ft megbízási díjat fizet, a 2011. 
évi költségvetés általános tartalékának terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 53/2011. (04. 20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy elfogadja a 2010. évi belső ellenőrzésekről szóló 
beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 96/2011. (04.19) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a Széchenyi István Általános Iskola által benyújtott 
kimutatás alapján engedélyezi a 2011-2012-es tanévben három első osztály 
indítását abban az esetben, ha a gyereklétszám eléri az 54 főt és ez nem jár a 
költségvetésbe tervezett személyi kiadások (bér, túlóra, helyettesítés) 
emelkedésével.  
 
Határid ő: 2011. szeptember 01. 
Felelős: Vincze József polgármester és Mayer Istvánné igazgató.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Faluház–Fesztivál keretében megrendezi a Ghymes koncertet.  
 
Határid ő: azonnal.  
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás  
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 64/2011. (04. 20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel –úgy dönt, hogy a Faluház fesztivál keretében 
megtartott koncert bevételét a Művelődési Ház a Faluház fesztivál rendezvény 
költségeire, illetve a Művelődési Ház által szervezett „kulturális rendezvények” - 
re használhatja fel. 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 54/2011. (04.20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy a Damjanich utca csapadékvíz 
elvezetését szolgáló árok kiépítésére 1.248.344,- Ft + ÁFA összeget biztosít az 
általános tartalékkeret terhére. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 55/2011. (04.20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy a 314/2010. (12. 14.) sz. határozatból a 
“2011. évi bérleti díj terhére” szövegrész törlésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

130/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 106/2011. (04. 19.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 56/2011. (04. 20.) sz. bizottsági 
határozataira figyelemmel – úgy dönt, hogy a Nagygödörben 2011. június 03-án 
megrendezendő gyermeknap programjaihoz 300.000,- Ft keretösszeget biztosít a 
2011. évi költségvetésben, a „pénzeszköz átadás tartalék” terhére. 
 
Határid ő: 2011. június 03. 
Felelős: Vincze József polgármester.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

131/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 57/2011. (04.20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy az “Utólagos hőszigetelés és 
nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában” 
megnevezésű beruházás kiviteli tervének elkészítésére 480.000,- Ft + ÁFA 
összeget biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

132/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 58/2011. (04.20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy az “Utólagos hőszigetelés és 
nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában” 
megnevezésű beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátására 398.000,- Ft + 
ÁFA összeget biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

133/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 59/2011. (04.20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy a Napfény Mazsorett Csoportot 
(vezetője Juhász Lászlóné) 250.000,- Ft-tal támogatja a 2011. évi költségvetésben 
a “civil szervezetek támogatása” keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 60/2011. (04.20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy a kyokushinkai karate Tigris dojó 
Egyesület Alsónémedi csoportját (szakosztályát) 100.000 Ft-tal támogatja a 2011. 
évi költségvetésben a “civil szervezetek támogatása” keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

135/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 61/2011. (04.20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy 2011-ben 150.000,- Ft-tal támogatja a 
Cseppek Néptánc csoport (vezetője Józan Béláné) működését. A támogatás 
biztosítása a 2011. évi költségvetésben a „pénzeszköz átadás tartalék” (100.000,-) 
és a „civil szervezetek támogatása” (50.000,-) keretekből történik.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

136/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 62/2011. (04.20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy a Chek-Nisszá Fesztivál szervezését 
100.000,- Ft-tal támogatja a 2011. évi költségvetésben az általános tartalékkeret 
terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

137/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 29/2011. (04. 
18.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 63/2011. 
(04. 20.) sz. bizottsági határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy a külterületi 
utak szabályozására 1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2011. évi költségvetési 
rendeletből, az „általános tartalék” terhére.  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

138/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 104/2011. (04. 19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – a kiküldött egységes szerkezetű anyag alapján elfogadja 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Kulturális Koncepciójának módosítását. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

139/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Gál József 
kérésére és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
30/2011. (04. 18.) sz. bizottsági javaslatára figyelemmel – úgy dönt, hogy az 
Alsónémedi lakott terület táblát az OMV benzinkúttól a valódi lakott terület 
határára helyezteti, mellyel kapcsolatban felmerülő költségeket a kérelmező 
viseli. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

140/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos munka megkezdésével. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

141/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
Birgejárás II. gazdasági területre vonatkozó tervezési munka megkezdésével. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

142/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
Kisdunáért Önkormányzati Társulásban fizetendő tagdíj 10,- Ft/állandó lakos 
összegre történő csökkentésével. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Kisdunáért Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásának 
módosítását a kiküldött előterjesztésben foglaltak szerint. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásának előterjesztés szerinti módosításait és az 1. számú melléklete 
szerint egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás kiadásához 
hozzájárul. 
 
 Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Alsónémedi község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
8/2004. (V. 03.) sz. rendeletében meghatározottak szerint az Alsónémedi 0128/5-8 
hrsz-ú ingatlanokat a község belterületéhez csatolja. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: dr. Deák Erzsébet jegyző. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

146/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Kocsis 
István r. alezredes Dabas Város rendőrkapitányának való kinevezésével. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

147/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 325/2011. (12. 
14.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott munkatervét úgy módosítja, 
hogy az alábbi napirendeket 2011. június 28-i ülésén tárgyalja: 
– HÉSZ felülvizsgálattal kapcsolatos kérdések, 
– Sportcsarnok további bérletének kérdésköre. 
 
Határid ő: 2011. június 28. 
Felelős Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

148/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagja marad. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

149/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős Vincze József polgármester. 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 23 - i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

154/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

155/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: dr. Deák Erzsébet jegyző. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

156/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálatának 2010. évi beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Radványi Judit intézményvezető. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

157/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az 
előterjesztés melléklete szerint.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. június 15. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
névszerinti szavazással dönti el a szemétbánya előző tulajdonosának való 
visszaadásának kérdését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: dr. Deák Erzsébet jegyző 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen 5 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette azt a 
képviselői indítványt, hogy a szemétbánya visszaadása kérdésében a következő 
testületi ülésen hozzon döntést.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: dr. Deák Erzsébet jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen 5 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatta a 
következő határozati javaslatot: 
Alsónémedi 08/96 hrsz.-ú, kivett, hulladék lerakó   telep megjelölésű, 4 ha 1079 
nm térmértékű ingatlan visszaadását kezdeményezi – az Önkormányzat, 
valamint Acsai Károly között 2009. december 10-én megkötött ajándékozási 
szerződés 4. pontja alapján – Acsai Károly 2351 Alsónémedi, Iskola u. 10. sz. 
alatti lakos (ajándékozó) részére.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
Acsai Károly részére történő visszaadása érdekében a szükséges lépéseket tegye 
meg és felhatalmazza az ajándékozási szerződést felbontó szerződés, valamint a 
tulajdonváltozáshoz szükséges egyéb jogügyletek aláírására. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 4 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

161/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Alsónémedi 081/96 hrsz.-ú, kivett, hulladék lerakó telep megjelölésű, 4 ha 1079 
nm térmértékű ingatlan vonatkozásában –az Önkormányzat, valamint Acsai 
Károly között 2009. december 10-én megkötött ajándékozási szerződést továbbra 
is hatályában tartja és felkéri a polgármestert a szerződés 4. pontjának 
aktualizálására és felhatalmazza az így módosított ajándékozási szerződés 
aláírására.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

162/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az ABÉVA 
Kft. 2010. évi beszámolóját, eredmény kimutatását a mellékletben foglaltak 
szerint. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető és Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

163/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
AIRVAC Kft. 2010. évi beszámolóját, eredmény kimutatását a mellékletben 
foglaltak szerint. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Kozma Miklós ügyvezető és Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

164/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Alsónémedi külterületén, a 4604.j. út 3+816 kmsz közelében (Birgejárás) lévő 
útcsatlakozás, valamint szerviz út továbbépítéséhez szükséges tervezői szerződés 
megkötéséhez a TP-Terv Mérnöki 9roda Kft- vel (1139 Budapest, Teve u. 9/c.) 
bruttó 1.025.000,- Ft összegben és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011.június 15. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

165/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi, 
Magyari utca és Templom utca továbbépítés kivitelezése” tárgyú hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak 
szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
2. a nyertes ajánlat: ajánlattevő neve, címe: ZÖFE KFT. 1119 

BUDAPEST, THÁN K. U. 3-5., nettó ajánlati ár, mely a befejezési 
határidőre prognosztizált egyösszegű vállalkozói díj (átalányár): nettó 
22.157.533,- Ft 

3. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal 

4. felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 
szerződés megkötésére. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

166/2011. (05.23) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2011.(01.25.) sz. 
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A határozat utolsó mondata:”Ezen felül a Képviselő-testület 2011-ben 65.000,- Ft 
összegű üdülési csekk juttatást biztosít a Polgármester részére.” Törlésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: dr. Deák Erzsébet jegyző. 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26 - i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

167/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

168/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy az Alsónémedi 081/96 
hrsz.-ú, kivett, hulladék lerakó telep megjelölésű, 4 ha 1079 nm térmértékű 
ingatlan visszaadását kezdeményezi - az Önkormányzat, valamint Acsai Károly 
között 2009. december 10-én megkötött ajándékozási szerződés 4. pontja alapján 
- Acsai Károly 2351 Alsónémedi, Iskola u. 10 sz. alatti lakos (ajándékozó) részére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
Acsai Károly részére történő visszaadása érdekében a szükséges lépéseket tegye 
meg és felhatalmazza az ajándékozási szerződést felbontó szerződés, valamint a 
tulajdonváltozáshoz szükséges egyéb jogügyletek aláírására. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

169/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy az Alsónémedi 081/96 
hrsz.-ú, kivett, hulladék lerakó telep megjelölésű, 4 ha 1079 nm térmértékű 
ingatlan rekultivációjára vonatkozó – az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
keretében benyújtandó - Európai Uniós pályázaton nem kíván részt venni. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul értesítse a társulás 
elnökét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Közép-Duna Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF:7965-1/2010 
számú határozatával módosított, KTVF:1980-1/2008 számú környezetvédelmi 
működési engedély I/3. pontjának és I/4. pontjának módosítását kezdeményezi a 
Felügyelőségnél úgy, hogy a hulladéklerakó tulajdonosa és a hulladéklerakó 
üzemeltetője Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata helyett Acsai Károly 
vállalkozó legyen. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

171/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy kezdeményezi a Közép-
Duna Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
KTVF:2285-3/2010 számú, hulladéklerakó rekultivációját engedélyező 
határozatának módosítását a tekintetben, hogy a terület tulajdonosának neve (1.2 
pont) és a rekultiváció kötelezettje Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
helyett Acsai Károly vállalkozó legyen. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

172/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a 161/2011. (05. 23.) sz. 
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

173/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy az Alsónémedi 
081/96 hrsz.-ú, kivett, hulladék lerakó telep megjelölésű, 4 ha 1079 nm 
térmértékű ingatlanra vonatkozó, teljes iratanyagot a hivatal juttassa el,  Némedi 
Erika adatkérőn kívül Józan Sándor alpolgármester és Némedi Rezső képviselő 
részére 30 napon belül, akik azt át kívánják vizsgáltatni Józan Sándor és Némedi 
Rezső által kiválasztott ügyvédi irodával. A Képviselő-testület kéri, hogy a 
vizsgálat eredményét az előzményi iratok kézhezvételétől számított 30 napon 
belül Józan Sándor alpolgármester és Némedi Rezső képviselő terjesszék a 
Képviselő-testület elé tájékoztatás céljából.  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Józan Sándor alpolgármester. 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 17-i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

174/2011. (06.17) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

175/2011. (06.17) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Utólagos 
hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános 
Iskolában tárgyú építés kivitelezés” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli 
egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

1. )az eljárás eredményes 

2.) a nyertes ajánlat: ajánlattevő neve, címe: D’Door Kft., 2370 Dabas, Bartók 
Béla út 13., Ajánlati ár, mely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű 
átalányár: nettó 33.320.759 Ft + ÁFA, jótállás időtartama a teljesítéstől 
számítva, hónapokban, természetes egész számmal megadva: 60 hónap 

3.) elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete 
szerinti tartalommal 

4.) felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 
szerződés megkötésére. 

 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
176/2011. (06.17) sz. önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
„Utólagos hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István 
Általános Iskolában tárgyú építés kivitelezés” tárgyú beruházáshoz 9.968.529 Ft 
önrészt biztosít. 

 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 28-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

177/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 20. 
napirendi pont keretében tárgyalja a 176/2011. (06.17.) sz. Önkormányzati 
határozat kiegészítését. (Utólagos hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi 
Széchenyi István Általános Iskolában tárgyú építés kivitelezés beruházás). 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

178/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 21. 
napirendi pont keretében zárt ülésen személyi ügyekről tárgyal. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

179/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2011.(06.28.) sz. 
és a 178/2011.(06.28.) sz. határozataiban foglalt kiegészítésekkel a napirendet 
elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

180/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 137/2011. (06. 21.) sz. határozatára 
figyelemmel – elfogadja a Szivárvány Napközi otthonos Óvoda 2010-2011 nevelési 
évről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

181/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 138/2011. (06. 21.) sz. határozatára 
figyelemmel – elfogadja a Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011 nevelési 
évről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Mayer Istvánné igazgató. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

182/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 139/2011. (06. 21.) sz. határozatára 
figyelemmel – elfogadja a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010-
2011 nevelési évről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Dr. Gálos Júlia igazgató. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

183/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 140/2011. (06. 21.) sz., a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 81/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány 2010. évről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Győrvári Pálné, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

184/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 141/2011. (06. 21.) sz., a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 80/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– az Alsónémedi Napközi otthonos Óvodáért Alapítvány 2010. évről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Mikusné Végh Magdolna, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

185/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 142/2011. (06. 21.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 78/2011. (06. 22.) sz. határozatára 
figyelemmel – elfogadja az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2010. évről szóló 
beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Dr. Papp Zsolt, a kuratórium elnöke. 
 



 70 

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

186/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 143/2011. (06. 21.) sz., a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 79/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– elfogadja a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2010. évről szóló 
beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Latyák István, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

187/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 144/2011. (06. 21.) sz. és a Pénzügyi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság 77/2011. (06.22.) sz. határozatára figyelemmel – 
elfogadja az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány 2010. évről 
szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Dénes Zsuzsanna, a kuratórium elnöke. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

188/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 145/2011. (06. 21.) sz., a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 75/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– úgy dönt, hogy az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítványt nem 
szünteti meg.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Dénes Zsuzsanna a kuratórium elnöke és Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

189/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány Kuratóriumába új tagot 
válasszanak, melyre vonatkozó javaslatot a kuratórium elnöke terjesszen elő. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester, Dénes Zsuzsanna a kuratórium elnöke 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

190/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
DAKÖV Kft. 2010. évi beszámolóját, eredmény kimutatását a mellékletben 
foglaltak szerint.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Jasper Lóránd ügyvezető és Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

191/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 34/2011. (06. 
20.) sz. határozatára figyelemmel – elviekben egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat részt vegyen a „Környezet és Energia Operatív Program 2.2.3. A 
Vízbázis-védelem” keretében benyújtandó „Alsónémedi – Bugyi – Kakucs - 
Örkény üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című 
pályázaton, és vállalja a pályázati támogatásból kiépült monitoring működtetését 
a DAKÖV Kft, mint vízközm ű szolgáltató közreműködésével. 
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a pályázaton való 
részvételét megelőzően Társulási Megállapodást kíván kötni Bugyi Község 
Önkormányzatával, Kakucs Község Önkormányzatával és Örkény Város 
Önkormányzatával Vízbázis védelmi Projekt Társulás megnevezéssel. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
35/2011.(06.20.) sz. határozatára figyelemmel – felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázat előkészítésével, az abban foglalt feladatok végrehajtásával és 
fenntartásával kapcsolatos feladatokról szóló Társulási Megállapodás tervezetet 
terjessze a Képviselő-testület ülésére. 

 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

193/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 84/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– úgy dönt, hogy a Széchenyi István Általános Iskolában 4 órás álláshely 
létesítését engedélyezi 2012. június 30-ig. Az álláshellyel összefüggő bért és 
járulékait az intézmény saját költségvetéséből kigazdálkodja. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Mayer Istvánné igazgató 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

194/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 86/2011. (06. 22.) sz. határozatára 
figyelemmel – a zöldterület kezelés szakfeladaton a többletmunkák elvégzésére 
260 ezer forintot biztosít a bértartalék-keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

195/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 85/2011. (06. 22.) sz. határozatára 
figyelemmel – a Polgármesteri Hivatalban 6 órás álláshely létesítését engedélyezi. 
Az álláshellyel összefüggő bért és járulékait, mely 2011-ben 620 ezer forint, a 
bértartalék-keret terhére biztosítja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

196/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete – a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 87/2011. (06. 22.) sz. 
határozatára figyelemmel – a 2011. évi költségvetésben a köztisztviselők béren 
kívüli juttatásait a 200.000,- Ft/fő/év maximális cafetéria keret összegére 
csökkenti és egyben a Polgármesteri Hivatal jutalomkeretét 1.330.000,- Ft-tal 
megemeli a bértartalék-keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

197/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 83/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– tudomásul veszi a sportcsarnok további bérlésével kapcsolatos tájékoztatást. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

198/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 73/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– úgy dönt, hogy a hatályban lévő, Alsónémedi Önkormányzat és a Schulcz Kft. 
között 2005. május 10-én kelt, az Alsónémedi Hírmondó nyomdai munkálatainak 
előkészítésére és elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést – 2011. július 31-i 
hatállyal – felmondja. 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

199/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 74/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– úgy dönt, hogy az Alsónémedi Hírmondó nyomdai munkálatainak 
előkészítésére és elvégzésére vonatkozóan a PRESSMAN Nyomdaipari és Ker. Bt-
t bízza meg – benyújtott árajánlata alapján – és egyben felhatalmazza a 
Polgármestert az árajánlatban foglalt feltételekkel a vállalkozási szerződés 
megkötésére. A vállalkozási szerződében szerepeltetni kell az azonnali felmondás 
lehetőségét.  
 
Határid ő: 2011.augusztus 1.  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

200/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 32/2011. (06. 
20.) sz. és a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 89/2011.(06.22.) sz. határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a csapadékvíz-elvezetési koncepció terv 
elkészítésével a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg 1.450.000,- Ft + ÁFA  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 



 75 

összegért, melynek forrása az általános tartalék, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2011. június 15. a szerződés aláírására. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

201/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 33/2011. (06. 
20.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 90/2011. 
(06. 22.) sz. határozataira figyelemmel – úgy dönt, hogy a 2011. évi 
költségvetésben a Szent István tér környéki utcák szilárd burkolattal való ellátása 
és csapadékvíz elvezetésére biztosított 6 millió forintot (óvoda környéki 
aszfaltozás) a jelenleg földes utcák (Mátyás király utca, Zrínyi Miklós utca, Ó 
utca, Vörösmarty utca, Diófa utca, Kölcsey utca, Bajcsy-Zs. utca. Nyárfa utca, 
Aranyág utca, Kinizsi utca, Jókai utca) kiépítése engedélyezési terveinek 
elkészíttetésére fordítja. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

202/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 92/2011. (06. 22.) sz. határozatára figyelemmel 
– úgy dönt, hogy a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. ajánlatát fogadja el és vele 
készítteti el Alsónémedi közlekedési koncepció tervét, bruttó 1.181.250,- Ft 
összegért, melynek forrása az általános tartalék. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

203/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 135/2011. (06. 21.) sz. határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a 251/2009. (X.16.) sz. határozatával elfogadott, a 
2009-2013 közötti időszakra vonatkozó Középtávú Sportfejlesztési Koncepciót 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

204/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 136/2011. (06. 21.) sz. határozatára 
figyelemmel – elfogadja Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2011-2014. 
közötti időszakra vonatkozó Középtávú Sportfejlesztési Koncepcióját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

205/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 147/2011. (06. 21.) sz., valamint a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 92/2011. (06. 22.) sz. határozataira 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a 2011. szeptember 18-án tartandó Búcsú a 
Nagygödör területén, az Önkormányzat (a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökének koordinálásával), a Művelődési Ház és a Katolikus 
Egyházközség képviselőjének bevonásával kerüljön megrendezésre.  
Az Önkormányzat a rendezvény költségeire 500.000,- Ft biztosít, melynek forrása 
az általános tartalék.  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

206/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármester tájékoztatását a HÉSZ felülvizsgálatával kapcsolatos kérdésekről.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

207/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
173/2011. (05. 26.) sz. határozatának első mondatában foglalt 30 napos határidőt 
2011. július 15-ére módosítja. 
 
Határid ő: 2011. július 15., illetve folyamatos 
Felelős: Dr. Deák Erzsébet jegyző és Józan Sándor alpolgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

208/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Felsőerdősor utca szilárd burkolattal való ellátására és csapadékvíz elvezetésére 
építés-kivitelezés tárgyú közbeszerzés”-t hirdetmény nélküli egyszerű eljárás 
megindításával valósítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy minimum 4 kivitelezőt 
hívjon meg az ajánlattételre. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
a közbeszerzési eljárás megindítására. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

209/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

210/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
176/2011.(06.17.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiakkal egészíti ki: „ a 
2011. évi költségvetésbe betervezett önrészt 1.828.529,- Ft - tal kiegészíti, melynek 
forrása az általános tartalék”. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

212/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
22. napirendi pontként tárgyalja a jegyzői pályázat kiírását. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

213/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szövegezésű 
pályázatot hirdeti meg a KSZK, valamint az Önkormányzat honlapján: 
 

 „Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére 

 
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles 
közigazgatási menedzser képesítés, 
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, 
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga. 
A jegyzői gyakorlat előnyt jelent. 
 
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 
Bérezés és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, 
a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) 
önkormányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és Közszolgálati 
Szabályzata alapján.  
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- a Polgármesteri Hivatal vezetésére vonatkozó szakmai programot, 
- iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 20. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 13-ra tervezett Képviselő-
testületi ülés. 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351. 
Alsónémedi, Fő út 58. 
A pályázattal kapcsolatban további információ Vincze József polgármestertől 
kérhető a 29/337-101-es számon vagy a polgarmester@alsonemedi.hu vagy 
alsonemedi@upcmail.hu címen. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester  
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 19-i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

214/2011. (07. 19.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői feladatok 
ellátásával a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét, Szabóné Bán Juliannát bízza 
meg, aki rendelkezik a Ktv-ben foglalt képesítési és szakmai feltételekkel. 
A megbízás 2011. július 20-tól határozott időre, a jegyzői pályázat elbírálásáig és 
az új jegyző kinevezéséig szól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.  
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

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

215/2011. (VIII.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

216/2011. (VIII. 11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester 
előterjesztése alapján megtárgyalta a 140/2011. (04. 26.) sz. határozat javításának 
szükségességét. 
Megállapítja, hogy a határozatban elírás történt, így a jelzett határozatban a 
„településszerkezeti terv módosításával” szövegrész helyébe a „településrendezési 
eszközök felülvizsgálatával” szövegrész kerül. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

217/2011. (VIII. 11.) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi 
Felsőerdősor útépítés kivitelezés” tárgyú hirdetmény közzététel nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

 

Határozat folytatása a következő oldalon! 
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1. az eljárás eredményes 

2. a nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati résszempontok 
szerinti ajánlati tartalmi elemek: COLAS ÚT ZRT. 2330 
DUNAHARASZTI PUSKÁS TIVADAR U. 6. nettó ajánlati ár : 
27 340 268 Ft, jótállási időtartam 60 hónap. 

3. második helyezett ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati 
résszempontok szerinti ajánlati tartalmi elemek: MAGYAR ASZFALT 
KFT. 1135 BUDAPEST, SZEGEDI ÚT 35-37. nettó ajánlati ár: 
28 975 740 Ft. jótállás időtartama: 60 hónap 

4. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat 
melléklete szerinti tartalommal 

5. felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 
szerződés megkötésére. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

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

 
219/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 13. 
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja.  
Ezért a napirendek sorrendje a következő képen változik:   
13. Polgármester beszámolója 
14. Polgármester szóbeli tájékoztatója 
Zárt ülés keretében   
15. Tóth Árpád Sándorné önkormányzati tartozás ügye 
A további sorrend nem változik.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
220/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2011.(IX.13) sz. 
határozatban foglalt módosítással a napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

221/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztéshez mellékelt, módosított épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 2. § 27. pontjában 
meghatározottak szerint elkészített településfejlesztési koncepciót - a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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38/2011.(IX.05.) sz. határozatában javasolt módosításokkal együtt – az Étv. 7.§ (3) 
bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján e l f o g a d j a.  

1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott koncepció nyilvánosságáról 
gondoskodjék. 

Határid ő. azonnal 
Felelős: jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

222/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
forgalmi rend módosítására a Templom körüli térre való behajtás korlátozását az 
alábbiak szerint: 
Kerüljön kihelyezésre a Fő út felöl a Templom tér irányába a 3,5 tonnás 
súlykorlátozó tábla, kivéve a kommunális jármű, valamint mezőgazdasági 
vontatóval behajtani tilos és egyirányú utca tábla. A Magyari utcán a Templom 
tér végén kerüljön kihelyezésre, a 3,5 tonnás súlykorlátozás és a mezőgazdasági 
vontatóval behajtani tilos tábla.  
 
A forgalmi rend változás  2011. november 1-én lép hatályba. 
A lakosságot a helyben szokásos módon (honlap, helyi újság) tájékoztatni kell a 
változásról. 
 
Határid ő: 2011. november 1. 
Felelős: Vincze József 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

223/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§. (1) bekezdése alapján 
megtárgyalta és a melléklet szerint (szöveges előterjesztés, 1-10. számú melléklet) 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

224/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a FCS 
GROUP LF (2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 49. szám)benyújtott  bérleti 
jogviszonyra vonatkozó ajánlatát. 
Az ajánlat alapján a képviselő-testület kinyilvánítja szándékát az Alsónémedi 
víztorony (Alsónémedi 599 hrsz.) bérbeadására adatátviteli berendezések és 
szolgáltatások megvalósítására, átjátszó pont üzemeltetésére. 
Bérleti jogviszony időtartama: 2011. október l-től határozatlan időre, de 
minimum 5 évre szól. 
Bérleti díj: 1 évben 20.000 Ft+ÁFA/hó 
                    2. évtől 30.000 Ft+Áfa/hó 
         3. évtől inflációs mértéknek megfelelően emelkedik. 
A bérleti szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és 
elfogadja. 
 
1./ Felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határid ő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:  polgármester 
Kapják:  FCS GROUP LF (2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út  49. szám, 
Polgármester,  Pénzügyi iroda 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
225/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi 058/66. hrsz-ú telephely vízellátását biztosító beruházásra vonatkozó 
háromoldalú megállapodást, melyet a melléklet szerint elfogad. 
Kinyilvánítja szándékát, hogy a Balu-Transport Fuvarozási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., mint beruházó által elkészített hálózatot 1.451.000 Ft 
könyvszerinti értékben, mint közművagyont önkormányzati tulajdonba veszi. 
A tulajdonba vétellel egyidejűleg az ivóvízhálózatot és annak valamennyi 
tartozékát üzemeltetésre átadja a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-nek. 
1./ A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, kéri a 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ő. 2011. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Kapják: Balu-Transport Fuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., DAKÖV 
Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Pénzügyi Csoport – helyben 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Civil Kapocs elnevezésű helyi szerveződés bírósági nyilvántartásba vételéhez 
szükséges, településnév használatának engedélyezése iráni kérelmet. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület korábbi döntésével, a 339/2010.(XII.14.) 
számú határozatával elhatárolódott a Civil Kapocs fórumtól.  
Mivel ezen fórumot tárgyi névhasználati jogosultságot igénylő szervezet  
üzemelteti,  ezért a településnév egyesület elnevezésében történő használatához  a 
képviselő-testület nem járul hozzá. 
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a jogosulatlan névhasználat miatt tegye meg a 
szükséges intézkedést. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:     jegyző 
Kapják:    Juhász Zoltán – Civil Kapocs elnöke, Irattár 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

227/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Tigris Dojó Kyokushin Karate Közhasznú Sportegyesület bírósági 
nyilvántartásba vételéhez szükséges, településnév használatának engedélyezése 
iráni kérelmét. 
 
A képviselő-testület hozzájárul az egyesület nevében a településnév 
használatához, ennek megfelelően az „Alsónémedi Tigris Dojó Kyokushin Karate 
Közhasznú Sportegyesület” név használatához.  
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy kérelmező részére a határozat megküldéséről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:     jegyző 
Kapják:    Györgyövics Attila edző, Irattár 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

228/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásának előterjesztés szerinti módosításait, és a jelen előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
kiadásához hozzájárul. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Kapják: Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

229/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester 
előterjesztésében és a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a művelődési ház 
intézményvezetői állásának pályázati kiírását. 
A képviselő-testület az előterjesztés alapján meghirdeti a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár intézmény vezetői állását a mellékelt pályázati 
felhívás szerint.  
 
1./ A képviselő-testület kéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről a 
KSZK honlapján, valamint a település honlapján gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 19. 
Felelős: jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

230/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta néhai 
Beke Bálintné (Alsónémedi, Jókai út 5.) önkormányzat felé fennálló hátralékának 
ügyét. 
 
Határozat folytatása a következő oldalon! 
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A jegyzői előterjesztés alapján megállapítja, hogy a nyilvántartott hátralék 
elévült, emiatt annak behajtására az önkormányzatnak jogi lehetősége már nincs. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi és engedélyezi az elévült hátralék törlését a 
194143 Főkönyvi számláról  138.070,- Ft értékben.  
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő. 2011. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
Kapják: Pénzügyi Csoport – helyben 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

231/2011. (IX.13.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
Polgármester beszámolóját a két testületi ülés között végzett tevékenységéről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: polgármester 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 6-i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

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

241/2011. (X.06) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

242/2011. (X.06) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Alsónémedi Sport Egyesület kérelmét, mely az általa használt Halászy Károly 
utcai sportpálya felújításnak, bővítésének szándékára vonatkozik. 
 
A kérelem alapján hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló, az alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1493 hrsz. alatt 
nyilvántartásba vett, ipartelep elnevezésű, 665 m2 területű, továbbá az  
alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1494 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett 
telephely megnevezésű, 1264 m2 területű, továbbá az alsónémedi ingatlan-
nyilvántartásban 1495/1 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett sporttelep 
megnevezésű, 14237 m2 nagyságú ingatlanokra az Alsónémedi Sportegyesület 
(2351 Alsónémedi, Halászi K. u. Sporttelep) által a Magyar Labdarúgó 
Szövetséghez a 107/2011. (VI.30.) Korm. Rend. 4. § (1) bek. alapján, 
sportfejlesztési programja elfogadására benyújtott kérelmének 3.2. pontjában 
megjelölt, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI Tv. 22/C. §-
ban meghatározott támogatással érintett „edzőpálya, öntözőrendszer” és „épület-
felújítás” megnevezésű beruházások megvalósítására igénybe veendő támogatás 
erejéig 15 évre, a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
 
Hozzájárul továbbá, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az 
alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1494 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett 
telephely megnevezésű, 1264 m2 területű ingatlanra az Alsónémedi  
 
Határozat folytatása a következő oldalon! 
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Sportegyesület (2351 Alsónémedi, Halászi K. u. Sporttelep) edzőpályát létesítsen, 
és azt üzemeltesse. 
Felek tudomásul veszik, hogy az érintett ingatlanok vonatkozásában 
területrendezési eljárás van folyamatban, mely érinti az ingatlan-nyilvántartási 
adatokat. 
 
1./ A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kapcsán fenti 
tartalmú nyilatkozatok az önkormányzat nevében és képviseletében megtegye. 
 
Határid ő: 2011. október 15. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Alsónémedi Sport Egyesület 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

243/2011. (X.06) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a KEOP-1.2.0/B „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítése és bővítése” elnevezésű, nyertes pályázat kapcsán a támogatási 
szerződés megkötésére. 
 
Tudomásul veszi, hogy:  

Projekt nettó összköltsége 513 460 800 Ft 

Nem elszámolható költségek  
(Önerőn felüli saját forrás) 

1 721 930 Ft 

Önerő 102 560 939 Ft 

Támogatás összege 409 177 931 Ft 

 
A testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a kiviteli szintű tendertervek 
elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére 4.500.000 Ft+ÁFA 
összegben a HUNPLAN Szennyvíz technológiai és Környezetvédelmi Mérnöki 
Iroda Bt-vel az önerő keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal és értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 



 91 

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

244/2011. (X.06) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
csatlakozik a 2012. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer pályázati kiíráshoz. 
  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

245/2011. (X.06) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Alsónémedi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását és azt a 
melléklet szerint elfogadja. 
 
1./ A testület felhatalmazza a tisztségviselőket a módosított szabályzat aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 25-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

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

246/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

247/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
jegyző beszámolóját a helyi adózás tapasztalatairól, melyet a melléklet szerinti 
formában elfogad. 
 
A képviselő-testület a nagymértékű kintlévőségek behajtása érdekében kéri az 
adóhatóságot, hogy a behajtás minden lehetséges jogi eszközével élve 
igyekezzenek a lehető leghatékonyabb és legcélravezetőbb módon csökkenteni a 
kintlévőségek mértékét. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

248/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a 2011-re tervezett fejlesztésekről szóló 
beszámolót. 
 
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Megállapítja, hogy a megvalósítás időarányos teljesítése megfelelő, ezért a 
beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

249/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat 
Alsónémedi Önkormányzata irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek 2012. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  
1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. 
évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat 
megküldésével - tájékoztassa a belső ellenőrt. 

 
Határid ő: 2011. november 25. 
Felelős: jegyző 
Kapják:  Belső Ellenőr 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

250/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 
A képviselő-testület a 2012-es évben az óvoda nyári nyitva tartását az alábbiak 
szerint engedélyezi: 
Összevonás ideje: 2011. június 20-tól 2011. július 29. 
Összevonás helye: Rákóczi úti épület. 
Nyári szünet mindkét épületben:   2012.július 30-tól    2012 augusztus 24-ig.  
Nyitás Szent István téren:        2012. augusztus 27. hétfő. 
 Rákóczi úti épületben:     2012  szeptember 3. hétfő 
Összevonás:     2012. augusztus 27. – 2012. szeptember 2. 
Összevonás helye: Szent István téri épület 
A változásról a szülőket időben tájékoztatni kell. 
 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős: óvodavezető 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

251/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított  
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány 3 fős kuratóriumába a 
lemondott  Horváth Éva tag helyett - mint alapító – Petrásovics Réka 2351 
Alsónémedi, Templom u. 23/A. 2. ajtó szám alatti lakost delegálja. 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2011. november 25. 
Felelős: jegyző 
Értesül: cégbíróság,  Petrásovics Réka 2351 Alsónémedi, Templom u. 23/A. 2. ajtó 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

252/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a méhnyakrák elleni védőoltás támogatására 
vonatkozó javaslatot. 
Az Alsónémedin bejelentett lakcímmel rendelkező 14-18 éves leányok Cervarix  3 
oltásból álló árának 50 %-át  átvállalja, amennyiben a szülő az oltóanyag másik 
50 %-át vállalja. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős:  Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos 
Kapják: Dr. Szlivka Gabriella, Pénzügyi iroda 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

253/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az un. 
Birgejárás II. terület (Birgejárás I. mellett, a 4604 és 4062 jelű országos közutak, 
valamint a 082. helyrajzi számú út által határolt terület) övezeti átsorolásának 
lehetőségét. 
A felhatalmazza a polgármestert, hogy a területarányos költségviselésről szóló 
területrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal kösse meg. 
 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

254/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Pannónia-Z Kft. szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó ajánlatát és azt elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalmú közszolgáltatói szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
Kapják: Pannónia-Z Kft., Pénzügyi iroda (szerződés nyilvántartás) 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

255/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Petőfi utca szilárd burkolattal való ellátásának 
szükségességét. 
A javaslat alapján a Petőfi utcával kiegészíti a 201/2011.(VI.28.) számú 
határozatát, mely szerint ezen utcára is el kell készíteni az útépítési engedélyezési 
tervet. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

256/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
Molnár Sándor Kickbox sporttal foglalkozó sportoló (Alsónémedi, Fő út 35/A. 
szám) alatti lakos támogatási kérelmét. 
A képviselő-testület – figyelemmel kérelmező által elért sporteredményekre – 
Molnár Sándor Törökország fővárosában az IWUF szövetség által rendezett 
Világbajnokságon való részvételének költségeit 50.000,- Ft összegben támogatja 
az általános tartalék terhére. 
 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős: polgármester 
Kapják: Molnár Sándor, Pénzügyi iroda 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

257/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármester tájékoztatását a két ülés között elvégzett feladatokról és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 2 
tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

258/2011. (X.25.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Józan Sándor és Józan Krisztián kezdeményezését a 2011. december 17-re, a 
Sportcsarnokban tervezett, a 2010. évi X-FACTOR döntősök koncertjére 
vonatkozóan. 
A Képviselő-testület 1,5 millió forinttal támogatja a rendezvényt az általános 
tartalék terhére az alábbi feltételekkel: 
- a belépő díj 1000,- forint /fő, de  
- az Alsónémedi általános iskola diákjai és a más településen tanuló, de 
Alsónémedi lakos általános iskolások ingyen vehetnek részt a koncerten. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Józan Sándor és Józan Krisztián 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11 - i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

261/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

262/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szennyvízberuházással kapcsolatban szükségessé váló szerződéskötésekről szóló 
tájékoztatót. 
A képviselő-testület a szennyvíztisztító beruházással kapcsolatban felhatalmazza 
a polgármestert, hogy: 
1. a beruházás közbeszerzési feladatainak ellátására a  Lucsik és társa 
Tanácsadói és Oktatói Kft. (1062 Budapest, Bajza út 54.) kössön megbízási 
szerződést   4.000.000 Ft + Áfa összegben. A szerződést a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2./ a beruházás kapcsán szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindítására: 

• Projektmenedzsmen 
• FIDIC mérnök 
• Eszközbeszerzés 
• Kivitelezési munkálatok (FIDIC sárga könyv szerint). 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy   
• jogi képviselet ellátására, 
• PR és marketing tevékenység ellátására 
• könyvvizsgálati feladatok ellátására 

minimum 3 db árajánlat beszerzését követően, a legkedvezőbb ajánlatot adóval 
megkösse a szerződést.  
Az ajánlatokról és a megkötött szerződésekről a polgármester a képviselő-
testületet a következő ülésén tájékoztatni köteles. 
 
Határid ő. értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

263/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABÉVA Kft. 
ügyvezetőjének előterjesztésében megtárgyalta a felszámolás alá került Gropius 
Zrt. és az ABÉVA Kft. közötti 2011. január 31-én kötött megállapodásból eredő - 
Gropius Zrt.  vállalta, hogy az Abéva Kft. által készített új kiviteli tervek alapján 
díjmentesen megépíti a régi iskolaépület előtti parkolókat és vízelvezető rendszert 
a korábbi hibás teljesítése okán –  hitelező igény benyújtásának lehetőségét. 

 
A jogi szakvélemény alapján: 
- a képviselő-testület javasolja a hitelezői igény benyújtását bruttó 22.152.625,- 
Ft-os    összegben a felszámoló felé, tudomásul véve az ezzel járó 200.000 Ft-os 
befizetési kötelezettséget. 
 
1./ A testület kéri az általa alapított Abéva Kft. ügyvezetőjét, hogy fentiek szerint 
járjon el. 

 
Határid ő. azonnal 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető igazgató 
Kapják: Belágyi Tamás ügyvezető igazgató          
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 3 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

264/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi, 
Széchenyi István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, 
többfunkciós sportpálya kialakítása” tárgyú önkormányzati beruházás kapcsán 
az önerőt megállapító 111/2011.(III.31.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy tudomásul veszi  a beruházás nettó 26.795.809 Ft + Áfa összegű 
megvalósulási költségét, melyhez a 18 millió forintos pályázati támogatást alapul 
véve a fennmaradó összeget önerőként a 2012-es költségvetésében biztosítja. 
(Jelenlegi ÁFA mértékkel számolva ez az összeg : 15.494.761 Ft az eredeti 
határozatban szereplő 6.825.400 Ft helyett) 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 3 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

265/2011. (XI.11.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Alsónémedi, 
Széchenyi István Általános Iskolában 4 sávos futópálya, távolugró, súlylökő, 
többfunkciós sportpálya kialakítása” tárgyú közvetlen ajánlattételi felhívással 
indult egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbiak szerint dönt: 

1. az eljárás eredményes 
2. a nyertes ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati részszempontok szerinti 

ajánlati tartalmi elemek: Everling Épít ő, Termelő és Szolgáltató Kft., 2117 
Isaszeg, Aulich u. 3., nettó ajánlati ár: 26 795 809 Ft., jótállás időtartama: 
60 hónap 

3. második helyezett ajánlat, ajánlattevő neve, címe, bírálati részszempontok 
szerinti ajánlati tartalmi elemek: Németh és Társa Kft., 2092 Budakeszi, 
Pátyi út 57., nettó ajánlati ár: 27 190 904 Ft., jótállás időtartama: 60 hónap 

4. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat 
melléklete szerinti tartalommal 

5. felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési 
szerződés megkötésére. 

 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: azonnal 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

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

268/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendtől eltérően,  egyebek napirendi pont keretében tárgyalja az alábbi 
témákat: 

- választott tisztségviselők felszólítását nyilatkozat tétele köztartozások 
ügyében. 

- a polgármester és az alpolgármester közti bizalmi viszony megromlásának    
kérdéskörét. 

- önkormányzati  vagyoni körbe tartozó  témakört 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

269/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi 
István Általános Iskola kezdeményezésére Kotán Sándorné nyugdíjas pedagógust 
– 2351 Alsónémedi, Garay u. 9. sz. alatti lakost – a 4/2004. (III. 01.) sz. 
önkormányzati rendelet 2/A. § - ában foglaltak alapján aranydiplomájának 
elismeréseképpen 50.000,- Ft-os anyagi juttatásban részesíti. 
 
Határid ő: 2011. december 16. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

270/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
családi napközi létrehozására vonatkozó egyházi megkeresést. 
A képviselő-testület kifejezi támogatási szándékát a szociális alapszolgáltatás  
 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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fejlesztésére és kész együttműködni a református és katolikus egyházközséggel 
annak kialakítására és fenntartására. 
 
Az önkormányzat  a családi napközi működtetéséhez térítésmentesen biztosítja, 
az un. régi iskolaépületet (Alsónémedi, Kossuth L. utca 60/A. sz.) és a napközi 
működésének időtartamára – az életvitelszerűen Alsónémedin élők arányában - 
biztosítja az üzemeltetési költségeket (villany, víz, fűtés) az éves költségvetési 
rendeletében erre a célra biztosított általános tartalékkeret terhére. 
 
A Képviselő-testület a határozatban foglaltakat az egyházi napköziben maximum 
két csoport működése esetére biztosítja. Újabb csoportindítás esetén a testület a 
támogatási feltételeket  újra kívánja tárgyalja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármester, hogy a részletes feltételeket tartalmazó 
együttműködési megállapodást egyeztesse és megkösse az egyházak képviselőivel. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

271/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§. (1) bekezdése alapján 
megtárgyalta és a melléklet szerint (szöveges előterjesztés,  1-10. számú melléklet) 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

272/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját és azt a melléklet szerint 
elfogadja. 
Kéri az intézményvezetőket, hogy a 2012. évi költségvetést a koncepcióban 
foglaltak figyelembe vételével tervezzék. 
 
Határid ő. értelemszerű 
Felelős: polgármester, intézményvezetők 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

273/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. 
Papp Zsolt kuratóriumi elnök által előterjesztett, Alsónémedi Községért 
Közalapítvány kérelmét. 
A kérelem alapján hozzájárul ahhoz, hogy az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány körbélyegzőjében az Alsónémedi címer felhasználásra kerüljön. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: jegyző 
Kapják: Dr. Papp Zsolt kuratóriumi elnök 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

274/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Időpontja:    2011. december 16.  péntek 17 óra 
Helye:   Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár  

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
 

Tervezett napirend: 
 
Napirend előtt :  
1.) A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tűzoltóság, rendőrség, 

VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft. stb.), válla lkozások rövid 
beszámolója, hozzájuk kérdések intézése. 

 
Napirend:  
1.) Beszámoló a 2011. évi költségvetési évről, 2012. évi elképzelések 

(koncepció). 
2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai 

részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel. 
3.) Közüzemi díjak mértékére vonatkozó rendeletek szükséges módosítása 
 
Határid ő: 2011. december 16. 
Felelős: polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

275/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadja a KEOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozó  közbeszerzési szabályzatot  
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

276/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 
két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

277/2011. (XI.29.) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
kezdeményezésére támogatja az önkormányzat által választott pozíciót betöltők 
megnyilatkoztatását a köztartozások fennállása tárgyában. 
A nyilatkozat tartalmát a határozat melléklete szerinti formában elfogadja 
 
Támogatja továbbá azt az elképzelést is, hogy aki - fennálló köztartozása miatt 
vagy egyéb okból  - 2011. december 31. - ig nem nyilatkozik, úgy annak helyébe a 
képviselő-testület más személyt delegálhat. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
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KIVONAT 
  

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 16-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

280/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. december 16-
ülé napirendjébe – a meghívón szereplő napirendeken túl -  az alábbi két téma 
megtárgyalását hagyja jóvá: 
  6./ Alsónémedi Képeskönyv nyomtatásának megrendelése 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
                      7./ ABÉVA KFT. fellebbezése felszámolási eljárásban 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

281/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
kamerarendszer bővítésére vonatkozó polgármesteri előterjesztést. 
Szakmai és pénzügyi indokok alapján módosítja 27/2011. (01.25) számú 
határozatát a kamerapont helyszíne tekintetében, tudomásul véve a Haraszti út – 
Nefelejcs utca kereszteződésében való elhelyezést.  
 
A Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ( 
1106 Budapest, Fátyolka út 8. szám)  l db kamerapont kiépítésére vonatkozó 
árajánlatát elfogadja, mely alapján felhatalmazza a polgármester, hogy 982.905 
Ft+ÁFA összegű szerződést kössön a Haraszti út - Nefelejcs utca 
kereszteződésében elhelyezett kamerapont kivitelezésére. 
 
Határid ő: 2011. december 20. 
Felelős:  Polgármester 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

282/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat vagyonbiztosítási szerződéseire vonatkozó ajánlatokat. 
A  Palladium Consulting Kft. által előterjesztett ajánlatok alapján 2012. január 
01-től a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-vel kíván szerződés 
kötni. 
A határozat folytatása a soron következő oldalon! 
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Felhatalmazza a polgármestert a  995.307,- Ft összegű vagyonbiztosítási szerződés 
megkötésére. 
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

283/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
kiépíteni kívánt utak építési engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó 
ajánlatokat. 
 
A 3 db ajánlat  alapján  a FORGALMÁSZ KFT. ( 2013 Pomáz, Szőlőtelep út 53.) 
kíván szerződés kötni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 4.200.000 Ft összegű tervezési szerződés 
aláírására, mely mindkét ütemben szereplő 13 db utcára vonatkozik. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

284/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. ajánlatát az Alsónémedi 
képeskönyvének kinyomtatására vonatkozóan.  
Az ajánlatban foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 500 
példányban és   2.415 Ft +ÁFA/db költségen megrendelje a nyomdatermék 
előállítását. 
A testület kéri a művelődési ház vezetőjét, hogy a következő testületi ülésen adjon 
tájékoztatást a támogatások mértékéről, az előfizetésekről és a könyv kiadásához 
befolyt összegekről. 
 
Határid ő:  azonnal és a következő testületi ülés 
Felelős:  Polgármester, Jobbágy Ilona 
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A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

285/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kéri az ABÉVA Kft-t, 
hogy  a Grópius Zrt. felszámolással kapcsolatos elutasítás ügyében fellebbezzen  
és folytassa a felszámolónál a 22.352.625,- Ft-os jogi ügyletet. 
 
Határid ő: 2011. december 20. 
Felelős: ABÉVA KFT ügyvezetője 
 

        
 


