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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2011. június 20 - án 17 
órakor megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Bálint Sándor elnök köszönti a Bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és az érdeklődőket. 
 
Megállapítja a bizottság határozatképességét: 7 főből jelen van 5 fő. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet és megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e javaslatuk a napirend 
módosítására, kiegészítésére? 
 
Mivel sem módosító sem kiegészítő javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a napirend 
elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

31/2011. (06.20) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bálint Sándor elnök 
 

Megérkezett Józan Sándor 
jelen van 6 fő 

 
Napirend: 
  
1. Csapadékvíz elvezetési koncepció terv elkészítése. 

 
2. Szent István tér környéki utcák és településünk még poros utcáinak szilárd 

burkolattal való ellátásának és csapadékvíz elvezetési tervének elkészítése. 
 

3. Vízbázis védelme (társulás). 
 
4. Dózsa György Tér – Halászi K. utca közötti településközpont átépítéséhez 

tervkészítés és forrás biztosítása. 
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Napirend 1.) 

Csapadékvíz elvezetési koncepció terv elkészítése. 
 
Vincze József elmondja, hogy a Képviselő-testület határozott a csapadékvíz elvezetéséről. A 
koncepció elkészítését minél előbbre kell hozni, hogy egyben legyen megoldva. 
 
Bálint Sándor kifejti, hogy egyetért a Polgármester úrral, két ajánlat is érkezett. Az 1.812 e Ft 
a kedvezőbb. 
 
Vincze József tájékoztat, hogy nem tudjuk, hogy ez 100 %- ban jó-e. 
 
Józan Sándor elmondja, hogy az árajánlat nem tartalmaz néhány szolgáltatási díjat. 
 
Vincze József elmondja, hogy egyik árajánlat sem tartalmazza a hatósági díjakat. Azért is 
előnyös ezt az irodát megbízni, mert napi kapcsolatban van a TÉR-T-REND Kft. – vel, aki 
Alsónémedin a HÉSZ felülvizsgálatot végzi.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

32/2011. (06.20) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy 
a csapadékvíz-elvezetési koncepció terv elkészítésével TP-Terv Mérnöki Iroda Kft-t 
bízza meg 1.450.000,- Ft + ÁFA összegért, egyben hatalmazza fel a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bálint Sándor elnök   
 

Napirend 2.) 

Szent István tér környéki utcák és településünk még poros utcáinak szilárd burkolattal 
való ellátásának és csapadékvíz elvezetési tervének elkészítése. 
 
Bálint Sándor egyetért azzal, hogy együtt kellene a tervezést végezni. 
 
Vincze József kifejti, hogy a 2011-es költségvetésben benne van, ennek a résznek az 
aszfaltozása. Célszerű lenne csomagban terveztetni és kiviteleztetni, mert így kb. negyedével 
olcsóbb. Az óvodavezető határozott tiltakozását fejezte ki a bizottsági elnöknél azzal 
kapcsolatban, hogy a tervezésre fordítsuk ezt az összeget.  
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Szövényi Eszter kérdezi, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadót szándékozunk-e 
alkalmazni? A közbeszerzési tanácsadó ingyenesen tudja közzétenni és egyéb más előnyökkel 
is jár az alkalmazása. 
 
Bálint Sándor kifejti, hogy az óvodavezető nem örült ennek a hírnek. Javaslom, hogy a 
Hírmondóban tegyünk közzé egy cikket ennek a megmagyarázásra. 
 
Vincze József elmondja, hogy ott már nincs sár, az utca fel lett újítva. 
 
Ifj. Takács Ferenc kérdezi, hogy a tervekbe bele lehet-e venni a Rákóczi út óvodával 
szembeni árok lefedését? 
 
Vincze József válasza, hogy nincsenek ott olyan kaotikus állapot. Az óvodától kb. 30 méterre 
meg lehet állni.  
 
Bálint Sándor kérdezi a polgármestertől, hogy lehetne-e úgy megoldani, ahogy az iskolánál is 
tervezik, hogy csövet fektetnek az árokba? 
 
Józan Sándor javasolja, hogy ősszel a tervezésnél foglalkozzanak újra ezzel a témával. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta:  

33/2011. (06.20) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, 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 kiépítésnek engedélyezési terveinek elkészíttetésére 
fordítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bálint Sándor elnök 
 

Napirend 3.) 

Vízbázis védelme (társulás). 
 
Vincze József kifejti, hogy ez a terület sérülékeny vízbázisnak minősül. Azért van szükség a 
társulásra, mert pályázatnál előnynek számít.  
 
Linke György támogatja a javaslatot, de azt olvasta a neten, hogy ez a projekt már lezárult.  
 
Püskiné Tóth Krisztina kifejti, hogy az egy másik projekt, amiben mi részt kívánunk venni az 
2011-től visszavonásig érvényes. 
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Vincze József kifejti, hogy ez a víz kb. 50 éve került a rétegbe, ha valahol egy nagyobb 
szennyezés történik a térségben, már ki tudják számolni, hogy hány év múlva kerül az a vízbe.  
Zsin Géza vízbázisnak minősül minden olyan víz, ami valamikor kapcsolatba kerülhet az 
ivóvízzel.  
 
Józan Sándor kifejti, hogy nem lehet mezőgazdasági tevékenységet folytatni, ha a monitoring 
kút olyan minőséget mutat? 
 
Vincze József elmondja, hogy a 60 m mély bányák már a második vízréteget érintik.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

34/2011. (06.20) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a 
Képviselő-testület felé elfogadásra: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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 
vízközmű 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: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

35/2011. (06.20) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozatot javasolja a 
Képviselő-testület felé elfogadásra: 
A Képviselő-testület 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: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Napirend 4). 

Dózsa György Tér- Halászy Károly utca közötti településközpont átépítéséhez 
tervkészítés és forrás biztosítása.  
 
Vincze József kifejti, hogy a településközpont megszépítését több ütemben végeznék. A 
Dózsa György Tér és a Halászy Károly utca között olyan központot szeretnének, hogy 
mindenki megcsodálja, aki erre jár. Olyan tervet kellene készítetni, ami elsősorban a 
lakosságot és a gyalogosokat szolgálja és megnehezíti az autósok közlekedését. Az egész 
településre vonatkozó tervet szeretnénk készítetni. Végre sikerült egy találkozót megbeszélni 
a Közút kezelővel.  
 
Szövényi Eszter kérdezi, hogy most egy közlekedési koncepcióról beszélünk? Mi köze ennek 
a település központhoz? 
 
Vincze József válasza, hogy nem járul hozzá a Közút kezelő a tervekhez. Ha szigeteket 
építenénk, a kerékpár forgalmat el kell vinni az 5-ről. Célszerű olyan tervezőt alkalmazni, akit 
a Közút kezelő ajánl, mert akkor több az esély, hogy elfogadják a tervet.  
 
Szövényi Eszter megjegyzi, hogy közvetlenül is érinti a lakosságot a településközpont nem 
csak közvetve. 
 
Vincze József elmondja, hogy a Közút kezelő álláspontja, hogy minél kevesebb akadály 
legyen az utakon. Lehet, hogy már a testületi ülésen tudok tájékoztatást adni a 
megbeszélésről. 
 
Vincze József visszavonja ennek a napirendi pontnak az előterjesztését. 
 
Zsin Géza felveti, hogy érdemes lenne megnézni, hogy 1990-óta a hivatal hány ilyen tervet 
készíttetett és mibe került ez az adófizetőknek. Önerőből kéne felmérni a 3 neuralgikus 
pontot.  
 
Szövényi Eszter kifejti, hogy még az oktatási intézményeket is bele kellene venni. A 
tervezőnek kötelessége bevonni a lakosságot.  
 
Vincze József nem ért egyet Zsin Gézával, mert az volt a probléma, hogy nem koncepció 
szinten lett kezelve, hanem mindenbe belekapva. Hogy mennyi lett költve, arról nem 
tehetnek. Nem a falu lakosságát kiszolgáló terv lett elkészítve. A terveket azért is el kell 
készíttetni, mert, ha lehetőség lesz pályázni, csak kész tervek kellenek. 
 
Kiss István Viktor elmondja, hogy a polgármester visszavonta az előterjesztést, hogy meg 
tudja érdeklődni a legkedvezőbb lehetőségeket.  
 
Szövényi Eszter elmondja, hogy 2013-ig van lehetőség pályázni. A kerékpárút pályázat 2007-
óta tart. Érdemes lenne beadni, az biztosan nyerő. 
 
Vincze József elmondja, hogy mint agglomerációs település nagyon sok pályázatból ki 
vagyunk zárva. 
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Bálint Sándor kifejti, hogy a Polgármester úr is elmondta, hogy nagy tételben kifizetődőbb 
terveztetni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén Bálint Sándor az ülést 18óra 05 perckor bezárja.  
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
 Bálint Sándor        Jakab Ágnes 
        elnök               jkv. 


