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JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. június 28-án 17 órakor megtartott rendes üléséről. 
 
Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 
   (2351 Alsónémedi Fő út 58.) 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Vincze József polgármester úr köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket 
és az érdeklődőket. 
 
Megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét: 9 főből jelen van 8 fő, a testület 
határozatképes. 
 
Vincze József megkérdezi, hogy van-e módosító indítvány? 
 
Mivel a képviselők részéről nincs módosító javaslat, a Polgármester úr két napirendi pont 
felvételét kéri. 
Javasolja, hogy 20. napirendi pontként tárgyalják a 176/2011. (06.17.) sz. Képviselő-testületi 
határozat kiegészítését és 21. napirendi pontként zárt ülés keretében személyi ügyeket. 
 
Vincze József kéri a képviselőket, hogy egyenként szavazzák meg a két módosító javaslatot. 
 
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.   
 

Megérkezett Némedi Rezső 
jelen van 9 fő 

 
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.   
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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.) és a 
178/2011.(06.28.) sz. határozataiban foglalt kiegészítésekkel a napirendet elfogadja.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester   
 
Napirendi pontok: 
 
Nyilvános ülés: 
 
1.) Közoktatási Intézmények beszámolói. 
 
2.) Alapítványi beszámolók. 
 
3.) A DAKÖV Kft. 2010. évi beszámolója. 
  
4.) Vízbázis védelme (társulás). 
 
5.) A 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása. 
  
6.) A Széchenyi István Általános Iskolába álláshely biztosítása. 
  
7.) A Polgármesteri Hivatalt érintő költségvetési döntések. 
  
8.) A Sportcsarnok további bérlésével kapcsolatos tájékoztatás. 

   
9.) Alsónémedi Hírmondó tördelésére, szerkesztésére, nyomdai előállítására 

vonatkozó árajánlatok elbírálása. 
  
10.) Csapadékvíz elvezetési koncepció terv elkészítése. 
 
11.) Szent István tér környéki utcák és településünk még poros utcáinak szilárd 

burkolattal való ellátásának és csapadékvíz elvezetési tervének elkészítése. 
 
12.) Település közlekedési koncepció terv készítése. 
  
13.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011-2014. közötti időszakra  

vonatkozó Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása. 
 
14.) Szeptemberben tartandó Búcsúval kapcsolatos bizottsági állásfoglalás. 
 
15.) A HÉSZ felülvizsgálatával kapcsolatos kérdések. 
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16.) A 173/2011. (05. 26.) sz. önkormányzati határozatban foglalt határidő 
módosítása. 

  
17.) Felsőerdősor utca szilárd burkolattal való ellátására és csapadékvíz elvezetésére 

építés-kivitelezés tárgyú közbeszerzés kiírása. 
  
18.) Tájékoztatások: 
 – Templom körüli tér felújítása,  

– Takarékszövetkezet környékének a felújítása, 
– Sitt-telep rekultivációja, 
– Iskolai hőszigetelés, 
– Atlétikai pálya, 
– Kátyúzás, útjavítás, 
– Murvás utak felújítása, 
– TEÚT pályázat ellenőrzése, 
– Felsőerdősor utca, 
– Szennyvíztisztító pályázat. 

 
19.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
20.) 176/2011. (06.17.) Képviselő-testületi határozat kiegészítése. 
 
Zárt ülés: 
 
21.)  Személyi ügyek. 
 

Napirend 1.) 
 
Közoktatási Intézmények beszámolói. 
 
Vincze József először az óvoda beszámolójával kapcsolatban kérdezi a bizottsági elnököket, 
hogy van-e hozzáfűzni valójuk? Mivel nincs, kérdezi az óvoda vezetőjét, hogy szeretné-e 
kiegészíteni a beszámolóját? Nem. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük az 
intézményvezetőhöz? 
 
Szántó Erzsébet gratulál az óvoda vezetésének. Megkérdezi, hogyan működik a sószoba? 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy rendszeresen több gyermek használja. A 
gyermekorvos ír ajánlást az óvodás részére. Nagyobb gyerekek is jöhetnek, akinek szüksége 
van rá és az orvos megírja az ajánlást neki. Az egészséges gyerekek megelőzés céljából 
járnak, csak ők nem olyan gyakran, mint akinek kifejezetten ajánlják. Influenza időszakban 
sokkal nagyobb a forgalom, mint egyébként. Az óvónők is bemennek a gyerekekkel és ők is 
észreveszik, a jótékony hatását.  
 
Szántó Erzsébet kérdezi, hogy miért szűnt meg az uszodába járás? 
 
Mikusné Végh Magdolna kifejti, hogy összesen 8 gyerek járt már csak, és ezért nem lehet 
igénybe venni a buszt. 
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Dr. György Balázs kérdezi, hogy a Szivárvány díjról mit lehet tudni? 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy annak a szülőnek szokták oda ítélni, aki a legtöbbet 
segít az óvodának. Az óvónők szavazzák meg, hogy ki legyen az.  
 
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 
 
Vincze József a Széchenyi István Általános Iskola beszámolójával kapcsolatban kérdezi a 
bizottsági elnököket, hogy van-e hozzáfűzni valójuk? Mivel nincs, kérdezi az iskola 
igazgatónőjét, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolóját? Nem. Megkérdezi a képviselőket, 
hogy van-e kérdésük az intézményvezetőhöz? 
 
Zsin Géza megjegyzi, hogy az ABÉVA Kft. és az iskola közötti kapcsolatot meg kellene 
beszélni.  
 
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. 
 
Vincze József a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolójával kapcsolatban 
kérdezi a bizottsági elnököket, hogy van-e hozzáfűzni valójuk? Mivel nincs, kérdezi az iskola 
igazgatónőjét, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolóját? Nem. Megkérdezi a képviselőket, 
hogy van-e kérdésük az intézményvezetőhöz? 
 
Török Lajosné elmondja, hogy az igazgató asszony nem volt itt a bizottsági ülésen, ezért ott 
nem tudtam feltenni a kérdésemet. Mi az oka annak, hogy ennyire lecsökkent a résztvevők 
száma?  A beszámolóban azt írták le, hogy az Önkormányzat nem támogatja teljes mértékben, 
így a szülőknek kell 400 forintot fizetni.  
 
Dr. Gálos Júlia elmondja, hogy szó sincs arról, hogy csak ez lenne az oka. A gyerekeknek is 
több lehetőség van, ezért oszlik meg a létszám. Többször kifejeztem köszönetemet az 
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Önkormányzat felé is. Kevés Önkormányzat támogatja ennyire az művészeti oktatást. 
Keressük az okokat a létszám csökkenésre.  
 
Török Lajosné kérdezi, hogy meg volt-e már a bizonyítványosztás? Azt ígérték, hogy kapunk 
egy névsort az elért eredményekről. 
 
Dr. Gálos Júlia közli, hogy itt van a névsor és átadja a képviselőknek.  
 
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. 
 

Józan Krisztián kiment a teremből 
jelen van 8 fő. 

 
Napirend 2.) 

 
Alapítványi beszámolók. 
 
Vincze József a Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány beszámolójával 
kapcsolatban kérdezi a bizottsági elnököket, hogy van-e hozzáfűzni valójuk? Az alapítvány 
elnöke nem tudott eljönni, ezért kérdéseiket írásban tudják feltenni. 
 
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. 
 
Vincze József az Alsónémedi Napközi otthonos Óvodáért Alapítvány beszámolójával 
kapcsolatban kérdezi a bizottsági elnököket, hogy van e hozzáfűzni valójuk? Az alapítvány 
elnöke nem tudott eljönni, ezért kérdéseiket írásban tudják feltenni. 
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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. 
 
Vincze József az Alsónémedi Községért Közalapítvány beszámolójával kapcsolatban kérdezi 
a bizottsági elnököket, hogy van-e hozzáfűzni valójuk? Az alapítvány elnöke nem tudott 
eljönni, ezért kérdéseiket írásban tudják feltenni. 
 
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. 
 

Józan Krisztián visszajött a terembe 
jelen van 9 fő. 

 
Vincze József a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány beszámolójával kapcsolatban 
kérdezi a bizottsági elnököket, hogy van-e hozzáfűzni valójuk? Az alapítvány elnöke nem 
tudott eljönni, ezért kérdéseiket írásban tudják feltenni. 
 
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. 
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Vincze József az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány beszámolójával 
kapcsolatban kérdezi a bizottsági elnököket, hogy van-e hozzáfűzni valójuk? Mivel nincs, 
kérdezi a kuratórium elnökét, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolóját? Nem. Megkérdezi 
a képviselőket, hogy van-e kérdésük az alapítvány elnökéhez? Nincs. 
 
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. 
 
Józan Sándor elmondja, hogy beszélt a kuratórium elnökével. Azt javasolja, hogy ne szólítsák 
fel a kuratórium tagjait és elnökét lemondásra, hanem válasszanak egy új tagot. Az elnök 
asszony tegyen javaslatot az új tag személyére a testület felé. Semmiképpen ne olvadjon bele 
az Alsónémedi Községért Közalapítványba. 
 
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. 
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Napirend 3.) 
 
A DAKÖV Kft. 2010. évi beszámolója. 
 
Vincze József megkérdezi a DAKÖV Kft. elnökét, hogy szeretné-e kiegészíteni a 
beszámolóját?  
 
Jasper Lóránd nem kívánja kiegészíteni. Szívesen válaszol a kérdésekre. 
 
Dr. György Balázs kérdezi, hogy kaptak-e 13. havi fizetést a DAKÖV Kft. dolgozói? 
 
Jasper Lóránd igen kaptak, de csökkentettet.  
 
Szántó Erzsébet kérdezi, igaz-e, hogy Alsónémedin a legdrágább a víz? 
 

Bálint Sándor kiment a teremből, 
jelen van 8 fő. 

Jasper Lóránd válasza, hogy ebben a formában nem igaz. A DAKÖV Kft. árszabása 
mindenhol egyforma, az Önkormányzatok téríthetik el pozitív vagy negatív irányba az 
amortizációs és a javítási költségek díjával. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

190/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 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. 
 

Napirend 4.) 
 

Vízbázis védelme (társulás). 
 
Vincze József elmondja, hogy az Unióba kerülés után mindenhol tervet kell készíteni a 
vízbázis védelmére. Most e pályázat keretében 100 %-os támogatást lehet igénybe venni. 
Eddig csak Dabason volt rá lehetőség, most lehet Alsónémedin, Bugyin, Örkényben stb. A 
támogatás igénybevételéhez társulást kell létrehozni.  
 

Bálint Sándor visszajött a terembe, 
jelen van 8 fő. 

 
Dr. György Balázs kérdezi, hogy ez mit jelent műszakilag? 
 
Jasper Lóránd elmondja, hogy szakemberek figyelik a víz áramlását, figyelő kutakat fúrnak 
különböző mélységekbe, hogy a rétegekben levő vizet elemezhessék. 
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Józan Sándor elmondja, hogy Dabason már próbaműködés van. 50-100 m-es védősáv van a 
kutak körül, ahol nem lehet mezőgazdasági tevékenységet folytatni.  
 
Némedi Rezső kérdezi, hogy milyen kötelezettsége lesz a DAKÖV Kft-nek, ha ezek a kutak 
elkészülnek? 
 
Jasper Lóránd elmondja, hogy a DAKÖV Kft-nek nem lesz hatósági jogköre. Ők csak 
megfigyelik és jelentéseket küldenek a minisztériumba.  
 
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 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: Vincze József polgármester. 
 
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. 
 

Szántó Erzsébet és Dr. György Balázs kiment a terembıl,  
jelen van 7 fı. 
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Napirend 5.) 
 
A 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása. 
 
Bombiczné Horváth Éva elmondja, hogy jegyző asszony kérésére egy kicsit más, bővítettebb 
formában készült, mint eddig. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol. 
 
Némedi Rezső tetszését fejezi ki az új forma iránt, sokkal jobban átlátható, mint a régi.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta 13/2011. (VII. 05.) önkormányzati rendeletét a 2011. évi költségvetésről szóló 

3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról.  
 

Napirend 6.) 
 

A Széchenyi István Általános Iskolába álláshely biztosítása. 
 
Vincze József elmondja, hogy az iskolában egy tanár csökkentett óraszámban dolgozik a 
jövőben, arra a helyre akarnak egy tanárt felvenni. 
 
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 
 

Napirend 7.) 
 

A Polgármesteri Hivatalt érintő költségvetési döntések. 
 
Vincze József elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatokat. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

194/2011. (06.28.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 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 
 
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. 
 

Szántó Erzsébet visszajött a terembe, 
jelen van 8 fő. 

 
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 – 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 
 

Napirend 8.) 
 

A Sportcsarnok további bérlésével kapcsolatos tájékoztatás. 
 
Vincze József elmondja, hogy július 1-jén lejár a régi bérlőnek a szerződése. Gondoskodni 
kell a további hasznosításról. 
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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 
 

Napirend 9.) 
 

Alsónémedi Hírmondó tördelésére, szerkesztésére, nyomdai előállítására vonatkozó 
árajánlatok elbírálása. 
 
Vincze József előterjeszti a napirendet. 
 
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 
 
Némedi Rezső javasolja, hogy az új szerződésben legyen benne az azonnali felmondás 
lehetősége. 
 
Józan Sándor kifejti, hogy változás van a külalakban is és sokkal olcsóbb is lesz. Megköszöni 
Józan Krisztián képviselő társának, hogy ilyen frappánsan megszervezte az új újságot.  
 
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  

Határozat folytatása a következő oldalon. 
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alapján – és egyben felhatalmazza a Polgármestert az árajánlatban foglalt feltételekkel a 
vállalkozási szerződés megkötésére. A vállalkozói szerződésben szerepeltetni kell az 
azonnali felmondás lehetőségét. 
 
Határid ő: 2011.08.01. 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

Napirend 10.) 
 

Csapadékvíz elvezetési koncepció terv elkészítése. 
 
Vincze József felolvassa az előterjesztést. A bizottságok már tárgyalták a témát.  
 
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 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. 
 

Dr. György Balász visszajött a terembe,  
jelen van 9 fő. 

 
Napirend 11.) 

 
Szent István tér környéki utcák és településünk még poros utcáinak szilárd burkolattal 
való ellátásának és csapadékvíz elvezetési tervének elkészítése. 
 
Vincze József felolvassa az előterjesztést. A bizottságok már tárgyalták a témát. 
  
Bálint Sándor elmondja, hogy az óvoda vezetése nehezményezi a döntést. Kéri, hogy az 
újságban legyen benne erre vonatkozóan egy magyarázat, miszerint ez egy hosszú távú terv. 
 
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  

Határozat folytatása a következő oldalon. 
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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, Szent István tér környéke) kiépítése 
engedélyezési terveinek elkészíttetésére fordítja. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester 
 

Napirend 12.) 
 

Település közlekedési koncepció terv készítése. 
 
Vincze József A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén 
merült fel, hogy a településre vonatkozóan célszerű lenne közlekedési koncepcióterv 
elkészítése. 
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ülésére árajánlatot kértem be, melyet a 
Bizottság megtárgyalt és a 92/2011. (06.22.) sz. határozatával támogatott a Képviselő-testület 
felé. A bizottsági ülésen azonban felmerült, hogy a benyújtott árajánlatban számszaki hibák 
találhatók, melynek kontrolljára felkérték a Hivatalt.  
Megkerestem az ajánlatot tevő cég képviselőjét, aki a számszaki hibát javította.  
 
Némedi Rezső megköszöni a Polgármester úr intézkedését. 
 
Némedi Erika kifejti, hogy az árajánlatból több dolog nem derül ki. Sem a lakosság, sem a 
civil szervezetek nem szerepelnek a megkérdezettek között.  
 
Vincze József elmondja, hogy benne van, hogy együttműködnek az Önkormányzattal, ez 
tartalmazza a civil szervezeteket is, mivel mindig kapnak meghívót az ülésre. 
 
Némedi Erika hozzáteszi, hogy a közösségi közlekedés sincs benne. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy ez nem az ő szakfeladatuk. 
 
Némedi Erika közlekedési koncepciót össze kell hangolni a település környezetvédelmi 
programjával is. Úgy tudom, hogy ez létezik.  
 
Vincze József kifejti, hogy természetesen a közlekedési koncepciónak illeszkednie kell a 
környezetvédelmi tervhez. Megkeresem a TP-Terv irodát és megkérem őket, hogy a 
közlekedési koncepcióba tegyék bele.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

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 
 

Napirend 13.) 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó 
Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása. 
 
Vincze József elmondja, hogy a bizottságok áttanulmányozták a régi sportfejlesztési 
koncepciót és úgy döntöttek, hogy azt helyezzék hatályon kívül és készítsenek újat.  
 
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. 
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Napirend 14.) 
 

Szeptemberben tartandó búcsúval kapcsolatos bizottsági állásfoglalás. 
 
Vincze József elmondja, hogy az évenként megtartott és tartandó Búcsú szervezése és 
lebonyolítása kapcsán az alábbi három variáció képzelhető el a jövőre nézve: 

1. Mind a helyszínt, mind pedig a „szervezést” tekintve marad minden a régiben, azaz a 
búcsúsok (hintások) kitelepülnek, az árusok pedig önként helyet foglalva adják meg az 
esemény kereteit és színvonalát. – Megjegyezni szükséges, hogy a környező 
települések hasonló rendezvényei az elmúlt évben a rendőrség kommandós osztagának 
közreműködésével értek véget. Nem szeretnénk ebbe a sorba beállni. 

2. Alternatív megoldás lehet és a lehető legkevesebb befektetést – emberi és anyagi 
erőforrást – igényel, ha a Búcsú rendezési jogát átadjuk a Kistói utcai Öregtó 
üzemeltetőjének, aki a helyszín birtokában szabadon választja meg a résztvevő 
hintásokat, árusokat, esetleg programokat. 

3. Harmadik, és egyben az Önkormányzat részéről anyagi forrást igénylő variáció, ha a 
Nagygödör, mint önkormányzati tulajdonú terület lesz a helyszín, ahol egy 
szabályozott formában, meghívott szolgáltatókkal, a Művelődési Ház, az 
Önkormányzat (a Kulturális Bizottság elnökének koordinálásával) és a Katolikus 
Egyházközség közreműködésével létrejövő rendezvény bonyolítható le, mely az előre 
meghatározott kulturális szempontok szerint alakul ki.  

 
Az alternatívákat a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta és állást 
foglalt az ügyben. A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság egyetértett a 
javaslattal és a rendezvény költségeire 500.000,- Ft támogatási összeg biztosításával az 
általános tartalék terhére. 
 
Szántó Erzsébet kifejti, hogy ő nem támogatja ezt a helyszínt. És kérdezi, hogy miért 
biztosítanak 500.000.- ot.  
 
Vincze József elmondja, hogy ez az összeg fedezné a biztonsági őrök, a WC díját, és a 
képzőművészek esetleges támogatását. Felvázolja a bizottság előtt elhangzottakat. 
 
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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Szántó Erzsébet kiment a teremből, 

jelen van 8 fő 
 

Napirend 15.) 
 

A HÉSZ felülvizsgálatával kapcsolatos kérdések. 
 
Vincze József: Képviselő-testületünk 2010. november 9-i ülésén döntötte el, hogy 
felülvizsgálja a településrendezési eszközöket, majd az árajánlatok bekérése után 2010. 
december 14-én kiválasztotta a TÉR-T-TREND Kft-t, akivel a szerződéskötés határidőben 
megtörtént. 
A cég elkészítette kérdőíveit a különböző célcsoportok részére (lakosság, vállalkozások stb.), 
mely kapcsán a beérkezett kérdőívek adatfeldolgozása folyik. 
 
A Képviselő-testület 140/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozatával értett egyet a 
településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos munka megkezdésével. 
 
2011. június 23-án „Településfejlesztési Ötletbörze” került megrendezésre, mely kapcsán, az 
ötletbörzén felmerült kérdések, vélemények kiértékelése folyamatban van. 
 
Az összeállított anyagokkal, a Főépítész közreműködésével kerül majd beterjesztésre a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, majd a Képviselő-
testület felé a koncepcionális anyag. Ha annak megtárgyalása megtörténik, akkor kerül sor a 
településszerkezeti terv elkészítésére. 
 
Némedi Rezső elmondja, hogy a természetvédelmi rendeletnek mindenképpen egyeznie kell a 
HÉSZ-el. Nem éri el az illetékest, aki a környezetvédelmi kezelési tervet készíti, ezért kéri a 
polgármestert, hogy hivatalosan vegye fel vele a kapcsolatot. 
 
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. 
 

Napirend 16.) 
 

A 173/2011.(05.26.) sz. önkormányzati határozatban foglalt határidő módosítása. 
 
Dr. Deák Erzsébet előadja, hogy május 26-án a testület 173/2011.(05.26.) határozatában 30 
napos határidőt adott a hivatalnak a kért iratok előkeresésére, és Alpolgármester úr 1991-ig 
visszamenőleg kérte ezeket az anyagokat. A jelzett időszakban több évig kézi iktatókönyv 
működött, ahol a keresés nagyon időigényes. Idő közben az is kiderült, hogy az anyagok egy 
része hatósági eljárásokban keletkezett, amelyhez meg kell vizsgálni, a Képviselő-testületnek 
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van-e betekintési joga vagy nincs, hiszen ezen jogosítványokat a Ket. szabályozza. Már két-
három hete kértük, hogy az iktató programot úgy fejlesszék, hogy egyszerre többen is 
tudjanak iktatni, ugyanis bonyolítja a helyzetet az is, hogy egyedül 1 munkatársnak van csak a 
gépén az iktatóprogram. Azt ígérték, hogy pár napon belül elkészül a fejlesztés, de ez sajnos 
nem történt meg. Ezért azt terjesztettem a testület elé, hogy két héttel hosszabbítsák meg a 
válaszadási határidőt. Most is egy kolléganő keres a régi könyvekben helyrajzi szám, név, 
szeméttelep, sitt telep és egyéb adatok alapján. A feldolgozás folyamatban van, törekszünk 
arra, hogy az anyag teljes legyen. Egy kicsit zavaró volt, hogy 1991-ig kell visszamenni. Ezért 
kértük a 15 napos határidő hosszabbítást. De ha úgy dönt a testület, hogy azok az anyagok, 
amelyek megvannak, folyamatosan legyenek másolva és elviszik, ez is megoldható. Mi azt 
gondoltuk, hogy a teljes iratanyag rendelkezésre állására ez az idő még szükséges lenne. Ezért 
az a határozati javaslat került a testület elé, hogy a 30 napos határidőt július 15-re módosítsa. 
 

 
Szántó Erzsébet visszajött a terembe, 

jelen van 9 fő. 
 

Némedi Erika elmondja, hogy egyetlen egy hozzáfűzni valója van az egyesületnek, hogy a 
környezetvédelmi hatósági eljárásokban is ügyféli jogosítvány illeti meg, de lesznek olyan 
bejárások, ahová nem tudunk bejelentkezni.  
 
Dr. Deák Erzsébet elmondja, hogy ketté kell választani, ugyanis ami nem a testület adatkérése 
ott meg kell vizsgálni az egyesület ügyféli jogosultságát. A testület adatkérésénél is át kell 
tekinteni a Ket. alapján, hogy mely dokumentumok adhatók ki. Én láttam, hogy régebben 
minden információt kiadtak, ettől eltekintve ezek a szabályrendszerek működnek és ezek 
betartása a jegyző feladata. Ezt át kell tekinteni.  
 
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 elsı mondatában foglalt 30 napos határidıt 2011. 
július 15-ére módosítja. 
 
Határid ő: 2011. július 15., illetve folyamatos 
Felelős: Dr. Deák Erzsébet jegyző és Józan Sándor alpolgármester. 
 

Napirend 17.) 
 

Felsőerdősor utca szilárd burkolattal való ellátására és csapadékvíz elvezetésére építés-
kivitelezés tárgyú közbeszerzés kiírása. 
 
Vincze József elmondja, hogy 2011. június 21-én megérkezett a Felsőerdősor utca érvényes 
építési engedélye, mely várhatóan július 10-én emelkedik jogerőre. 
 
Javaslom a közbeszerzést hirdetmény nélküli egyszerű eljárás lefolytatásával lebonyolítani. 
Úgy gondolom, hogy a környező településeken jó referenciákkal rendelkező vállalkozásokat 
(minimum négyet) lenne célszerű meghívni. 
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A közbeszerzés sikeres lefolytatása esetén kb. augusztus 10-15-én lehetne kezdeni a 
kivitelezést. 
 
Az eredményhirdetésre a nyár folyamán rendkívüli testületi ülésen kerül majd sor. 
 
Józan Krisztián kérdezi, hogy kik adták be a szándéknyilatkozatot? 
 
Vincze József elmondja, hogy a DUNA aszfalt Kft., Magyar aszfalt Kft., Tonna Km. Kft., 
BAU ép. ip. Kft. KOLASZ út Kft..  
 
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 
 

Napirend 18.) 
 

Tájékoztatások. 
 
Vincze József – Templom körüli tér felújítása: elkezdődött, megoldottuk, hogy az úrnapi 
körmenetet meg lehessen tartani a hívek és egyes civil szervezetek nagy megelégedésére. A 
beruházás befejezésének várható időpontja 15-20 nap múlva lesz. Ami közvetett módon 
kapcsolódik a felújításhoz, hogy javasolni fogom a Képviselő-testület felé, hogy a térről, 
illetve a Magyari utca – a Betyár és a templom közötti részről a mezőgazdasági járművek, 
illetve a 3,5 t fölötti teherautók legyenek kitiltva. Biztos, hogy a lakosságban nagy 
felháborodást fog kelteni, mert ezt használják menekülő útnak, aki a lucernásokba megy, és 
ezen a részen lakik. Már jelezték felénk, de úgy gondolom, hogy ez a beruházás illetve a 
templom környezete ezt megkívánja, hogy ezeket a közlekedési szabályokat meghozzuk. 
 
Némedi Rezső nem látom, hogy azon a szakaszon, ami már elkészült, hogy fákat terveztek 
volna.  
 
 Vincze József válasza, hogy az nem a Templom utca, hanem a Templom tér és oda nincsenek 
fák tervezve. A Magyari u. felöli részre van sövény és fa tervezve.  
 
Józan Sándor elmondja, hogy a templom körüli részre azért nem lettek fák tervezve, mert 
nagyon vizesedik, és azt szeretnék, ha szép lassan kiszáradna.  
Vincze József - Takarékszövetkezet környékének a felújítása: Jó együttműködés jött létre az 
Önkormányzat és a Takarékszövetkezet vezetője között. Elég hosszú ideig területfoglalási 
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engedélyt kértek ezzel gátolták Alsónémedi forgalmát. Ezért cserébe kértem az elnök 
asszonytól, hogy a takarékszövetkezet és a templom közötti részen a járdát újítsák föl. Több 
egyeztetés során sikerült tető alá hozni ezt a megállapodást és el is készült ez a rész. Ez a 
beruházás több mint 750 ezer forintba került a takarékszövetkezetnek. Úgy gondolom, hogy a 
testület nevében egy köszönő levelet fogok írni az elnök asszonynak.  
- Sitt-telep rekultivációja: a Képviselő-testületi határozatnak megfelelően a visszaadását 
kezdeményeztük. Széljegyzetként július 10-óta rajta van a tulajdoni lapon.  
 
Bálint Sándor kérdezi, hogy a kötelezettséget átvállalja a család? 
 
Vincze József elmondja, hogy a szakértő ügyvéd is elmondta, hogy két esélyes.  
 
- Iskolai hőszigetelés: július 3-án szerződéskötés és a munkaterület átadása. Pár napon belül 

megkezdik a munkálatokat.  
- Atlétikai pálya: nincs még eredményhirdetés. Pánczél képviselő úrtól azt a tájékoztatást 

kaptam, hogy a második körbe bekerült a pályázatunk, tehát javasoltnak minősítették. 
Következő körben reméljük, hogy támogatottként fog kikerülni.  

- Kátyúzás, útjavítás: a hét végén nagy része megtörtén, tehát az összes önkormányzati 
tulajdonban lévő aszfalt útnak a kátyúzását elvégeztük. Az összköltsége kb. 1 millió forint 
volt.  

- TEÚT pályázat: mindent rendben talált a hatóság. 
- Felsőerdősor u.: minden rendben halad. 
- Szennyvíztisztító pályázat: nincs még elbírálva.  
 

Napirend 19.) 
 

Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Vincze József kéri, hogy a kiküldött anyaghoz tegyék fel kérdéseiket.  
 
Dr. György Balázs kérdezi, hogy a Dabasi rendőrkapitánysággal való találkozón miről 
tájékoztattak? 
 
Vincze József elmondja, hogy bent volt dr. Simon Tamás dandártábornok, megyei 
főkapitánynál és arról tájékoztattak, hogy a Dabasi rendőrkapitányság vagy 23, vagy 30 
tanuló rendőrt fog kapni. Közülük fognak a környező településekre beosztani. Az előzetes 
megbeszélésen elmondtuk azokat a problémákat, amiket az önkormányzat saját erőből nem 
tud megoldani, illetve a Dabasi rendőrkapitányság sem tud megoldani. Nagyon építőnek 
jellemezte ezt a beszélgetést, Dernóczi úrral voltam bent, aki közterület felügyelő. Azonnali 
javulást nem ígért a főkapitány. Nagy előre lépés nem lesz. Jövő évtől lesz talán javulás. 
Kértünk egy plusz KMB-s helyet.   
 
Némedi Rezső kérdezi, hogy a kincstárjegyek meg lettek hosszabbítva és milyen kamattal? 
 
Vincze József válasza, hogy igen. A kamatra mindig ajánlatot kapunk, most a K&H banknál 
nagyon alacsony a kamat. Ha meg tudjuk várni a kincstárjegy lejártát több mint 40 millió 
forint hozam jön rá.  
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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 

Napirend 20.) 
 

176/2011. (06.17) Képviselő-testületi határozat kiegészítése. 
 
Vincze József a 2011 évi költségvetési tervben kevesebb pénz lett rendelve, mit amennyi az 
önrész. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

210/2011. (06.28) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 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,- forinttal kiegészíti, melynek forrása az 
általános tartalék.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester 
 
Vincze József a személyi ügyek tárgyalására zárt ülést rendel el. 
 
Vincze József előterjeszti nyilvános ülésen 22. napirendi pontnak a jegyzői pályázat kiírását.  
 

Napirend 22.) 
 

Jegyzői pályázat kiírása. 
 
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  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén Vincze József 20 órakor az ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 Vincze József       dr. Deák Erzsébet 
  polgármester        jegyző 
 
 

Jakab Ágnes 
jkv.  


