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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2010. december 14-én 17 órakor megtartott ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal      

   (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) 
 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
 
Az ülés elején Jobbágy Ilona vezetésével diákok – a közelgı karácsony alkalmával – a 
Betlehemben történteket elevenítik fel, majd jókívánságaikat adják át a Képviselı-
testület tagjai részére. 
 
 
Vincze József polgármester köszönti Pánczél Károly országgyőlési képviselıt, az 
intézményvezetıket, alpolgármestereket, önkormányzati Kft-k vezetıit, a Képviselı-
testület tagjait, további meghívott vendégeket és érdeklıdıket. 
 
Megállapítja a Képviselı-testület határozatképességét: 9 fıbıl jelen van 8 fı, 
tájékozatva a jelenlévıket, hogy Józan Krisztián képviselı haláleset miatt nem tud 
részt venni a mai ülésen. 
  
Átadja a szót Pánczél Károlynak. 
 
Pánczél Károly köszönti a képviselıket, jelezve reméli, lesz majd olyan testületi ülés, 
melyen végig részt tud venni, de most Makádra kell mennie. 
Mivel elıször találkozik a Képviselı-testület tagjaival ilyen körben, gratulál mind a 
Polgármester úrnak, mind a Képviselı-testület tagjainak megválasztásukhoz. 
Pár szót szeretne szólni az elkövetkezendı esztendıvel, a jövı évi költségvetéssel 
kapcsolatban, amit itt majd februárban fognak elfogadni. 
Kéri a Képviselı-testülettıl a mértéktartást, a tartalékok képzését, a kiadások 
visszafogását. 
Az IMF hitel miatt az országnak nagyon sok visszafizetési kötelezettsége lesz, ami 
több, mint egy évi nyugdíj, közoktatásra szánt vagy egészségügyre szánt stb. kiadás. 
Nagyok a visszafizetési terhek és emellett tartani kell a 3 %-os hiánycélt is, az ország 
be van korlátozva. A válságadó, bankadó be lett vezetve, de át kell alakítani a 
közigazgatást is úgy, hogy fenntartható legyen. 
A gazdasági fejlıdéshez, növekedéshez is szükség van száz milliárdos 
nagyságrendekre.  
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Alsónémedi Önkormányzata szerencsés helyzetben van, mert van saját bevétele. 
Ismeri a fejlesztéseket, terveket (pl. szennyvíztisztító bıvítés, aminek sikerében eljár, 
mert szükséges beruházás). Az egészségügyi központ fejlesztésére reméli, lesz 
pályázati alap, amiben szintén felajánlja majd segítségét. 
Jövıre elkezdıdnek az átfogó változások, 2011-12-ben a végrehajtás, utána pedig a 
konszolidáció. 
A Polgármester úr holnap megy értekezletre, ahol tájékoztatást kap a Megyei 
Kormányhivatalok létrehozásáról. A Közigazgatási Hivatalokra ráépül 16-28 
dekoncentrált szerv (pl. a megyei munkaügyi központok, ÁNTSZ-ek stb.) és tervben 
van a járások visszaállítása. A járásközpontok kijelölését még nem látta. – Megjegyzi, 
sok minden szól Dabas mellett. – Ügyfélkaput létre kell hozni, egyablakos ügyintézési 
rendszert szeretnének kialakítani. 
A közoktatási törvény módosítását is megemlíti, melyben kb. 50-50 %-os az állami és 
önkormányzati finanszírozás, viszont a terv alapján 2012-tıl a pedagógusi átlagbért az 
állam magára vállalja, viszont a dologi kiadások mind önkormányzati kiadások 
lennének.  
Nem tudni még, hogy milyen feladatokat vesznek el az önkormányzatoktól. Nem 
mindenhol van iparőzési adóbevétel sem. Új önkormányzati törvényre van szükség. 
Nagy változásokra kell felkészülni, ezért takarékosságra van szükség helyben is. 
Áldott adventet, boldog, szeretetteljes karácsonyt kíván.  
A szeretetre, megbocsátásra is hangsúlyt helyez, a kampányon túl kell lépni. 
 
Vincze József polgármester megköszöni Pánczél úrnak a jelenlétet és 2 perc szünetet 
rendel el, míg kikíséri.  
 

SZÜNET 
 

Vincze József polgármester úr javaslatot tesz a kiküldött napirend módosítására.  
15.) Felsıerdısor utca aszfaltozásával kapcsolatos tájékoztatás, 
16.) Szennyvíztisztító bıvítéséhez kiviteli terv készítése, 
17.) Kisdunáért Önkormányzati Társulásban való helyettesítése, 
Zárt ülés keretében pedig a 18.) napirend lenne a beszámoló a vagyonnyilatkozatok 
teljesítésérıl, majd 19.) a segélyezési ügyek. 
 
Mivel a Képviselı-testület tagjai részérıl módosításra, kiegészítésre nem érkezett 
javaslat, kéri a napirend elfogadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
285/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet – módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
NAPIREND:  
 
1.) 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása és a rendeletek szükséges 

módosítása. 
 
2.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén 

született határozati javaslatainak tárgyalása (iskola takarítása, Községért 
Közalapítvány Kuratórium elnökének választása, beszámoló a költségvetés I-
III. negyedéves teljesítésérıl, szelektív hulladékgyőjtı szigetek  ürítése, víz-és 
csatornadíjak emelése, számlarend harmonizáció, bizonylat digitalizálás, 
ingatlanok haszonbérbe adása, dabasi mentıszolgálat támogatása).  

 
3.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén született 

határozati javaslatainak tárgyalása (közoktatási intézmények alapító 
okiratainak módosítása, Mővelıdési Ház SZMSZ-ének módosítása, Napfény 
Majorette csoport kérése). 

 
4.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 

legutóbbi ülésén született határozati javaslatainak tárgyalása 
(településrendezési eszközök felülvizsgálatára érkezett ajánlatok tárgyalása, 
Kistói u. mögötti lakóterület-fejlesztés, Öreg-tó utca útjavítása, övcsatorna 
tisztítása). 

 
5.) Az Önkormányzat tulajdonában lévı Kft-k FEB tagjainak választása. 
 
6.) Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásban való részvétel. 
 
7.) TEUT pályázati támogatás maradványáról való lemondás. 
 
8.) A Képviselı-testület 2011. évi munkaterve. 
 
9.) Állásfoglalás az egészségügyi központ megépítése tárgyában. 
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10.) A volt Suzuki-telephely értékesítésével kapcsolatos teendık felmérése. 
 
11.) A Református Egyházközség kérése (sportcsarnok biztosítása). 
 
12.) A Polgármester beszámolója az elızı üléseken (november 09. és 16.) hozott 

határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseirıl. 

 
13.) Munkacsoport felállítása az „Alsónémedi szennyvíztisztító-telepének 

korszerősítése és bıvítése” (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051) címő pályázat 
kapcsán felmerült kérdések megvizsgálására.  

 
14.) Pályázati lehetıség településkapu létesítésére. 
 
15.)  Felsıerdısor utca aszfaltozásával kapcsolatos tájékoztatás. 
 
16.)  Szennyvíztisztító bıvítéséhez kiviteli terv készítése. 
 
17.)  Kisdunáért Önkormányzati Társulásban való helyettesítés. 
 
Zárt ülés: 
 
18.) Beszámoló a vagyonnyilatkozatok ellenırzésének tapasztalatairól. 
 
19.) Segélyezési ügyek. 
 
  

Napirend 1.) A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása és a rendeletek 
szükséges módosítása. 
 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a költségvetési 
koncepcióhoz kapcsolódó anyagokat már korábban megkapták, a Képviselık részére 
tartott egy tájékoztatót az anyag összeállításával kapcsolatban és a bizottságok is 
megtárgyalták azt. 
A kiküldött anyaghoz képest módosítási javaslatait szeretné elmondani: 
– a Vízgazdálkodási Társulások megszőnnek, így a 70.000,- Ft-os tagsági díjat nem 
kell kifizetni, 
– a Polgárırség támogatásához 1,9 millió helyett 1,4 milliós támogatást javasol, 
– a lakásépítési támogatásra 4 millió helyett 3,6 milliós összeget javasol, 
– a Polgárırségnek 970.000,- Ft-os támogatást javasol – a fenti összegekbıl – 
gépkocsi vásárlásra.  
 
Dr. György Balázs megkérdezi, hogy alakultak ki az elmondott módosítások? 
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Vincze József tájékoztatja, hogy az alapkoncepcióban az szerepelt, hogy a 
településırök autóját a polgárırök kapják meg, de az nagyon rossz állapotban van, így 
nem alkalmas a feladat ellátására, ezért azt értékesítenék. A plusz támogatást 
máshonnan vennék el és a jelzett átcsoportosításokkal gépkocsi vásárlással támogatnák 
a polgárıröket. 
Mivel a módosításokkal kapcsolatban kérdés, ill. más javaslat nem érkezett, kéri annak 
elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
286/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az összeállított 
2011. évi költségvetési koncepció kiadási fıösszegeit az alábbi sorokon módosítja: 
 

– Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat tagdíj 70.000,- Ft helyett 0,- Ft 
– Polgárırség támogatása 1.900.000,- Ft helyett 1.400.000,- Ft 
– Lakásépítési támogatás 4.000.000,- Ft helyett 3.600.000,- Ft, 
– Polgárırség részére gépkocsi vásárlás 970.000,- Ft. 
 

Határid ı: a 2011. évi költségvetés beterjesztése. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Fantázia Mővészeti 
Iskola támogatása is felmerült bizottsági ülésen. Jelképes összeget ne vállaljon át az 
Önkormányzat, pl. 400,- Ft-ot a szülık fizessenek ki havonta. Úgy gondolják, ezzel 
minıségibb oktatást igényelnének a szülık, ránéznének a gyerekekre is. 
Javasolja a 2010/11-es tanévre a 76/2010. (03. 26.) sz. határozatban meghatározott 
összegek módosítását a második félévtıl, azaz 1.300,- Ft helyett 900,- Ft-ot javasol, 
1.700,- Ft helyett pedig 1.300,- Ft-ot.  Ezzel kapcsolatba a Képviselı-testületet kéri, 
hatalmazza fel a Polgármestert a szerzıdés aláírására is.  
Mivel nem érkezett a javaslattal kapcsolatban módosítás, így kéri annak elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
287/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az összeállított 
2011. évi költségvetési koncepció kapcsán a Fantázia Alapfokú Mővészeti Iskola 
támogatását az alábbiak szerint csökkenti a 2010-2011-es tanév második félévétıl, 
azaz 2011. február 01-tıl: 
 

– Egyéni zenei foglalkozások 1.700,- Ft/fı/hó helyett 1.300,- Ft/fı/hó 
– Csoportos foglalkozások 1.300,- Ft/fı/hó helyett 900,- Ft/fı/hó 

 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdés 
fentiek szerinti módosításának aláírására. 
 
Határid ı: 2011. február 01-tıl folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság és 
a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén is felmerült a tervezett 
jutalmazási rendszer átalakítása miatti aránytalanság az önkormányzati dolgozók 
között. 5.250,- Ft-ot kap az iskola és az óvoda is a pedagógusokra minıségi 
munkavégzés elismerésére, de a Hivatal, az iskolai és óvodai kisegítık, a mezıırök, a 
védınık, a kulturális dolgozók után nem képzıdik ilyen alap, így +2 %-os 
jutalomkeret volt részükre betervezve, ami ezt kompenzálta. 5.000,- Ft/fı/hó összeget 
az intézmények számára, a bérmaradvány terhére javasol biztosítani, a nem 
pedagógusi munkát végzık után. Ha ezt az összeget a bérmaradvány nem fedezi, akkor 
a Képviselı-testület dönt róla.  
Javasolja a bérmaradványból az eredeti rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 
1 %-át jutalomként felhasználni. A személyenként kifizetett jutalom ugyanakkor nem 
haladhatja meg a kiegészítésekkel növelt bér 1,5-szeresét.  
 
Mikusné Végh Magdolna jelzi, a törvény nem tiltotta, hogy a minıségi bérbıl más is 
kapjon és náluk a dajkák is kaptak belıle. 
 
Vincze József jelzi, most az intézmény megkapja a bértömeget. 
 
Zsin Géza felszólalására ismét felolvassa javaslatát az 1 %-os keret vonatkozásában. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, hogy az intézmények a korábbi jutalmazási elveknek megfelelıen 
gazdálkodhatnak a keretbıl, a pedagógus kiegészítéssel és a nem pedagógus 
kiegészítéssel is és az 1 %-kal is.  
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Vincze József polgármester – mivel más hozzászólás nem volt – kéri a szükséges 
határozat meghozatalát.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
288/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az összeállított 
költségvetési koncepció kapcsán úgy döntött, hogy  
1.) jutalmazásra az intézmények a bérmaradványból az eredeti rendszeres 
személyi juttatások elıirányzatának 1 %-át használhatják fel. 
2.) az Önkormányzat intézményeinél keletkezett összesített bérmaradvány 
terhére a 2011. évi költségvetésben a nem pedagógus munkakörben 
foglalkoztatott dolgozók után 5.000,- Ft/hó/dolgozó összeget biztosít jutalmazásra 
az 1. pontban említett összegen felül, ha a bérmaradvány erre fedezetet nyújt. 
3.) a személyenként egy költségvetési évben összesen kifizetett jutalom felsı 
határa nem haladhatja meg a dolgozó egy havi rendszeres személyi juttatásként 
kapott bérének másfélszeresét.  

 
Határid ı: 2011. november 30. 
Felelıs: Vincze József polgármester és az intézményvezetık. 
 
 
 
Vincze József polgármester a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
koncepciót érintı javaslataival folytatja a javaslatok felsorolását. 
Felolvassa az ASE támogatása ügyében hozott 26/2010. (12. 08.) sz. javaslatot.  
 
Juhász Zoltán elnök úr nem kívánt kiegészítést tenni. 
 
Vincze József kéri a javaslat elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
289/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 26/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az ASE 2011. évi támogatását a 2011. évi 
költségvetési koncepcióban meghatározott 6,3 millió forinttal abban az esetben 
biztosítja, ha a szöveges beszámoló mellett elektronikus formában az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsájtják az önkormányzati támogatás, valamint 
a szülık befizetéseinek felhasználását alátámasztó számlákat és a szülıi 
befizetésekrıl szigorú számadású nyomtatvány felhasználásával átvételi 
elismervényt adnak. 

 
Határid ı: a 2011. évi költségvetés beterjesztése. 
Felelıs: Vincze József polgármester és Dr. Tüske Zoltán az ASE elnöke. 
 
 
 
Vincze József felolvassa az adóügyi dolgozók juttatásával kapcsolatban hozott 
27/2010. (12. 08.) sz. bizottsági javaslatot.  
 
Juhász Zoltán elnök úr nem kívánt kiegészítést tenni. 
 
Vincze József kéri a javaslat elfogadását.  
 
Dr. György Balázs nem javasolja az adóügyi dolgozók juttatásának megszüntetését. 
Mőködött a rendszer, 100.000,- Ft önkormányzati bevételért is dolgoztak, nem mintha 
nem ez lenne a feladatuk. 
Megkérdezi, hogy az Alpolgármester urak hogy járulnak hozzá az 50 %-os tiszteletdíj 
csökkentéshez? 
 
Józan Sándor elmondja, hogy 60 %-ról mondott le a két alpolgármester, mert 
170.000,- Ft lehetett volna a tiszteletdíjuk.  
Minden további nélkül lemond további 50 %-ról, ha a Képviselı-testület úgy dönt.  
 
Vincze József ismerteti az ülés elıtt kiosztott anyagot, mely az adóügyi dolgozók 
érdekeltségére vonatkozó határozati javaslatát tartalmazza. 
Elmondja, amióta a rendelet megszületett, mindig 100 %-ban teljesült, nem elég 
ösztönzı. 
 
Juhász Zoltán elmondja, 13 év alatt 13-szor elérték a 100 %-os kifizethetıséget. Akár 
lehet magasabb is a jutalék, de az adónövekmény látható legyen. 
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Zsin Géza a kifizetett összegekrıl érdeklıdik. 
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı tájékoztatja, nem készült belıle, 2-szer 10 %-os 
kaptak az adós kollégák és İ is, de az adósok jutalmat nem vettek fel. 
 
Zsin Géza számolva úgy látja, hogy 5-600.000,- Ft-os összegek röpködtek, komoly 
összegekrıl van szó. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, kb. bruttó 300.000,- Ft/év összegrıl van szó. 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy a koncepcióban az adóügyi dolgozókat is figyelembe vették a 
13 havi fizetéssel a jutalomként felhasználható keretösszegben, ha mégsem lenne 
érdekeltségi jutalék. 
 
Vincze József polgármester – mivel más kérdés nem volt – felteszi a határozati 
javaslatot szavazásra.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
290/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 27/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az adóügyi dolgozók jutalékát meg kívánja 
szüntetni, valamint a képviselıi tiszteletdíjak 50 %-kal csökkenteni kívánja 2011. 
január 01-tıl. 

 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy a képviselık tiszteletdíjuk 50 %-áról lemondtak, ami 6,2 
milliós összeg évente. 
 
Vincze József ismerteti a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 28/2010. 
(12. 08.) sz., valamint a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 90/2010. (12. 
07.) sz. javaslatát, jelezve, hogy év közben is bevezethetı új adónem, így azt a januári 
ülésen elıterjeszthetik. A kivetett adók beszedésének hatékonyságát is megvizsgálják. 
Elmondja, pl. telekadó a beépítetlen belterületi ingatlanokra vonatkozna és az 
iparterületen lévı, kivont mezıgazdasági területekre is, ahonnan nagyobb bevétel 
származna. A kommunális adó esetében – telkek és építmények – nem javasolja az 
értékalapú adózást. Az építményadó kiterjesztését a lakásokra nem akarják. Ki lesznek 
dolgozva majd javaslatok. 
Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
291/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 28/2010. (12. 08.) és a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 90/2010. (12. 07.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy keresi új adóztatási formák bevezetésének lehetıségét az 
Önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében. 

 
Határid ı: a Képviselı-testület 2011. februári ülése. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József ismerteti a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 29/2010. 
(12. 08.) sz., valamint a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 89/2010. (12. 
07.) sz. javaslatát. Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a javaslatban foglaltak 
elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
292/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 29/2010. (12. 08.) és a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 89/2010. (12. 07.) sz. határozati javaslatára – 
úgy döntött, hogy a 2011. évben a 13. havi illetménynek megfelelı bértömeg 
megkötések nélkül az intézmények rendelkezésére áll, jutalmazási célra. 

 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester és az intézményvezetık. 
 
 
 
Vincze József ismerteti a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 30/2010. 
(12. 08.) sz., valamint a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 91/2010. (12. 
07.) sz. javaslatát, melyre vonatkozóan meghozták már határozatukat az elızıekben. 
 
A koncepcióval kapcsolatosan rendelet-módosításokra is szükség van, melyek közül 
elsıként a lakbérek emelésével kapcsolatos elıterjesztést ismerteti.  
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett, kéri a rendelet elfogadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta 
22/2010. (XII. 20.) sz. rendeletét az önkormányzati tulajdonban álló  

lakások lakbérérıl 6/2007. (IV. 04.) sz. rendelet módosításáról 
 
 
 
Vincze József polgármester a helyi adók vonatkozásában tervezett módosítást 
ismerteti. 
 
Bálint Sándor nem ért egyet a 100 m2 alatti épületek 20 %-os adóemelésével, mert az 
afölöttiek esetében pedig csak 10 %-os lenne az emelés. Mindkét kategóriában 10 %-
os emelést javasol. 
 
Juhász Zoltán úgy tudja, hogy a méret alapján a differenciálás jogszabályba ütközik. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, valóban volt AB döntés e vonatkozásban, de a 2011. évi 
adótörvények alapján jogszerő a differenciálás.  
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy Szigetszentmiklóson 780,- Ft/m2 az adó mértéke, így ez 
annak kb. 50 %-a, megfizethetı. Az eredeti javaslat elfogadását támogatja. 
 
Dr. György Balázs a 100 m2 feletti ingatlanok esetén javasolja a 495,- Ft-os összeg 
500,- Ft-ra történı kerekítését.  
 
Vincze József polgármester elıször Bálint Sándor javaslatát, majd dr. György Balázs 
javaslatát teszi fel szavazásra. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen, 4 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
293/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasította azon 
képviselıi javaslatot, hogy a 100 m2 alatti építmények esetén 10 %-os adóemelést 
hajtson végre 2011-ben. 

 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
294/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a 100 m2 feletti építmények esetén 500,- Ft/m2re kívánja emelni az 
adómértéket. 

 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Vincze József polgármester kéri, hogy az elıbb meghozott módosítással együtt 
fogadják el a helyi adórendelet módosítását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta  
23/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletét a helyi adókról szóló  

18/2002. (XII. 16.) sz. rendelet módosításáról  
 
 

Vincze József a köztisztasági közszolgáltatási rendelethez vonatkozó elıterjesztést 
ismerteti. 
Látva a jelenlévık egyetértését, kéri a rendelet elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta 

24/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a  
települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról  

szóló 12/2003. (07. 04.) sz. rendelet módosításáról  
 
 

 
Vincze József polgármester az étkezési díjak megállapítására vonatkozó javaslatot 
ismerteti. Elmondja, részt vettek egy iskolai étkezésen, ahol éttermi minıségő ételt 
kaptak, a gyerekekkel együtt. Egyre több gyerek jelentkezik az étkezésre. 
Jelzi, volt aki felvetette a magas árakat – drágább mint a Betyár –, de itt nincs 
lehetıség a számlák alóli kibúvók keresésére. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a rendelet elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta   
25/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletét az étkezési térítési díjak  

megállapításáról és az étkezési hozzájárulásról  
 
 

 
Vincze József a mezııri díj emelésével kapcsolatos rendeleti elıterjesztést ismerteti, 
mely alapján a hektáronkénti díj 2.200,- Ft-ról 2.350,- Ft-ra emelkedne. 
 
Józan Sándor az emeléssel egyetért, de úgy gondolja, foglalkozni kellene a Képviselı-
testületnek az értékarányos fizetéssel. Hogy milyen formában, azt ki kell dolgozni. 
 
Vincze József jelzi, ezt a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottsá elé kell majd terjeszteni. 
 
Némedi Rezsı a mezıırök hatáskörérıl érdeklıdik, mit tudnak tenni stb.? 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy be lesznek számoltatva a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság ülésén, errıl ott kapnak részletes 
tájékoztatást, nem a koncepcióhoz tartozik. 
Mivel más kérdés nem volt, kéri a rendelet elfogadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta  

26/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletét a mezııri szolgálatról szóló  
2/2002.(02.05.) sz. rendelet módosításáról  

 
 

 
Vincze József polgármester a képviselık tiszteletdíjának csökkentése kapcsán 
ismerteti az új díjakat is: 
Az alapdíj 30.920,- Ft lesz, így az elnök díjazása 40.196,- Ft, a képviselıké (mivel 
mindenki bizottsági tag is) 35.558,- Ft, a külsıs bizottsági tagoké pedig 4.638,- Ft. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a rendelet elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta 
27/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletét a települési képviselık 

tiszteletdíjáról szóló 18/2010. (X. 19.) sz. rendelet módosításáról 
 
 

 
Vincze József ismerteti az adóügyi dolgozók érdekeltségérıl szóló rendelethez 
vonatkozóan kiosztott új elıterjesztést.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a rendelet elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotta 
 28/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletét az adóügyi dolgozók anyagi 

érdekeltségérıl szóló  
23/1997. (XII. 01.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
 
 

Vincze József felolvassa a kiosztott elıterjesztést az adóügyi dolgozók új érdekeltségi 
rendszerére vonatkozóan, melyet majd a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság is tárgyal majd.  
Látva a jelenlévık egyetértését, kéri a határozati javaslat elfogadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
295/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert és a Jegyzıt, hogy a 2011. februári képviselı-testületi ülésre tegyen 
javaslatot az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségének új ösztönzési rendszerére. 

 
Határid ı: A Képviselı-testület 2011. februári ülése. 
Felelıs: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a koncepcióval kapcsolatosan a 
rendelet-tervezetek elfogadásra kerültek. Kéri, hogy az összes módosító javaslattal 
együtt fogadják el a 2011. évi költségvetési koncepciót. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
296/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 286-295/2010. 
(12. 14.) sz. határozatban foglaltakkal együtt a 2011. évi költségvetési koncepciót 
elfogadta. 

 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Napirend 2.)  A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság legutóbbi 
ülésén született határozati javaslatainak tárgyalása. 
(iskola takarítása, Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének választása, 
beszámoló a költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérıl, szelektív hulladékgyőjt ı 
szigetek  ürítése, víz-és csatornadíjak emelése, számlarend harmonizáció, 
bizonylat digitalizálás, ingatlanok haszonbérbe adása, dabasi mentıszolgálat 
támogatása).  
 
 
Vincze József polgármester felolvassa a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 19/2010. (12. 08.) sz. javaslatát az iskolai takarítással kapcsolatban. 
 
Juhász Zoltán nem kívánja a Polgármestert kiegészíteni. 
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Bálint Sándor jelzi, hogy most kaptak két anyagot és jelzi, hogy a helyi vállalkozókat 
helyezzék elıtérbe. 
 
Juhász Zoltán elmondja, gyakorlatilag a helyieket támogatják, ha az ár megfelelı. 
Megjegyzi, a helyi adófizetésre gondoltak. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, hogy többféleképpen fizethetnek, ideiglenesen itt végzett 
tevékenység után vagy itteni telephely után vagy megosztással a telephelyek között. 
 
Dr. György Balázs a jelenlegi vállalkozásról érdeklıdik. 
 
Kiss István Viktor tájékoztatja, nem adott be ajánlatot.  
 
Némedi Rezsı javasolja a jelenlegi takarítók felmérését is, hogy ki alkalmas a 
feladatra. 
 
Vincze József tájékoztatja, természetesen így lesz a szerzıdésben. 
 
Török Lajosné úgy gondolja, hogy a témánál az iskola vezetését sem szabadna 
kihagyni. 
 
Vincze József jelzi, hogy a szerzıdés megkötése elıtt lesz megbeszélés, tárgyalás.  
Mivel más kérdés nem volt, kéri a határozat elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
297/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 19/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az iskola és a sportcsarnok takarítását külsı 
vállalkozás megbízásával oldja meg 2011. február 01-tıl 6 hónapos idıtartamra.  
Egyben a Képviselı-testület felkéri a Polgármestert és Kiss István Viktor 
alpolgármestert, hogy – az iskola bevonásával – egy ártárgyalás lefolytatása után 
válassza ki a legmegfelelıbb ajánlattevıt és felhatalmazza a Polgármestert a 
nyertessel szerzıdéskötésére. 

 
Határid ı: 2011. január 31. 
Felelıs: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester. 
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Vincze József ismerteti a 20/2010. (12. 08.) sz. Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsági javaslatot, de jelzi, nem kell róla döntést hozniuk. 
 
Felolvassa a 21/2010. (12. 08.) sz. bizottsági javaslatot is, mely az Alsónémedi 
Községért Alapítvány Kuratóriumának elnöki posztjáról szól.  
Jelzi, mivel nincs itt Szántó Erzsébet, ezért zárt ülésen tudják majd a javaslatot 
tárgyalni az utolsó napirendeknél. 
 
Ismerteti a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 22/2010. (12. 08.) sz. 
javaslatát, mely a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévének teljesülésérıl szól. 
 
Juhász Zoltán nem kívánta a Polgármester által elmondottakat kiegészíteni. 
 
Vincze József kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
298/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 22/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – elfogadta a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesülésérıl 
szóló beszámolót. 

 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 23-25/2010. (12. 08.) sz. javaslataiban nem kell 
döntést hozniuk, a 26-31/2010. (12. 08.) sz. javaslatokat pedig a koncepciónál már 
megtárgyalták. A 32-es határozattal nem kell foglalkozniuk. 
Ismerteti a 33/2010. (10. 08.) sz. javaslatot, mellyel kapcsolatban a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 77/2010. (12. 07.) 
sz. javaslatában döntött. 
 
Dr. György Balázs megkérdezi, a másik fél mit szól hozzá? 
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı tájékoztatja, hogy İ kezdeményezte a döntést. 
 
Juhász Zoltán ismerteti az elızményeket. Elmondja, hogy az ellenırzésre azért van 
szükség, mert két helyrıl történik a szállítás, így tudni lehet hol került a kommunális 
hulladék a szelektív hulladék közé. 
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Vincze József polgármester – mivel más kérdés, hozzászólás nem volt – kéri a javaslat 
elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
299/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 77/2010. (12. 
06.) és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 33/2010. (12. 08.) sz. 
határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a 214/2010. (09. 10.) sz. határozatát 
módosítja azzal, hogy az Önkormányzat felé történı elszámolás alapja az ürített 
győjt ıszigetek darabszáma legyen, de a szerzıdésben a Kovács Dust-Man Kft. 
kötelezettségeként rögzíteni kell, hogy felelıs a szigetekrıl elszállított hulladék 
egynemőségének ellenırzéséért.  
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József ismerteti a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 34/2010. 
(12. 08.) sz. javaslatát a víz- és csatornadíjak emelésére vonatkozóan. 
 
Juhász Zoltán nem kívánta a Polgármestert kiegészíteni. 
 
Vincze József kéri a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslatának 
elfogadását, mely rendeletalkotásra vonatkozik. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotta  
29/2010. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletét a víz- és csatornahasználati  

díjak megállapításáról 
 
 

Vincze József felolvassa a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 35/2010. 
(12. 08.) sz. javaslatát, jelezve, hogy az alapítványokat külön kell venniük. 
 
Juhász Zoltán javasolja az alapítványokat kivenni a határozat meghozatalakor. 
 
Vincze József a módosított javaslatot teszi fel szavazásra. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
300/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 35/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy Juhász Zoltán a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság elnöke az Önkormányzat belsı ellenırével, az Airvac és az 
Abéva Kft-k ügyvitelét végzı vállalkozók bevonásával alakítson ki egy egységes, 
átfogó konszolidált beszámolók azonnali elıállítására alkalmas számlatükröt. Az 
egységes, egyedi számlaszámokat tartalmazó számlatükörre a lehetséges 
cégspecifikus számlaalábontások átfedése, késıbbi ütközése miatt van szükség. 
2011. január. 1-tıl az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat vállalkozásai –
kivéve a DAKÖV Kft-t – az egységes számlatükörben szereplı, de az 
értelemszerően rájuk vonatkozó fıkönyvi számlákat használhatják az ügyvitelük 
során. 
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Juhász Zoltán a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
elnöke. 
 
 
 
Vincze József polgármester ismerteti a 36/2010. (12. 08.9 sz. bizottsági javaslatot. 
 
Juhász Zoltán nem egészítette ki a Polgármester által elmondottakat. 
 
Vincze József jelzi, hogy a határidıt január 01-re kell módosítani, mert kevés az idı. 
Elmondja, hogy a szerver biztonságát is biztosítani kell, valamint nyilatkozniuk kell a 
hozzáférıknek, hogy a tudomásukra jutott adatokat, anyagot csak a képviselıi 
munkájukhoz használják fel. 
Mivel nem érkezett módosító javaslat, kéri a határozat meghozatalát. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
301/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 36/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az átlátható mőködés jegyében 2011. január 1-tıl 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat vállalkozásai – kivéve a DAKÖV kft-t –  
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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digitalizálják és rendszerezve pdf formátumban töltsék fel – az akkor már 
kialakított internetes kiszolgálóra – a fıkönyveikben szerepeltetett gazdasági 
események alapbizonylatait és az érvényben lévı, illetve a késıbbiekben 
megkötött szerzıdéseiket és azok mellékleteit. Az alapbizonylatok (sor)számainak 
teljesen meg kell egyezniük a fıkönyvben szerepeltetett hivatkozásokkal és a pdf 
fájlnevekkel. Fentiekhez kapcsolódóan a szerver és a hozzáférés biztonságát 
biztosítani szükséges. 
A hozzáféréssel rendelkezı Képviselı-testületi tagoknak, ill. alpolgármesternek 
nyilatkozatot kell tennie, hogy az adatokat csak képviselıi munkája során 
munkájához használja fel.  
 
Határid ı: 2011-es évtıl folyamatos. 
Felelıs: ABÉVA és AIRVAC Kft. ügyvezetıi. 
 
 
 
Vincze József felolvassa a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 37/2010. 
(12. 08.) sz. javaslatát, majd elmondja, hogy Juhász Zoltán tiszteletdíja pl. erre került 
felhasználásra, mert İ teljesen lemondott már korábban annak felvételérıl. 
Mivel nem érkezett sem hozzászólás, sem módosító javaslat, kéri a határozat 
meghozatalát. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
302/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 37/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy a 300-301/2010. (12. 14.) sz. határozatokban 
megjelölt adatanyag tárolásához egy szerver szerverhoteli elhelyezésére kb. 
10.000,- Ft/hó összeget biztosít 2011. január 01-tıl a költségvetési koncepcióban 
szereplı bér- és járulékai terhére. 
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József ismerteti a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 38/2010. 
(12. 08.) sz. javaslatát a földbérlet vonatkozásában. 
 
Juhász Zoltán nem kívánja kiegészíteni a Polgármestert. 
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Józan Sándor elmondja, hogy a régi bérlı nem úgy gazdálkodott a földön, ahogy 
kellett volna.  
Javasolja a szerzıdésbe belevenni, hogy szennyvízkomposzt nem kerülhet a területre, 
csak szerves vagy mőtrágya. 
 
Vincze József azzal kiegészítve teszi fel a határozatot elfogadásra, hogy az ingatlanra 
sem szennyvízkomposzt, ill. semmilyen károsító anyag nem kerülhet, mely a 
szerzıdésbe is bele lesz foglalva.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
303/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 38/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy az Alsónémedi 081/88-89, 081/85-86 és 081/119 
hrsz-ú ingatlanokat haszonbérbe adja 2011. január 01-tıl 211. december 31-ig, 
összesen nettó 250.000,- Ft-os bérleti díjért azzal, hogy az ingatlanok 
közmővesítésével kapcsolatos esetleges munkálatokat a bérl ı kártalanítás nélkül 
tőrni köteles. A bérlı az ingatlanon szennyvízkomposztot vagy bárminemő 
károsító anyagot nem helyezhet el. 
 
Határid ı: 2011. december 31. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József ismerteti a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 39/2010. 
(12. 08.) sz. javaslatát a mentıszolgálat támogatására vonatkozóan. 
 
Juhász Zoltán nem kívánta a Polgármestert kiegészíteni. 
 
Dr. György Balázs más települések támogatásáról érdeklıdik. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy 20-40.000,- Ft körül örülnének a támogatásnak. Az 
írásos megkeresést még várják. 
 
Juhász Zoltán szerint a fél millió forint összejön, nem egy nagy összeg. 
 
Vincze József kéri a támogatás megadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
304/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 39/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, hogy dabasi mentıszolgálat defibrillátor beszerzésének 
támogatására legfeljebb 30.000,- Ft-os biztosít a tartalék terhére.  
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
  
 
Vincze József felolvassa a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 40/2010. 
(12. 08.) sz. javaslatát a részmunkaidıs állás vonatkozásában. 
 
Kiss István Viktor nem kívánta a polgármester által elmondottakat kiegészíteni. 
 
Dr. György Balázs jelzi, lehetıleg helyi lakos legyen. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy ez alapelv. 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy a rendelkezésre állás miatt nem is gondolt másra, hiszen 
folyamatos lenne az átadás-átvétel. 
 
Kiss István Viktor elmondja, júniusban fogják majd tisztán látni a dolgokat, hiszen 
addig bérlik a csarnokot. 
 
Belágyi Tamás elmondja, gondnoki szolgálat van. 
 
Vincze József elmondja a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ülésen 
elhangzottakat. 
 
Dr. György Balázs nem lát hibát, megnézte. 
 
Vincze József úgy gondolja, nem konkrétan a hiba a probléma, hanem pl. most 200 
ember topogott a parkettán, a némedi gyerekek pedig a megnyitón csak mezítláb 
mehettek be. 
 
Bálint Sándor a megfelelı személy kiválasztásáról érdeklıdik. 
 
Kiss István Viktor tájékoztatja, hogy az ABÉVA Kft. alkalmazottja lesz, hirdetést 
fognak feladni. 
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Vincze József jelzi, nincs meg rá az ember, a legalkalmasabb személyt kell 
kiválasztaniuk. 
 
Bálint Sándor azért vetette fel, mert volt nála érdeklıdı. 
 
Kiss István Viktor javasolja, hogy az önéletrajzot juttassa el a Kft-hez. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, hogy a honlapra teszik fel a hirdetést, Hírmondó nem jelenik meg. 
 
Bálint Sándor javasolja eltolni a határidıt, hogy a Hírmondóban megjelenhessen a 
hirdetés, azaz március 01-tıl vegyék fel a dolgozót. 
 
Juhász Zoltán szerint, ha lesz megfelelı dolgozó, fel lehet venni 30 napos próbaidıvel, 
nincs benne kockázat. 
 
Török Lajosné egyetértett Juhász Zoltánnal, minél tovább halogatják, annál késıbb 
lesz gazdája, felelıse az ügynek.  
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, kinek számol be, kinek tud jelenteni stb. a gondnok? 
Van szabadság, lehet beteg stb. helyettes is kell.  
 
Kiss István Viktor tájékoztatja, hogy az ABÉVA Kft. dolgozója, de szorosan együtt 
kell mőködnie az iskolával, Önkormányzattal is. Az ABÉVA Kft. tud cselekedni, 
intézkedni, így tıle tud segítséget is kérni. 
 
Belágyi Tamás jelzi, sokan szerveznek programokat.  
Elmondja, pl. a karatésok szegték meg a szabályt, tudniuk kellett a használat 
feltételérıl, a nézık fegyelmezetlensége volt a probléma. 
 
Vincze József elmondja, ha a szınyeg úgy van leterítve, hogy az ajtótól 15 méter van, 
hogy tudnak bemenni? A karatésok bérbevették a csarnokot, a bérbeadó felelıssége a 
feltételek biztosítása és a résztvevık figyelmeztetése.  
 
Belágyi Tamás jelzi, volt már táncverseny stb. is, ık szervezték, jegyeket adtak, ık 
figyeltek ezekre a dolgokra. Itt is felhívták a bérlı figyelmét rá. 
 
Juhász Zoltán jelzi, az a cél, hogy ezeket a dolgokat, félreértéseket elkerüljék, 
hatáskör, intézkedési jogkör megjelölésével.  
 
Dr. György Balázs szerint is a Galiva Kft. a felelıs a történtekért. 
 
Vincze József elmondja, hogy a gondnok reggel átadja a csarnokot az iskolának, utána 
pedig az visszaadja a gondnoknak, aki átadja a Galivának és tılük is a gondnok veszi 
vissza. Bármi probléma van, így bizonyítható.  
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Mayer Istvánné igazgató jelzi, régi álmuk, hogy egy ilyen felelıs legyen. Bárki 
bejöhetett stb., így lesz koordináció, a problémák elkerülhetık lesznek stb. 
 
Vincze József elıször Bálint Sándor módosító javaslatát teszi fel szavazásra, majd a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság javaslatát.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 7 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
305/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasította azt a 
képviselıi javaslatot, hogy az ABÉVA Kft. 2011. március 01-tıl alkalmazzon 
részmunkaidıs karbantartó-gondnokot. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
306/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 40/2010. (12. 08.) sz. határozati 
javaslatára – úgy döntött, felkéri az ABÉVA Kft-t, hogy 2011. február 01-tıl 
részmunkaidıben, késıbb akár teljes munkaidıben a takarítás felügyeletére, 
karbantartói-gondnoki feladatok ellátására alkalmazzon megfelelı személyt.  
 
Határid ı: 2011. február 01-tıl folyamatos. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
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Napirend 3.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén 
született határozati javaslatainak tárgyalása. 
(közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása, Mővelıdési Ház 
SZMSZ-ének módosítása, Napfény Majorette csoport kérése). 
 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 87-92/2010. (12. 07.) sz. javaslatai a koncepcióhoz kapcsolódtak, ill. nem 
kell azokat tárgyalni, és a 93-95/2010. (12. 07.) sz. határozatok kapcsán sem kell 
döntést hozniuk. 
Dr. György Balázs jelzi, hogy a 94/2010. (12. 07.9 sz. határozatban megfogalmazott 
programhoz nem rendeltek pénzt. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy a koncepcióban szerepeltették. 
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı is jelzi, a koncepcióhoz kapcsolódott volna az ügy. 
 
Jobbágy Ilona nem tudta, mert nem került szóba.  
Arról is érdeklıdik, hogy a teleház vonatkozásában mit fogadott el a Képviselı-
testület? 
 
Vincze József tájékoztatja, megszüntetésre kerül.  
 
Jobbágy Ilona jelzi, hogy a teleház rendszergazdája is itt van, szólni szeretett volna. 
Úgy gondolták, hogy tárgyalva lesznek ezek a dolgok. 
 
Vincze József elmondja, nincs elkülönítve 2011-re teleházra összeg. 
 
Jobbágy Ilona rácsodálkozik, hogy elfogadta a Képviselı-testület a teleház 
megszüntetését, jelezve, hogy az Alpolgármester azt ígérte, átgondolásra kerül a 
megszüntetés. 
 
Kiss István Viktor tájékoztatja, hogy az anyagba belekerült, senki sem mondott mást 
róla. Megbeszélték a bizottsági üléseken is a koncepciót, nem kerültek módosítások 
bele ezzel kapcsolatban. 
 
Vincze József elmondja, senki nem tett módosító javaslatot ezekkel kapcsolatban, 
azért kerültek az anyagba.  
A bizottsági ülésekre vagy a testületi ülésre lehetett volna módosító javaslatot tenni a 
bizottsági tagok, ill. Képviselık részérıl.  
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
januárban napirendjére veszi a teleházi gépek sorsát, ill. új konstrukcióról is beszélnek 
majd. Akkor várják majd Jakab Bélát, a kiegészítését elmondhatja. Példaként 
elmondja, hogy az adóügyi dolgozókkal is ugyanez a helyzet, most arról döntöttek, 
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hogy megszüntették a jelenlegi formában a juttatást, a januári bizottsági ülésen pedig 
újratárgyalják.  
 
Jakab Béla megkérdezi, mi lesz a munkanélküliekkel, akik tanulnak? Ingyenes a 
tanfolyam és most is meg van hirdetve, jelentkeznek.  
 
Juhász Zoltán szerint mondja meg, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság a következı ülésén tárgyal róla. 
 
Jakab Béla jelzi, ingyen csinálja, munkalehetıség kell és elmondja nekik Juhász 
Zoltán, hogy az ingyenes oktatás lehetıségét megszüntetik? 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a 2011. évi koncepcióban mindenki 
rosszul jár. Az összes dolgozónál bércsökkenés lesz, 5000 ember érdekeit kell 
képviselniük. A jelenlegi formában 1,7 millióért nem kívánják fenntartani a teleházat.  
 
Zsin Géza elmondja, hogy a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésen 
gyakorlatlanság miatt nem beszélték meg. Kb. tíz 10-14 év közötti tanulót a drogozás 
felé indít el a döntés. Össze kellene vetni a dolgokat. Nem egy tanuló van, aki 
másképp nem jut számítógéphez. 
 
Mayer Istvánné jelzi, hogy a könyvtár nyitva tartása alatt tudnak bemenni. 
 
Vincze József arról érdeklıdik, hogy a tanfolyam meddig tart? 
 
Jakab Béla elmondja, folyamatos, amíg egy szintet el nem érnek. Kb. 3-4 hónap. Most 
5-6 fıt érint. 
 
Vincze József javasolja a januári tanfolyamindítást felfüggeszteni és a bizottsági ülés 
után meglátják mi lesz. 
 
Geiger Jánosné tájékoztatja a jelenlévıket, hogy vállalkozási jogviszonyuk van, 60 
napos felmondással. Most szembesül a megszüntetéssel. Azt az információt kapta – az 
Alpolgármestertıl is –, hogy még nincs eldöntve a teleház kérdésköre. 
 
Vincze József tájékoztatja, fel kell mondani, és ha januárban döntenek, akkor 
újraköthetı a szerzıdés. A felmondási idıre a Képviselı-testület rendel majd pénzt. 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy a faluház felújítását, programját a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadta és nem lett pénz rendelve hozzá, csak a 
karbantartásra.  
 
Vincze József jelzi, szponzorokkal lesz megoldva. 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a végleges költségvetés eltérhet a 
koncepciótól. A Képviselık 6 milliós pluszforrást biztosítottak a tiszteletdíjról való 
lemondással. 
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Mindkét témára a megoldást fogják majd keresni és a tanárok plusz munkájára is. 
 
Jobbágy Ilona megkérdezi, újra beadják az anyagokat vagy testületi tag járjon el az 
ügyben? 
 
Juhász Zoltán elmondja, javasolnak módosításokat plusz forrásokra, amik szükségesek 
bizonyos dolgok megvalósításához. 
 
Vincze József lezárja a koncepcióval kapcsolatos témakörök tárgyalását és kéri a 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság további anyagairól beszéljenek.  
 
Török Lajosné a gyakorlatlanságot elfogadja, de a teleházhoz nem volt módosító 
indítvány. 
 
Vincze József az iskola alapító okiratának módosítására vonatkozó 96/2010. (12. 07.) 
sz. javaslatot ismerteti. 
Mivel sem a bizottsági Elnöktıl, sem mástól nem érkezett hozzászólás, kéri a javaslat 
elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
307/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 96/2010. (12. 07.) sz. határozati javaslatára – a 
kiküldött el ıterjesztés alapján elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítását. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
 
 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 97/2010. (12. 07.) sz. javaslata az óvodai alapító 
okirat módosításáról szól. 
 
Mikusné Végh Magdolna nem kíván kiegészítést tenni, a törvény elıírása, aktualizálni 
kell. 
 
Vincze József felteszi a határozati javaslatot szavazásra. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
308/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 97/2010. (12. 07.) sz. határozati javaslatára – a 
kiküldött el ıterjesztés alapján elfogadta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 
Alapító Okiratának módosítását. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Vincze József polgármester a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 98/2010. 
(12. 07.) sz. javaslatát ismerteti, a Mővelıdési Ház vonatkozásában. 
 
Geiger Jánosné tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, nem 
látják az anyagban a módosításokat, így azt jelölte és megküldte. 
Megkérdezi, hogy a teleházzal mi lesz, hiszen azt is tartalmazza az SZMSZ. 
 
Némedi Erika elmondja, hogy az elıterjesztés ellentétes a koncepció tartalmával. 
Az Áhtv. alapján az intézményvezetıvel egyeztetni kellett volna. 
 
Vincze József tájékoztatja, volt egyeztetés, intézményvezetıi értekezlet.  
 
Rozgonyi Erik jelzi, amíg a felmondás ideje tart, a teleház mőködni fog, így az 
SZMSZ-nek is tartalmaznia kell, ha megszőnik a mőködés, akkor kell majd 
módosítani.  
 
Vincze József kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
309/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 98/2010. (12. 07.) sz. határozati javaslatára – a 
Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítását elfogadja azzal, hogy az a CD kölcsönzés díjával is 
egészüljön ki.  
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. 
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Vincze József polgármester ismerteti a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
99/2010. (12. 07.) sz. javaslatát a Majorette csoporttal kérésével kapcsolatban, 
megjegyezve, hogy a bizottsági ülésen kért állásfoglalás megérkezett. 
 
Bálint Sándor arról érdeklıdik, a vitrin mi célt szolgál.  
 
Vincze József tájékoztatja, serleg, kupa elhelyezését. 
 
Bálint Sándor megkérdezi, csak a Majorette csoporté lesz? 
 
Vincze József tájékoztatja, igen.  
Bálint Sándor arról érdeklıdik, másoknak is lesz lehetısége vitrint vásárolni? Pl. civil 
szervezetek támogatásából megvásárolhatnák. Javasolja, hogy a következı 
pályázatban terjesszék majd elı a kérést. 
 
Juhász Zoltán elmondja, a szülık álltak össze, az elsı megvásárlásához is 
hozzájárultak.  
 
Török Lajosné tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Juhászné Magdi 40-50 gyereket 
mozgat meg, ingyen dolgozik. Az anyagot vásárolnák meg, a szülık csináltatják majd 
meg.  
 
Krizsán Ferencné tájékoztatja a jelenlévıket, hogy másoknak is vannak kupái, ık is 
beletehetik majd? 
 
Vincze József tájékoztatja, nem, csak a Majorette csoport. 
 
Némedi Rezsı szerint vitrin fal kellene, ahová bárki elhelyezhetné a kupáit.  
 
Vincze József elıször Bálint Sándor módosító javaslatát, majd a bizottsági javaslatot 
teszi fel szavazásra. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 igen, 5 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
310/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasította azt a 
képviselı javaslatot, hogy a Napfény Majorette Csoport most ne kapjon 50.000,- 
Ft-os támogatást vitrin vásárlására, hanem azt a civil szervezetek támogatására 
beadandó pályázatukban szerepeltessék. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
311/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 99/2010. (12. 07.) sz. határozati javaslatára – a 
Napfény Mazsorett Csoport kérésére 50.000,-Ft-ot biztosít az iskola épületében 
felállítandó vitrin megvásárlására, a tartalék terhére. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Zsin Géza elmondja, hogy az egyeztetés ellenére nem került be a kérése a napirendbe. 
Miért? Most kiosztotta a kérést a Képviselı-testület tagjainak. 
 
Vincze József elmondja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
nem támogatta a kérést. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Némedi Rezsı a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsági ülésen az egyebekben felhozta a témát és nem 
született róla döntés. Tudta, hogy lesz képviselıi javaslat a Képviselı-testület ülésén. 
 
Zsin Géza jelzi, hogy az egyebekben lenne két témája. Utólag lenne megszavazva. 
 
Vincze József polgármester – kérésre – 10 perc szünetet rendel el.  
 
 

SZÜNET 
(10 perc szünet után a Képviselı-testület ülése folytatódik.) 
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Napirend 4.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság legutóbbi ülésén született határozati javaslatainak tárgyalása 
(településrendezési eszközök felülvizsgálatára érkezett ajánlatok tárgyalása, 
Kistói u. mögötti lakóterület-fejlesztés, Öreg-tó utca útjavítása, övcsatorna 
tisztítása). 
 
 
Zsin Géza szavazást kér az említett két téma egyebek napirendre történı felvételére.  
 
Vincze József tájékoztatja, hogy a következı napirend elıtt kerítenek rá sort. 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezıgazdasági Bizottság 72-73/2010. (12. 06.) sz. javaslatát nem kell tárgyalniuk, 
majd a 74-es javaslatot felolvassa, és nagyvonalakban ismerteti az elıterjesztést is.  
 
Bálint Sándor elmondja, hogy a referenciákat stb. közel egyformának gondolta a 
bizottság, habár nem ért hozzá. A legalacsonyabb ajánlattevıt javasolják megbízni. 
 
Dr. György Balázs arról érdeklıdik, hogy a hivatali szakemberek átnézték? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, átnézték és a bizottság is, de sok minden jogszabályi 
dolog. Örökségvédelmi hatástanulmány nem áll az Önkormányzat rendelkezésére.  
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, szempontként szerepelt-e potenciálisan a bányanyitás 
az ajánlatkérésben stb.? 
 
Vincze József tájékoztatja, nem szerepelt. Nyilvánvaló, hogy akit a készítéssel 
megbíznak, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsággal, 
a Képviselı-testülettel és a civil szervezetekkel egyeztetni fog, egyeztetnie kell. 
 
Némedi Rezsı a Bugyi HÉSZ-rıl is érdeklıdik. 
 
A Tér-T-Rend Kft. képviselıje elmondja, hogy Délegyházán módosítottak tervet és ott 
is ez a tervezı készítette a tervet, aki Alsónémedin (Pestterv Kft.). Ismerik a 
problémát, a vízügyi problémákat és tájékoztatást kaptak az elızményekrıl is.  
 
Vincze József polgármester – mivel módosító javaslat nem érkezett –, kéri a Tér-T-
Rend Kft. nyertesnek való kihirdetését, és megbízását a szerzıdéskötésre.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
312/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 74/2010. (12. 
07.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatára beadott ajánlatok közül a legkedvezıbb ajánlatot benyújtó 
TÉR-T-TREND Kft-t (1016 Budapest, Gellérthegy u. 16.) választja ki 4.000.000,- 
Ft + 25 % ÁFA összegő ajánlati árával, egyben felhatalmazza Vincze József 
polgármestert a szerzıdés megkötésére. 
 
Határid ı: a szerzıdés aláírására 2011. január 31. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Vincze József polgármester ismerteti a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezıgazdasági Bizottság 75/2010. (12. 06.) sz. javaslatát a Kistói utca mögötti 
lakóterület-fejlesztéssel kapcsolatban. 
 
Bálint Sándor nem kívánta a Polgármester által elmondottakat kiegészíteni. 
 
Zsin Géza tájékoztatja a jelenlévıket, hogy már az elızı ciklusban is felmerült a kérés, 
bıven kimerítették annak tárgyalását és elutasították.  
 
Vincze József szerint a nagy többségnek most is az a véleménye, de a bizottsági 
javaslatot kéri elfogadni. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
313/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 75/2010. (12. 
07.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Kistói u. mögötti – mintegy 9 
hektár nagyságú – terület lakóterületté történı átminısítésérıl a 
településfejlesztési koncepció felülvizsgálata során tárgyal és hoz döntést. 
 
Határid ı: a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatának elfogadása. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Vincze József polgármester ismerteti a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezıgazdasági Bizottság 78/2010. (12. 06.) sz. javaslatát – megjegyezve, hogy a 76-
os határozatot nem kell tárgyalniuk, a 77-est pedig a koncepciónál tárgyalták. 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a szintezés megtörtént a vízelvezetéssel 
kapcsolatban. Négy ház elıtt az árokfenék megemelésre került és a vízmő mellett is 
árkot kell készíttetni. A DAKÖV Kft-t kérte fel árajánlatra és a bérleti díj terhére 
ÁFA-mentesen elvégeznék a munkát. A következı Képviselı-testület ülésén fognak 
majd tárgyalni róla. Itt tőzoltómunkát nem lehet végezni. 
 
Józan Sándor dr. György Balázstól kérdezi, hogy az utca aszfaltozásakor a 
csapadékvíz elvezetését nem kellett volna megcsinálni? Csak szikkasztóárokra 
készültek a tervek? 
 
Dr. György Balázs tájékoztatja, hogy át van kötve az út és abba a darab árok bele van 
vezetve. 
 
Józan Sándor a sportpálya készítésénél is az árkokról érdeklıdik. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy ott nincs árok és felfelé nem is megy a víz, csak a 
Halászy K. utcába lehet levezetni.  
 
Dr. György Balázs szerint meg kell nézni a csapadékvíz elvezetésére készült tervet. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy az is a Halászyba vezette a vizet, de ilyen csapadékos 
idıjárás rég nem volt, az okozza a problémákat.  
A Sárkánytó és környéke ügyében a Duna-Ipolytól megígérték, hogy javaslatot adnak, 
milyen módon lehet az árkot kitakarítani.  
A Templom u. utolsó árkában nincs víz, de tovább lehet ott is vinni az árkokat. 
 
Dr. György Balázs javasolja, hogy most hozzanak döntést az árokkészítésrıl a bérleti 
díj terhére, így nem kell arra visszatérni, a munkát el kell végezni. 
 
Vincze József összefoglalja, majd felteszi a határozati javaslatot szavazásra. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
314/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 78/2010. (12. 
07.) sz. határozatában foglaltakat és a Polgármester beszámolójában elmondottak 
figyelembevételével – úgy döntött, hogy a bel- és csapadékvíz elvezetéssel 
kapcsolatban a Damjanich utcában felmerült problémákat úgy oldja meg, hogy a 
DAKÖV Kft-vel készítteti el a szükséges árkokat a 2011. évi bérleti díj terhére. 
  
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József polgármester felolvassa a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezıgazdasági Bizottság 79/2010. (12. 06.) sz. javaslatát, majd tájékoztatja a 
jelenlévıket, hogy a javítás megtörtént, mert járhatatlan volt az út, a kukásautó sem 
tudott elmenni. „Tőzoltás” volt, nem a végleges megoldás készült el. 
 
Kozma Miklós jelzi, hogy gréderrel is igazítottak, az út szélét is. 
 
Vincze József jelzi, többször szóba került a téma, pl. hosszabb részen kulézás, de ott 
most nagy a forgalom az építkezés miatt. 
Mivel a munka elkészült és az útjavításra betervezett összeg elég volt rá, így nem kell 
határozatot hozni. 
Ismerteti a 80/2010. (12. 06.) sz. javaslatot, melyhez módosító javaslattal élt. – 
Ismerteti.  
 
Józan Sándor felveti az ingatlanhatárokat stb. A munkát megosztaná a jelentkezık 
között. 
 
Némedi Rezsı kéri, hogy az Önkormányzat segítsen a Bizottságnak a munkában, mert 
sok a védett terület, engedélyezni kell. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a Hivatal természetesen segít. 
 
Vincze József kéri, ne legyen úgy otthagyva, mint a Zsoké út. 
 
Zsin Géza szerint is tisztázni kell a módot, a magántulajdont, a villanyvezeték is aggat 
a munkánál. 
 
Bálint Sándor jelzi, hogy a tulajdonviszonyokat önkormányzati szinten a következı 
bizottsági ülésen tisztázzák. 
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Józan Sándor szerint, ha a bizottsághoz kerül vissza a téma, akkor kifutnak az idıbıl. 
 
Vincze József felveti, lehet rendkívüli ülést tartani. Ne a Képviselı-testület 
foglalkozzon ilyen ügyekkel és három csoport is van a munkára. 
 
Kozma Miklós kéri, hogy a mélyítésnél vegyék fel velük is a kapcsolatot, mert 
nyomóvezeték megy arra.  
 
Némedi Rezsı az önkormányzati tulajdonú árkokról érdeklıdik a tisztításuk miatt. 
 
Vincze József jelzi, az Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság hatásköre. 
Kéri a határozati javaslatának elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
315/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 80/2010. (12. 
07.) sz. határozatában foglaltakat figyelembevételével – úgy döntött, hogy a 
Halászy Károly utcai árok befogadójaként mőködı övcsatorna Takács Ferencék 
utáni kanyartól a vízházig tartó szakasza partjának az aljnövényzettıl illetve, 
cserjéktıl, fáktól tisztításának teljes kérdéskörét a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság hatáskörébe utalja úgy, hogy 
döntsön a munka elvégzésével megbízott személyekrıl, és a munkálatokat 
felügyelje a természet-, táj- és a magántulajdon védelmét szem elıtt tartva. 
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Bálint Sándor a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság elnöke. 
 
 
 
Vincze József szavazásra teszi fel Zsin Géza kérését, azaz az egyebek napirendbe két 
téma felvételét. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
316/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy Zsin Géza képviselı két témakörben való felszólalását az Egyebek napirend 
keretében engedi tárgyalni. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 

Bálint Sándor kimegy a terembıl. 
(9 fıbıl jelen van 7 fı) 

 
 

Napirend 5.) Az Önkormányzat tulajdonában lévı Kft-k FEB tagjainak 
választása. 
 
 
Vincze József felolvassa elıterjesztését. 
Mivel van jelen régi FEB tag, megkérdezi, kéri-e zárt ülés elrendelését? 
 
Kerekes Miklós nem kívánja zárt ülés tartását.  
 
Vincze József – mivel sem kérdés, sem más vélemény nem hangzott el – kéri a javaslat 
elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
317/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Felügyelı Bizottságának 
elnökét és tagjait 2010. december 31. napjával visszahívja. 
 
Határid ı: 2010. december 31. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Vincze József ismerteti az ABÉVA Kft. FEB tagjaira tett javaslatát: 
Kiss István Viktor elnök 
Juhász Zoltán tag 
Suplicz Zsolt tag. 
Elmondja, hogy Suplicz Zsolt személyérıl zárt ülésen tudnak határozni, tekintettel 
arra, hogy az ülésen nincs jelen. 
 
Kiss István Viktor és Juhász Zoltán nem kívánják zárt ülés elrendelését, a tagságot 
elvállalják. 
 
Török Lajosné megkérdezi, hogy Suplicz Zsolttal volt-e egyeztetve? 
 
Vincze József tájékoztatja, nem, de İ most is tagjai a FEB-nek.  
Felteszi szavazásra határozati javaslatát.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
318/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy az ABÉVA Kft. Felügyelı Bizottságába 2011. január 01. napjától Kiss 
István Viktor alpolgármestert elnöknek, Juhász Zoltán képviselıt tagnak 
határozatlan idıre megválasztja. 
 
Határid ı: 2011. január 01-tıl folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
  
 
Vincze József ismerteti az AIRVAC Kft. FEB tagjaira tett javaslatát: 
Józan Sándor elnök 
Józan Krisztián tag 
Némedi Rezsı tag. 
Elmondja, hogy Józan Krisztián személyérıl zárt ülésen tudnak határozni, tekintettel 
arra, hogy az ülésen nincs jelen, de egyeztetett vele, a megbízatást vállalja.  
 
Józan Sándor és Némedi Rezsı nem kívánják zárt ülés elrendelését és elvállalják a 
megbízatást.  
 
Vincze József felteszi határozati javaslatát szavazásra.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
319/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy az AIRVAC Kft. Felügyelı Bizottságába 2011. január 01. napjától Józan 
Sándor alpolgármestert elnöknek, Némedi Rezsı képviselıt tagnak határozatlan 
idıre megválasztja. 
 
Határid ı: 2011. január 01-tıl folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Vincze József a DAKÖV Kft. üléseire Kiss István Viktort javasolja delegálni.  
 
Kiss István Viktor nem kívánja zárt ülés elrendelését, elvállalja a megbízást. 
 
Vincze József kéri a határozat meghozatalát. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
320/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Kiss 
István Viktor alpolgármestert, hogy a DAKÖV Kft. Felügyelı Bizottságának 
ülésein tanácskozási jogkörrel az Önkormányzatot képviselje. 
 
Határid ı: 2011. január 01-tıl folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József 2011. 01. 01-tıl nem javasolja a tagok részére tiszteletdíj fizetését.  
Mivel módosító javaslat nem érkezett, kéri javaslatának elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
321/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy az ABÉVA Kft. és az AIRVAC Kft. Felügyelı Bizottságába választott 
elnökök és tagok munkájukért tiszteletdíjban nem részesülnek 2011. január 01-
tıl. 
 
Határid ı: 2011. január 01-tıl folyamatos. 
Felelıs: A Kft-k Ügyvezetıi. 
 
 

Napirend 6.) Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásban való részvétel. 
 
Vincze József ismerteti az elıterjesztést. 
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı tájékoztatja a jelenlévıket, hogy két határozati 
javaslatot tettek. 
Az alapító okirattal kapcsolatban már kereste egy ügyvédnı, s ha az önkormányzatok 
elfogadják a csatlakozást, akkor várható annak elkészítése és januárban a Képviselı-
testület elé fog kerülni elfogadásra.  
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, delegáltak lesznek vagy a Polgármester fogja 
képviselni az Önkormányzatot? 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy a Polgármester képviseli ilyen társulásokban az 
Önkormányzatot, akadályoztatása esetén pedig akit felhatalmaznak. Kiss István 
Viktort javasolja a helyettesítésére megbízni. 
Kéri a csatlakozásról, majd helyettesítésérıl is a határozat meghozatalát.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
322/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a 
kiküldött mellékletnek megfelelıen.  
Egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzıt annak aláírására.  
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

323/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Kiss 
István Viktor alpolgármestert, hogy a Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának ülésein a Polgármestert akadályoztatása esetén 
teljes jogkörrel helyettesítse.  
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester. 
 
 

Napirend 7.) TEUT pályázati támogatás maradványáról való lemondás. 
 
 
Vincze József polgármester úr átadja a napirenddel kapcsolatban a szót a Fıjegyzı 
úrnak.  
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a részletes elıterjesztést kiküldték, le 
kell mondani a támogatás egy részérıl. 
 
Vincze József kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

324/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, 
hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Települési 
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása 
(TEUT) konstrukció keretében megvalósult Árpád és Toldi utca felújítása 
pályázat (támogatási szerzıdés száma: 130000909U) fel nem használt 
támogatási összegérıl: 853.322,- Ft maradványról lemond.  
 
2. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, 
hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Települési 
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása 
(TEUT) konstrukció keretében megvalósult Hunyadi utca felújítása pályázat  
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 



Képviselı-testület 2010. 12. 14. jegyzıkönyv       Napirend 8.) A Képviselı-testület 2011. évi munkaterve. 

 43 

(támogatási szerzıdés száma: 130001109U) fel nem használt támogatási 
összegérıl: 355.250,- Ft maradványról lemond. 
 
3. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, 
hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt Települési 
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása 
(TEUT) konstrukció keretében megvalósult Kistói utca felújítása pályázat 
(támogatási szerzıdés száma: 130001009U) fel nem használt támogatási 
összegérıl: 346.125,- Ft maradványról lemond. 
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 

Napirend 8.) A Képviselı-testület 2011. évi munkaterve. 
 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a javaslat kiküldésre 
került, amit nyilván az élet is alakít majd. 
Mivel a kiküldött tervvel kapcsolatban módosítás nem volt, kéri annak elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

325/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. évi 
munkatervét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Január 25. kedd –     költségvetés beterjesztése, 

– szociális rendelet módosítása, 
– természetvédelmi területek kezelési terve, 
– egészségügyi központ megépítése, 

Február 22. kedd –    költségvetés elfogadása, 
– településfejlesztési koncepció felülvizsgálata, 
– rendırség beszámolója, 
– 2010. évi költségvetés IV. módosítása, 
– beszámoló a konyha mőködésérıl, 

Március 22. kedd –    SZMSZ felülvizsgálat, 
– gazdasági program elfogadása, 
– Mővelıdési Ház beszámolója, 
– Szemétszállítási díjrendszer módosítása, 

 
 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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Április 26. kedd –    2010. évi zárszámadás, 
– egészségügyi szolgáltatók beszámolója, 
– HÉSZ felülvizsgálattal kapcsolatos kérdések, 
– Sportcsarnok további bérletének kérdésköre, 

Június 28. kedd –     közoktatási intézmények beszámolója, 
– önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója,  
– alapítványi beszámolók 
– a 2011. évi költségvetés I. módosítása, 
– az iskola és sportcsarnok takarításának tapasztalatai, 

Szeptember 13. kedd  –     2011. évi költségvetés I. féléves beszámolója, 
– 2011. évi költségvetés II. módosítása, 

Október 25. kedd –     beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól, 
– beszámoló a 2011-re tervezett beruházások teljesülésérıl, 
– óvodai nyitva tartás (nyári) tapasztalatai, 

November 29. kedd –     2012. évi költségvetési koncepció, 
– 2011. évi költségvetés III. módosítása, 

December 16. péntek –     közmeghallgatás. 
 

Határid ı: 2011. december 31. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Napirend 9.) Állásfoglalás az egészségügyi központ megépítése tárgyában. 
 
 
Vincze József polgármester felolvassa az elıterjesztést. 
 
Dr. György Balázs arról érdeklıdik, hogy Farkas úrral sikerült-e békésen rendezni a 
dolgokat? 
 
Vincze József tájékoztatja, természetesen, tegnap járt itt. Egyeztetés után a Képviselı-
testület dönt, hogy szeretné a az egészségügyi központot és oda szeretné-e, milyen 
formában stb. 
A téma a januári ülésen 1. sz. napirend lesz. 
 
Dr. György Balázs arról is érdeklıdik, hogy a helyi egészségügyi szolgáltatókkal 
történt-e egyeztetés? 
 
Vincze József beszélt mind a Gyermekorvossal, mind Papp doktorral és Tholt 
doktornıvel. Bérbe adandó helyiségekre nem igazán lesz hely, csak kevés. 
 
Dr. György Balázs jelzi, hogy az alaprajzon voltak ilyen helyek. 
 
Vincze József tájékoztatja, fentrıl kivennék az egészségügyi szolgáltatásokat és oda 
szolgálati lakások kerülnének, a jelenlegi lakások pedig eladhatóak lennének.  
Hat ingatlant kell megoldani jelenleg egy helyett, pl. tetı, ablakcsere stb. Most is volt 
kérés a koncepcióban, de eltekintett tıle dr. Papp Zsolt, mert İ is inkább az új építést 
támogatja. Az eladott ingatlanok árából az új 250 milliós beruházás építésének 1/3-
1/4-ed része fedezhetı lenne. Az építkezés több lépcsıben is megvalósítható. A 
részletekrıl bizottsági, testületi megbeszélés után döntenek majd.  
 
Józan Sándor javasolja, foglalkozzanak vele, egy helyre kerülne az összes 
egészségügyi ellátás, a kornak megfelelı ingatlanba. A költségek is csökkennének, a 
karbantartás is stb. 
 
Vincze József megjegyzi, hogy az 5100 ember igényét elégítené ki. 
 
Dr. György Balázs szerint az ügyeleti helyiségben is gondolkodni kellene, Józan 
Sándor korábban javasolta is. 
 
Vincze József elmondja, hogy 40 %-os lehet a beépítettség, 30 %-nak zöldövezetnek 
kell lennie és a parkolást is biztosítani kell, a méretben ezek is kötik az 
Önkormányzatot.  
Összefoglalja javaslatát és kéri annak elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

326/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete anyagi 
erıforrásainak koncentrálása mellett szeretné 2011. évben megkezdeni a községi 
egészségügyi központ megépítését. Ennek érdekében felkéri a Polgármestert, 
hogy a 2011. január 25-i ülést megelızı bizottsági ülésekre kérjen árajánlatot a 
bontási munkálatok elvégzésére, tárgyaljon a tervezıvel a tervkészítés 
költségeirıl és a tervezési koncepcióról. 
 
Határid ı: 2011. januári bizottsági ülések. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 

Napirend 10.) A volt Suzuki-telephely értékesítésével kapcsolatos teendık 
felmérése. 
 
 
Vincze József polgármester felolvassa javaslatát, majd hozzászólás hiányában kéri 
annak elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

327/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Kiss 
István Viktor alpolgármestert arra, hogy az Önkormányzat részérıl koordinálja, 
felügyelje az ABÉVA Kft-nek a volt Suzuki telephely eladásával kapcsolatos 
intézkedéseit. 
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Kiss István Viktor alpolgármester. 
 
 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy átvizsgálta a rendelkezésére álló 
adatokat, melyekben ellentmondó adatok kerültek napvilágra, pl. a Képviselı-testület 
160 millióról határozott 2009. június 26-án, az árajánlat 2009. júliusban a 
Takarékbanktól volt 157.500.000,- Ft-ról, a Képviselı-testület 180,5 milliós összegrıl 
hozott határozatot a megvásárlásra, az ingatlanszakértı véleménye 140 millióról szólt 
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(„menekülési” érték) stb. Mi miatt vették meg 180,5 millióért, nem tudja. A hiányzó 
leltárban szereplı tárgyak miatt -4 millió levonásra került, azt tudja. 
Javasolja az ügy kivizsgálását és munkacsoport létrehozását. A munkacsoportba Kiss 
István Viktor, Józan Sándor, Juhász Zoltán személyét javasolja, akiket megkérdez, 
kérik-e zárt ülés elrendelését? 
 
Juhász Zoltán javasolja, mivel dr. György Balázs tárgyalt az ügyben, hogy a 
megvásárlás körülményeirıl egy héten belül készítsen írásos beszámolót, hogy a 
munkacsoport el tudja kezdeni a munkát. 
 
Dr. György Balázs nem tartja elégségesnek az idıt, és itt a Karácsony is, a Hivatalba is 
be kell jönnie anyagokért stb. 
 
Vincze József január 15-i határidıt javasol. 
 
Dr. György Balázs szerint az teljesíthetı.  
 
Józan Sándor javasolja Lakatosné Nagyszegi Mariannt is a csoportba. 
 
Vincze József szerint elégséges a 3 tagú munkacsoport, de azt kérnek fel segíteni, akit 
akarnak.  
Összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

328/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy munkacsoportot alakít a Suzuki-telephely megvásárlása körülményeinek 
kivizsgálására, melynek tagjai: 
– Kiss István Viktor alpolgármester, 
– Józan Sándor alpolgármester, 
– Juhász Zoltán képviselı. 
A Képviselı-testület egyben felkéri dr. György Balázst, hogy a megvásárlás 
körülményeirıl, tárgyalások lefolytatásáról 2011. január 15-ig készítsen részletes 
írásos beszámolót a munkacsoport részére. 
 
Határid ı: 2011. január 15., ill. folyamatos. 
Felelıs: Dr. György Balázs képviselı és Kiss István Viktor alpolgármester. 
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Napirend 11.) A Református Egyházközség kérése (sportcsarnok biztosítása). 
 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy nemes célra kérte a 
csarnokot az egyház. 
 
Belágyi Tamás jelzi, hogy a részleteket tisztázni kell, mert a tantermet és az aulát is 
kérik. 
A bérlı már értesítve van az igényrıl. 
 
Vincze József felolvassa a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

329/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja az 
Alsónémedi Református Egyházközség kérését és éves keretének terhére 2011. 
február 19-én térítésmentesen biztosítja a sportcsarnokot, ill. egyetért azzal, hogy 
a Széchenyi István Általános Iskola vezetésével egyeztetett módon igénybe vegyék 
az iskola épületét. 
 
Határid ı: 2011. február 19. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı és Mayer Istvánné igazgató. 
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Napirend 12.) A Polgármester beszámolója az elızı üléseken (november 09. és 
16.) hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseirıl. 
 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az írásos anyag 
kiküldésre került, melyben a legfontosabbakat emelte ki. 
 
Dr. György Balázs a rendıri akció eredményességérıl érdeklıdik. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy egy körözött románt letartóztattak, de a részletes 
jegyzıkönyvet még nem küldték meg. 
 
Dr. György Balázs a WEEKENDBUSZ-szal történt megbeszélésrıl érdeklıdik. 
 
Vincze József tájékoztatja, felajánlották járat indítását 1,5 millió/hó összegért. Azt 
mondta, visszatérnek rá.  
A Nyugdíjas Klubban tegnap járt és a szombati járat Dunaharasztira felmerült. 
Dr. György Balázs a VOLÁNBUSZ-szal való kapcsolatfelvételt javasolja. 
 
Vincze József tájékoztatja, mivel ott átalakítások vannak, új járat beindítására nincs 
lehetıség. Kérte, hogy minél több járat jöjjön be a faluba. 
Mivel más kérdés nem volt, kéri beszámolójának elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

330/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – szóbeli 
kiegészítéssel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı üléseken 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseirıl. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Napirend 13.) Munkacsoport felállítása az „Alsónémedi szennyvíztisztító-
telepének korszerősítése és bıvítése” (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051) címő pályázat 
kapcsán felmerült kérdések megvizsgálására.  
 
 
Vincze József polgármester ismerteti az elıterjesztést.  
 
A jelöltek nem kívánták zárt ülés elrendelését és vállalták a megbízatást. 
 
Józan Sándor Némedi Rezsıt is javasolja tagnak. 
 
Juhász Zoltán szintén javasolja Némedi Rezsıt. 
 
Vincze József megkérdezi Némedi Rezsıt a zárt ülés tartásáról és a megbízásról. 
 
Némedi Rezsı nem kívánta zárt ülés elrendelését és megbízása esetén vállalja a 
megbízatást.  
 
Vincze József elıször Némedi Rezsı tagságára teszi fel a határozati javaslatot 
szavazásra, majd a munkacsoportra vonatkozó javaslatát. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

331/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy az „Alsónémedi szennyvíztisztító-telepének korszerősítése és bıvítése” 
(KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051) címő pályázat kapcsán felmerült kérdések 
megvizsgálására alakítandó munkacsoportba 4 tagot delegál. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

332/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete munkacsoportot 
állít fel az „Alsónémedi szennyvíztisztító-telepének korszerősítése és bıvítése” 
(KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051) címő pályázat kapcsán felmerült kérdések 
megvizsgálására.  
A munkacsoport tagjainak Józan Sándor alpolgármestert, Juhász Zoltán, Némedi 
Rezsı és Zsin Géza képviselıket választja.  
Kéri a munkacsoportot, hogy a Képviselı-testület 2011. január 25-i ülésére 
készítsen összefoglalót munkájáról és szükség szerint tegyen javaslatot a további 
teendıkre. 
 
Határid ı: 2011. január 25. 
Felelıs: Józan Sándor alpolgármester. 
 
 

Napirend 14.) Pályázati lehetıség településkapu létesítésére. 
 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a rövid pályázati útmutató kiküldésre 
került.  
Nem fix támogatású pályázatról van szó. Fı szempont a terület vagy útszakasz baleseti 
statisztikája. A Haraszti-Róna u. keresztezıdéshez tenne szigetet, hogy ne tudjanak 
beszáguldani Dunaharasztiról, igaz a baleseti statisztika nulla. Az önerıt kellene 
vállalni, ami 50 %, illetve elıre a tervezést, ami 2-300.000,- Ft. A pályázat bizonytalan 
kimenetelő. 
 
Dr. György Balázs jelzi, régen kérik a környékbeliek a terelıszigetet, zebrát stb. 
Szerinte egyszer meg kell csinálni.  
 
Juhász Zoltán elmondja, nem volt baleset, elıre felmerülı költsége van, az 
Önkormányzat elıtt nem ismert a szennyvízpályázat kimenetele, az egészségház 
építése stb., így javasolja, térjenek vissza a következı év második felében rá. 
Megszorítások vannak, pl. jutalom, 13 havi fizetés stb. 
 
Némedi Rezsı egyetért Juhász Zoltánnal. A Fı út-Árpád utcai rész viszont 
balesetveszélyes. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy Fı útra nem lehet tenni, arról tájékoztatták. 
 
Némedi Rezsı jelzi, Sáriban is van és máshol is vannak ilyenek. Oda forgalomlassítást 
kellene tenni pályázattal vagy akár önerıbıl. 
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Juhász Zoltán javasolja, térjenek rá vissza júniusban. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy február 15-ig lehet pályázni, igaz a pályázatokat 
folyamatosan frissítik. 
 
Némedi Rezsı fenntartja javaslatát. 
 
Vincze József összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

333/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy egyelıre nem foglalkozik településkapu létesítéséhez pályázaton való 
részvétellel, de a 2011. évi júniusi ülésén visszatér a megvalósítás lehetıségére. 
 
Határid ı: Képviselı-testület 2011. júniusi ülése. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 

Napirend 15.) A Felsıerdısor utca aszfaltozásával kapcsolatos tájékoztatás. 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy állásfoglalást kértek a Közigazgatási 
Hivataltól, majd átadja a szót a Fıjegyzı úrnak. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, foglalkozott a témával a Bizottság és elmondta, nem találták meg 
a megoldást, hogy lehet kötelezni a többi lakót, ha a 2/3-ad akarja. 
Állásfoglalást kértek és az 1988. évi I. törvényben van ilyen lehetıség. Az 
Önkormányzatnak rendeletben lehet szabályozni a hozzájárulásra való kötelezést.  
Korábban ez nem volt gyakorlat, el kell dönteni, akarják-e? 
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, ha az Önkormányzat rendeletet alkot, akkor adó 
formájában behajtható az összeg? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja behajtható, de nem adók módjára. 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az utca képviselıitıl az hangzott el, 
nem kérnek új határidıt, a többiek nem fizetnek. 
Vagy elfogadják a 900.000,- Ft-tal kevesebb önrészt és az utcát megépítik vagy 
létrehoznának egy társulást és az Önkormányzat rendeletet alkotna.  
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A terv készül, kb. január 15-20-ra lesz kész, konkrét beárazással. A tervet viszont le 
kell egyeztetni az utca lakóival. Mindkét oldalon 1-1 méteres járda lenne, árok 
mindkét oldalon – személy szerint nem megy bele, hogy egy oldalon legyen csak árok 
–, útpadka mindkét oldalon, így az aszfaltburkolat 3 méteres lenne, egyirányúsítás 
kellene. Ha fedett árkot készítenének két oldalon, az kb. 100 milliós költség lenne, így 
viszont csak 37-40 millió. 
Ha az utca nem fogadja el a két oldali árkot és az egyirányúsítást, akkor kiveteti a 
költségvetésbıl az útépítést. A februári ülésre kellene a döntést meghozni, de látni 
kellene a Kormány költségvetését és a pályázati kiírásokat is.  
 
Juhász Zoltán szerint is célszerő lenne a februári ülésen visszatérni. 
 
Vincze József jelzi, hogy lakossági fórum kell, ahol az elızetes terveket egyeztetni 
kell, s ha az utca nem fogadja el, akkor nem tudnak vele foglalkozni: 
Az egyoldali árkot nem javasolja, sok konfliktus is van belıle. A kétoldali árok lenne a 
megoldás – az elıbb felvázoltakkal. A kétoldali fedett árok 100 milliós költség, szintén 
nem javasolja. 
 
Krizsán Ferencné elmondja kérték, a lehetıségeket mondják el, évek óta küzdenek az 
utcával. Ha van lehetıség a közmőfejlesztési kötelezésre, akkor a 8-ból 4 ember 
befizeti. 
Megkérdezi, a terveket megmutathatja-e a lakóknak? Mivel hosszú az utca – 400 
méter – sokan kiszállhatnak az egyirányúsítás, keskeny út miatt –, de a 100 milliós 
költségvetés nagyon sok. Hogy fognak így az İ oldalukra építeni, szállítani? 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy a budai várba is beviszik az építıanyagot. Sok helyen 
van egyirányú út.  
 
Krizsán Ferencné jelzi, hogy a Kisfaludy utca egyirányúsításán is sokan háborognak. 
64 telekrıl van szó, 52 telekrıl teljes a befizetési hajlandóság, 8 teljesen elzárkózik a 
többi pedig kevesebbet fizetne. 
Józan Sándor tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Gerstenbreinné odaadta a Tanácsi VB-s 
határozatot. Azért nem akarnak fizetni többen, mert az utcarészt kártalanítás nélkül 
vették el tılük. 
 
Krizsán Ferencné jelzi, 3 milliót elvettek, de építési telket kaptak, igaz İ már így vette 
a telket. 
 
Józan Sándor jelzi, 100 m2-t vettek el. 
 
Mészáros Edina felveti, ha a társulás létrejön, akkor a szociálisan rászorulót fel lehet-e 
menteni, pl. 80 éves nénit. 
 
Vincze József szerint nem, ıt is kötelezik, az ingatlan értéke nı, az ingatlanra 
terhelhetı, az örökösökre marad.  
Összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

334/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a Felsıerdısor utca burkolásának terveztetését folytatja, amennyiben az 
utca lakói elfogadják azt a lehetséges megoldást, hogy 3 méter széles 
aszfaltburkolat készül, mindkét oldalon árok létesül (mindkét oldalon 1 méteres 
járda, valamint 1 méteres padka meghagyásával) és az utca egyirányúsításra 
kerül. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az utca lakóinak 
tájékoztatására a tervezett útépítésrıl és a befizetésre kötelezés lehetıségérıl.   
 
Határid ı: A Képviselı-testület 2011. márciusi ülése. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 

Napirend 16.) A Szennyvíztisztító bıvítéséhez kiviteli terv készítése. 
 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a pályázat beadásra került, válasz is 
jött, az elıkészületeket megtehetik. 
Felvette a kapcsolatot Nádudvari úrral, a kivitelei terv elkészítése kb. 2,5 hónap. El 
kell dönteni, érdemes-e elkezdeni vagy megvárják a pályázat elbírálását. Ha 
megvárják, akkor nem biztos az idei beruházáskezdés.  
 
Juhász Zoltán arról érdeklıdik, hogy a mostani mőszaki tartalom van-e idomítva a 
pályázathoz? 
Vincze József tájékoztatja, hogy engedélyes tervük van, bárkinek a rendelkezésére át 
tudja adni. 
 
Kozma Miklós jelzi, azt fogadták el, amit eredetileg is szerettek volna. Ha nyernek a 
pályázaton, ha nem, akkor is ezt kell megépíteni. A kiviteli terv elkészítése min. 2,5 
hónap, utána engedélyeztetni kell. A tenderhez is szükség lesz rá.  
 
Vincze József arról érdeklıdik, hogy amennyiben nem tudják megvalósítani jövıre a 
beruházást, túl tudják-e élni a jövı évet? 
 
Kozma Miklós jelzi, a jó mőködést nem tudják garantálni. Folyamatos igények vannak 
a vállalkozói területekrıl is, nagyobb vállalkozást jelenleg nem tudnak befogadni.  
A beruházás idıtartama kb. fél év. A kivitelei terv összege 17,5 millió. 
Ha megnyerjük a pályázatot és nincs kész még a kiviteli terv, akkor a jelenlegi tervre 
tudnak ajánlatot adni, amibe bele fogják tenni a tartalékokat, sok bizonytalanság lesz 
benne stb. Ha pontos kiviteli tervvel rendelkeznek, akkor arra készítik el a vállalkozók 
ajánlataikat. 
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Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı arról érdeklıdik, közbeszerzés köteles a kiviteli 
terv? Ha igen, arra mi az elıírás? 
 
Kozma Miklós elmondja, hogy alakult egy munkacsoport, találkoznak, a bizottság 
ezeknek járjon utána. Úgy gondolja, nincsenek elcsúszva idıben. 
 
Vincze József egyetért, javasolja a munkacsoport javaslata után térjenek vissza a 
további tárgyalásokra.  
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, jelent-e pluszköltséget, ha csak 2012-ben kezdik el a 
beruházást? 
 
Vincze József szerint, ha a beruházások fellendülnek akkor biztos többe kerül és az 
anyagköltségeket sem látják elıre. Úgy gondolja, a kamat várhatóan annyi lenne, mint 
a „bukás”. 
 
Zsin Géza a Megaplasztik központ ügyét hozza fel, kapcsolatban van-e az engedélye a 
szennyvíztisztítóval? Ott a vízfelhasználás horribilis lesz. 
 
Rozgonyi Erik nem tud kapcsolatról. 
 
Kozma Miklós jelzi, megkeresték már arról a területrıl is. 
 
Juhász Zoltán – idıközben megnézte interneten, C12-es típus –, nyílt közbeszerzéssel 
lehet elszámolni a pályázatban a tervezést. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy már a kiviteli tervekrıl van szó, nem a terveztetésrıl. 
 
Vincze József – lezárva a témakört – összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak 
elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

335/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a szennyvíztisztító-bıvítés ügyében felállított munkacsoport jelentése után 
dönt a tisztítóbıvítésének kiviteli terveinek elkészítésérıl. 
 
Határid ı: A Képviselı-testület 2011. évi januári ülése. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 



Képviselı-testület 2010. 12. 14. jegyzıkönyv      Napirend 17.) A Kisdunáért Önkormányzati Társulásban való 
helyettesítés. 

 56 

Napirend 17.) A Kisdunáért Önkormányzati Társulásban való helyettesítés. 
 
 
Vincze József javasolja akadályoztatása esetén Kiss István Viktor alpolgármester 
megbízását a Kisdunáért Önkormányzati Társulásban való helyettesítésére. 
 
Kiss István Viktor nem kér zárt ülést és vállalja a helyettesítést. 
 
Vincze József kéri a megbízásról határozat hozatalát.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

336/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a Kisdunáért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a 
Polgármester akadályoztatása esetén helyettesítésére Kiss István Viktor 
alpolgármestert bízza meg.  
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester. 
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Napirend 18.) Egyebek. 
 
 
Vincze József Zsin Gézának adja meg a szót. 
 
Zsin Géza ismerteti az ülés elején kiosztott kérést, jelezve, hogy van nem általános 
iskolás tagja is a szakkörnek.  
1000 oktatódiát készített saját költségén, mert drága, elavultak voltak. A diákat 
szeretné digitalizálni, ez az oka a kérésének. A másik ok az iskola szők költségvetése, 
ill. az iskolai gép nem alkalmas ilyen munkához, nem zoomos gép. 
 
Vincze József a szakköri tagságról érdeklıdik. 
 
Zsin Géza tájékoztatja, 12 általános iskolás és 5 felnıtt tagja van. Megjegyzi, 20 éven 
keresztül saját gépével dolgozott. 
 
Juhász Zoltán az iskolai informatikai elıirányzatról érdeklıdik. 
 
Bombiczné Horváth Éva tájékoztatja, hogy idén 1 millió forint volt, jövıre 1.750,- 
Ft/gyerek van a törvénytervezetben. 
 
Vincze József javasolja a Képviselı-testületnek, mivel Zsin Géza a természet ıre, de 
képviselıi munkájához is használhatja a gépet, vegyék meg, és ne csak a szakkörhöz 
használja. 
 
Némedi Rezsı jelzi, ık is csinálnak állapotrögzítı fotókat, s ha belekezdenek a 
természetvédelmi programba, ahhoz is fel lehet majd használni. 
 
Vincze József összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

337/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy Zsin Géza képviselı részére képviselıi munkájához 50.000,- Ft-os összeget 
biztosít digitális fényképezıgép vásárlásához, a tartalék terhére. 
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Zsin Géza képviselı. 
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Zsin Géza tájékoztatja a jelenlévıket, sokat gondolkozott, korábban felmerült már a 
civilkapocs, az internet ügye.  
Aki ezt vezeti, idıközben képviselı lett, úgy gondolja, így más lett a felállás. 
Korábban más szemszögbıl nézhette a dolgokat, a képviselık munkáját. A település 
lakóit helytálló dolgokkal kell tájékoztatni, informálni. 
A fórumon névtelenül lehet hozzászólni, a hozzászólásokért nem vállalják a 
felelısséget, nem helytálló kritikák jelennek meg. 
Az iskola is meg lett szólítva, mocskolódó levelek, hozzászólások jelennek meg, amik 
nem hiányoznak sem az Önkormányzatnak, sem az iskolának, sem a Hivatalnak. 
Meg kellene beszélni Juhász Zoltán képviselıvel. A kérdésfeltevés se rossz dolgokat 
vélelmezzen. Pl. a pedagógusok június-július-augusztusban szabadságon vannak. 
Június végéig bent vannak és augusztus 20-tól szintén bent vannak, de már elıtte is. 
Marad egy hónap szabadságuk, év közben viszont nincs szabadság, akkor kell kivenni 
azt, amikor kötelezıen kell. 
Személy szerint elhatárolódik Juhász Zoltántól, a civil kapocs fórumtól, amíg ilyen 
mocskolódás van és kezet sem fog vele. 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja, nem úgy gondolta, ahogy Zsin Géza elmondta.  
Pont a pedagógusok védelmében lépett fel azzal, hogy „tényleg így van ez”, mert 
szerinte nem úgy van, ahogy leírták. 
Ha valakit, becsületét alaptalanul megsértették, akkor bírósághoz fordulhat és kiadja az 
IP címet is, ahonnan a hozzászólások érkeztek.  
 
Vincze József úgy gondolja, most is tud tenni ellene a Képviselı-testület. 
 
Török Lajosné is úgy jött el ma ide, hogy zárt ülésen elmondja aggályait, de Zsin Géza 
most felvetette. 
Az iskolában a kezdetektıl rossz szemmel néztek a civilkapocsra, de a mostani dolgok 
90 %-nál „kiverte a biztosítékot”. Régi, 30-35 éve itt dolgozó pedagógusokról írnak 
olyanokat, ami nem állja meg a helyét. Olyanok hangzanak el, „megyek idıben órára, 
mert fent leszek a civilkapcson” stb.  
Nem egy vád érte személy szerint İt is, hogy miért adja a nevét stb. 
Tudja, hogy Juhász Zoltán jó szándékkal indította az építı kritika miatt a fórumot, de 
sajnos név nélkül egyéni sérelmeket tesznek fel stb. 
 
Vincze József jelzi, összebeszélés nélkül gondoltak e témára.  
A választások elıtt ezért határolódott el a fórumtól. A cél jó, de az eszköz nem. Nem 
kívánatos, sértı stb. megjegyzések kerülnek fel. Tudja, hogy ezek moderálva vannak, 
de utólag. 
A Képviselı-testület elhatárolódhat a civilkapocstól és fel is teszi szavazásra ezt a 
javaslatot. Ha nem, akkor személy szerint mindenki megteheti. 
 
Juhász Zoltán megkérdezi, mi köze a civilkapocsnak a Képviselı-testülethez? 
 
Vincze József tájékoztatja, össze van mosva.  
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Földesi Gábor mindkét féllel egyetért. 
Benne vannak az emberekben dolgok és úgy gondolja, kimondják más helyen, ha nem 
a civilkapcson. 
 
Mészáros Edina úgy látja, amikor pozitív, akkor támogatják, amikor negatív, nem 
támogatják, elhatárolódnak.  
Fel volt ajánlva, hogy moderálja az iskola a hozzászólásokat. 
 
Zsin Géza elmondja, Juhász Zoltán csoportokat ugraszt össze a faluban, s ha így megy 
tovább, akkor ez a Képviselı-testület nem biztos, hogy végig éli a ciklust. Úgy 
gondolja, hogy Juhász Zoltán képviselı lett, így hangnemet kellene váltania.  
 
Vincze József szerint az a probléma, hogy mindenféle ellenırzés nélkül felkerülhetnek 
dolgok a civilkapocsra.  
Javasolja, hogy határolódjon el a Képviselı-testület és ez kerüljön fel a civilkapocs 
oldalra.  
Megjegyzi, van ahol a névtelen bejelentéseket figyelembe sem veszik. 
 
Némedi Rezsı szerint maximálisan nemes volt a civilkapocs létrehozása – közügyek –, 
most viszont a munkánkat is nehezítette a személyes konfliktus. Innen már kínos az 
ügy. Az anonim oldal a sokadik oldalnál jár és annyi igaztalan van rajta, hogy már 
nem veszik a fáradságot a cáfolatra. 
 
Némedi Erika elmondja, Juhász Zoltán szándéka az volt, hogy legyen információ, mert 
az hiányzik a faluból. 
Az Önkormányzat honlapján még mindig nincs meg a megfelelı információ. Volt 
pályázati lehetıség fórum indítására is, ahol moderálva megtehetnék ugyanezt, 24 órás 
moderálással. Hiányzik a honlapról az információ, a fórum. 
 
Józan Sándor jelzi, a választáskor az volt, vége lesz a vitatkozásnak.  
Szerinte moderálni kellene a dolgokat, csak névvel írhassanak. Így kellemetlen, bárki, 
bármit írhat. 
 
Juhász Zoltán két problémát lát.  
Ha nem üzemelteti az oldalt, csinálnak másikat. Lehet regisztrálni bármilyen névvel, 
bárki úgy, ahogy akar.  
A dolgok a feszültségekbıl adódnak. Ha meg szeretnék szüntetni a feszültséget, pl. a 
pedagógusokkal kapcsolatban, akkor tételesen cáfolni kellene a dolgokat. Ha letörlik, 
akkor csak szítanak.  
Megpróbálja keretek között tartani a fórumot, törli, felszólítja a hozzászólót.  
A legjobb hiszemmel jár el. Úgy gondolja, az alaptalan vádakat meg kell cáfolni.  
 
Vincze József javasolja, hogy a Képviselı-testület határolódjon el a civilkapocstól és a 
Képviselı-testület tagjai csak magánszemélyként vegyenek részt rajta. 
Névszerinti szavazást javasol. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
338/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a Civil Kapocs honlaptól való elhatárolódás ügyében névszerinti szavazással 
dönt. 
  
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Vincze József összefoglalja a határozati javaslatot. 
 
Juhász Zoltán jelzi, blogszerően írja le azokat, amik itt történnek. 
 
Zsin Géza szerint itt a baj, képviselıként jelenik meg. 
 
Némedi Rezsı javasolja, amennyiben bármelyikük magánszemélyként is ír a 
civilkapocsra, írja alá. 
 
Vincze József – mivel kérdésére módosítási javaslat nem volt – felteszi szavazásra a 
határozati javaslatot, melyet név szerint Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı kérdez. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen névszerinti 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
Bálint Sándor  igen 
Dr. György Balázs  igen 
Józan Sándor  igen 
Juhász Zoltán igen 
Némedi Rezsı igen 
Török Lajosné igen 
Zsin Géza   igen 
Vincze József  igen 

 
 

339/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy elhatárolódik a Civil Kapocs fórumtól, és felkéri a Képviselıket, hogy 
kizárólag magánszemélyként nyilatkozzanak a fórumon, nyilatkozataikat pedig 
írják alá. 
  
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy İ a civilkapcsot választja, megköszöni a részvételt a 
Képviselı-testületben. 
 
Vincze József megkérdezi, ezt úgy vehetik, hogy lemondott a mandátumáról? 
 
Juhász Zoltán igennel válaszol, mindenrıl lemondott. 
 
Dr. György Balázs szerint írásban is le kellene mondani. 
 
Juhász Zoltán megteszi. 
 
Vincze József polgármester felkéri a még jelenlévı érdeklıdıket a távozásra és a 
napirend szerint zárt ülést rendel el. 
 

Kmf. 
 

 Vincze József Rozgonyi Erik  
 polgármester  jegyzı 
 

Gyırvári István Lászlóné  
jegyzıkönyvvezetı 


