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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 

2011. január 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli 
ülésérıl. 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Vincze József polgármester úr köszönti a Képviselı-testület tagjait, meghívott vendégeket. 
Megállapítja a testület határozatképességét: 8 fıbıl jelen van 8 fı. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet, majd felhívja a Képviselık figyelmét, hogy új napirend 
felvétele nem lehetséges, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés van.  
 
Kéri a napirend elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadta.   
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Napirend: 
 
1.)  Szántó Erzsébet képviselı eskütétele 
 
 2.)  Az önkormányzati bizottságok személyi összetételének változtatása 

Elıadó: Vincze József polgármester    
  

3.) Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 
Elıadó: Vincze József polgármester 
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Napirend 1.) Szántó Erzsébet eskütétele 
 
Vincze József polgármester eskütételre kéri fel Szántó Erzsébetet. 
 

Szántó Erzsébet eskütétele és megbízólevelének átadása. 
(esküokmány a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
Vincze József polgármester megállapítja, hogy a 2. napirendi ponttól 9 fıvel van jelen a 
Képviselı-testület.  

Napirend 2.) Az önkormányzati bizottságok személyi összetételének változtatása 
 
Vincze József felolvassa az elıterjesztést és megkérdezi a képviselıket, hogy vállalják-e a 
megbízást. Megkérdezi, hogy kérik-e zárt ülés elrendelését.  
 
A képviselık a megbízást elfogadják, és nem kérik a zárt ülés elrendelését. 
Ezután Vincze József egyenként megkérdezi, hogy a határozati javaslatokhoz van-e módosító 
indítvány, majd felteszi ıket szavazásra. 
 
Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen és 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

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

3/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjává választja Szántó Erzsébetet. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, és 1 tartózkodó 
szavazás alapján elutasítja a módosító javaslatot. 
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összetételének változtatása 

4/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság tagjává választja Józan Krisztiánt. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Zsin Géza dr. György Balázst javasolja a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
tagjának. 
 
Vincze József elmondja, hogy ezt nem tartja jó ötletnek, mert pontosan dr. György Balázs 
rossz döntéseinek a kárát látják most meg a faluban.  
 
Vincze József  polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 6 nem és 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elvetette azt a 
javaslatot, hogy dr. György Balázs a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
tagja legyen. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
Ezután Vincze József  polgármester szavazásra bocsátja az eredeti javaslatot: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem  és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
 

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



Képviselı-testület 2011 01 12  jkNapirend 3.) Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet 
módosítása. 

7/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnökévé választja Némedi Rezsıt. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 

Napirend 3.) Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása. 
 
Vincze József  polgármester tájékoztatja a képviselıket a rendelet módosításának 
szükségességére. Január 1-tıl alkalmazzák ezt az új rendszert.  
 
Török Lajosné képviselı hozzáfőzi, hogy jó lenne, ha az iskolai pedagógusoknak sem kellene 
a munkáltató által nyújtott étkezési támogatáson kívül hozzájárulniuk az étkeztetés 
összegéhez. 
 
Vincze József polgármester elmondja, hogy csak úgy tudják olcsóbban kapni az ebédet, ha 
kisebb adagokat kapnak. A két intézmény között azért van különbség, mert az óvodások 
kisebb adagot kapnak, mint az iskolások.  
 
Rozgonyi Erik jegyzı elmondja, hogy a tavalyihoz képest nem emelkedett a dolgozók által 
fizetendı díj.  
 
Vincze József polgármester megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás vagy javaslat. 
További hozzászólás nem lévén felteszi a rendelettervezetet szavazásra . 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás alapján  
megalkotta az étkezési térítési díjak megállapításáról és az étkezési hozzájárulásról szóló 
25/2010.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2011.(I.13.) sz. 
rendeletét. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén Vincze József polgármester 17 óra 25 perckor az ülést 
bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

Vincze József         Rozgonyi Erik 
 polgármester                címzetes fıjegyzı 
 
 

 
 

Jakab Ágnes 
jkv. 

 


