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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
             P o l g á r m e s t e r é t ı l 
 
 
Szám:    79-5/2011. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 
 

2011. január 25-én (kedden) 17 órai  
 

kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
Tervezett napirend: 
 
Napirend elıtt: M27 ABSOLVO CONSULTING Kft. tájékoztatója a 2011. évi pályázati 
lehetıségekrıl. A cég lehetıséget biztosít arra, hogy az érdeklıdık az ülés elıtt 16 óra 30 
perctıl kérdéseket tegyenek fel részükre fenti témakörben. 
 
Napirend: 
 
Nyílt ülés: 
 
1.) Szóbeli beszámoló a szennyvíztisztító-telep korszerősítése ügyében felállított 

munkacsoport tevékenységérıl. 
 Elıadó: Józan Sándor alpolgármester. 
 
2.) A 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelet-tervezet beterjesztése (az anyagot 

a helyszínen osztjuk ki). 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
3.) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén született 

határozati javaslatok tárgyalása (sportcsarnok bérletének ügye, együttmőködési 
megállapodás az Örmény Kisebbségi Önkormányzattal, Polgármester cafetéria 
keretének módosítása, önkormányzati ingatlanok hasznosítása, Nywyg Galagonya 
körének kérése, önkormányzati focikupa megrendezése, konyhai dolgozók béremelése, 
együttmőködési megállapodás a Községért Alapítvánnyal). 
Elıadó: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke. 

 
4.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság legutóbbi 

ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (a természetvédelmi területek 
kezelési terve). 

 Elıadó: a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság elnöke. 
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5.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén született 
határozati javaslatok tárgyalása (a Faluház Fesztivál programjainak támogatása). 

 Elıadó: a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 
 
6.) Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelı 

Bizottságának kiegészítése. 
Elıadó: Szántó Erzsébet a kuratórium elnöke. 

 
7.) Családi sportnap megrendezéséhez a sportcsarnok biztosítása. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
8.) Juhász Zoltán volt képviselı Képviselı-testülettıl kapott megbízásainak 

érvényessége. 
 Elıadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
9.) Az ABÉVA Kft. alapító okiratának módosítása. 
 Elıadó: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
10.) Iskolai konyhabıvítés beruházásainak lezárása. 
 Elıadó: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
11.) A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek tárgyalása. 
 Elıadó: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı és Vincze József polgármester. 
 
12..) A háziorvosi ügyelet díjemelési kérése. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
13.) Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények megállapítása. 
 Elıadó: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
14.) A Polgármester beszámolója az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
15.) TEJ 2007 Kft. felajánlása. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
16.) Tájékoztató a vörösiszap katasztrófa kapcsán kezdeményezett győjtés 

eredményérıl és köszönılevél Szendrı város Polgármesterétıl. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
Zárt ülés: 
 
17.) Beszámoló a képviselıi vagyonnyilatkozatok teljesülésének kötelezettségérıl. 
 Elıadó: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke. 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
Alsónémedi, 2011. január 19. 

Tisztelettel:   Vincze József 
   polgármester  
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ELİTERJESZTÉS 
 

a Képviselı-testület 2011. január 25-i ülésének napirendjeihez 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
2. sz. napirendi ponthoz: 
 
Legkésıbb a Képviselı-testület ülésén kiosztjuk a 2011. évi költségvetési rendelet 
tervezetét, melyet a Bizottságok februári ülésükön tárgyalnak.  
Belsı ellenırünk szerint szükséges külön határozat hozatala arról, hogy a 
Polgármester eleget tett a jogszabályban meghatározott azon kötelezettségének, hogy 
a tervezetet február 15-ig beterjesztette, így az alábbi határozati javaslatot tesszük: 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete teljesítettnek 
tekinti a Polgármester költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét. 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
3. sz. napirendi ponthoz: 
 
9/2011. (01. 19.) sz. határozati javaslathoz: 
A sportcsarnok bérlıje a mellékelt levelet jutatta el az ABÉVA Kft. Ügyvezetıjéhez, 
javasolva a bérleti szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetését.  
Tekintettel arra, hogy február 01-tıl bevezetjük a gondnoki rendszert és a 
rendelkezésünkre álló idı is kevés ahhoz, hogy a szerzıdés megszőnésének 
idıpontjától kezdıdıen mi szervezzünk programokat a csarnokba, így a Bizottság 
nem javasolja a szerzıdés felbontását.  
 
10/2011. (01. 19.) sz. határozati javaslathoz: 
Jogszabályi kötelezettség együttmőködési megállapodást kötni a kisebbségi 
önkormányzattal, melynek tervezetét – ami kizárólag a kötelezıen elıírtakat 
tartalmazza – kiküldjük. 
 
11/2011. (01. 19.) sz. határozati javaslathoz: 
A költségvetési törvény szabályozása szerint a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete 2011-ben nem lehet több 200.000,- Ft-nál. A 
költségvetési koncepcióban a tavalyi 278.000,- Ft-os kerettel számoltunk valamennyi 
önkormányzati dolgozónál, és Polgármester úr cafetéria-keretét is úgy javaslom 
megállapítani, ahogy a többi hivatali dolgozóét. 
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13-14/2011. (01. 19.) sz. határozati javaslathoz: 
A bizottsági ülésen tárgyaltak a hasznosításra váró önkormányzati ingatlanok 
sorsáról.  
Józan Sándor alpolgármester beszámolt arról, hogy megkeresett cégeket a volt 
Suzuki-telephely esetleges eladása ügyében, illetve vállalta, hogy megkeresi a 
Református Egyházközséget a Kossuth úti iskola esetleges értékesítése ügyében.  
A fenti két ingatlanon kívül a Bizottság javasolta még az Alsónémedi, Fı út 54. sz. 
alatti volt vasbolt épületének internetes forrásokon történı hirdetését, valamint a 
költségvetésünkben is szereplı Fı út 91. sz. alatti ingatlan eladásának hirdetését.  
Polgármester úr felajánlotta, hogy igyekszik olyan ingatlan értékbecslıt keresni, aki 
„készen áll a feladatra” abban az esetben, ha konkrét megkeresés érkezik bármelyik 
ingatlan megvásárlására, rövid idın belül értékbecslést tud adni.  
Tájékoztatásul közöljük, hogy vagyonrendeletünk szerint a nettó 10 millió forint 
összeget meghaladó vagyon elidegenítése versenytárgyaláson történhet. 
 
15/2011. (01. 19.) sz. határozati javaslathoz: 
A Nywyg galagonya köre a mellékelt kérést nyújtotta be Önkormányzatunkhoz, 
melynek elsı felét a 200.000,- Ft-os támogatás megítélését a Nywyg részére a 
Bizottság javasolta.  
Ugyanakkor abból kiindulva, hogy a civil szervezeteknek éppen az a lényegük, hogy 
önkéntesen külön fizetség nélkül tesznek tagjaik a közjóért, Bodó Anna személyes 
kérését nem támogatja.  
 
16/2011. (01. 19.) sz. határozati javaslathoz: 
Az Alsónémedi Öregfiúk focicsapat kérése szerint március 12-én önkormányzati 
kispályás labdarúgó kupát lehetne rendezni a sportcsarnokban.  
A Bizottság felvállalta a kérés támogatását, mind a csarnok biztosítása, mind az 
anyagi feltételek megteremtése kapcsán. 
 
17/2011. (01. 19.) sz. határozati javaslathoz: 
Az iskola vezetése a konyhai dolgozók közül a szakács, ill. az élelmezésvezetı 
bérének rendezése ügyében a mellékelt kérést juttatta el. 
A Képviselı-testület 263/2010. (11. 09.) sz. határozatában arról döntött, hogy ezen 
személyek bérendezésére a késıbbiekben visszatér és az elmúlt idıszak tapasztalatai 
alapján a határozat szerint támogatta a kérést, annak a javaslat összegszerőségét a 
Polgármester úr egyeztette az intézmény vezetıjével. 
 
18/2011. (01. 19.) sz. határozati javaslathoz: 
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány 2 millió forintos támogatást adott 
Önkormányzatunk számára. Ezen összeg legnagyobb részét a Hunyadi u. Haraszti u. 
keresztezıdésébe már korábban tervezett térfigyelı kamera kihelyezésére szánta 
(1.250.000,- Ft), míg a Faluház jubileumi rendezvényeihez 500.000,- Ft, a Faluházban 
folyó archiválási munkák befejezésére 250.000,- Ft támogatást kaptunk.  
A Bizottság támogatta az összegek meghatározott célra való felhasználását is. 
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4. sz. napirendi ponthoz: 
7/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 3 szakértıt javasolt a természetvédelmi 
területek kezelési tervének elkészítéséhez, illetve az új területek bevonása érdekében 
felállítandó bizottságba szakértıként bevonni. 
Mindháromtól érkezett árajánlat, bár a legfrissebben Sárospataki Miklós által küldött 
levélben foglalt 2-2,5 millió forintos összeg nem hasonlítható össze az elızı kettıvel. 
Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság mindhárom szakértıt ajánlotta, így szakmailag 
nem lehet különbséget tenni közöttük, ezért a Bizottság a legolcsóbb ajánlatot adó L-
TEAM Bt-t javasolta megbízni a feladattal. 
 
5. sz. napirendi ponthoz: 
3/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
A Bizottság tárgyalta a Faluház Fesztivál programtervezetét és tekintettel arra, hogy 
a költségvetési koncepcióban jóváhagyott összeg elmarad a Mővelıdési Ház által 
kért támogatástól, így javaslatot tett az elıirányzat emelésére. 
 
6. sz. napirendi ponthoz: 
 
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról lemondott Kiss 
Ernı tanár úr , valamint FEB elnökségérıl Jakab Mária és FEB tagságáról Varga 
László is. 
A Kuratórium Elnöke gondoskodott a lemondott tagok pótlásáról és az alábbi 
javaslatokat tette. Amennyiben a javasoltak nem jönnek el a Képviselı-testület 
ülésére, úgy zárt ülésen kell tárgyalni róluk. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Kuratóriumába lemondás miatt Hägerné Molnár Mária  
Ilona 2351 Alsónémedi, Zrínyi M. u. 35. sz. alatti lakost választja. 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Felügyelı Bizottsága elnökének lemondás miatt Józanné 
Vincze Katalin 2351 Alsónémedi, Garay u. 1. sz. alatti lakost választja. 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Felügyelı Bizottsága tagjának lemondás miatt Marosi 
Boldizsár 2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 69. sz. alatti lakost választja. 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
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7. sz. napirendi ponthoz: 
 
A Családi Sportnap korábbi megrendezéséhez a sportcsarnokot a Képviselı-testület 
273/2010. (11. 09.) sz. határozatában biztosította, a kangoo cipık bérleti díját pedig a 
Mővelıdési Ház vállalta be saját kerete terhére.  
Javasoljuk most is a sportcsarnok biztosítását, míg a Mővelıdési Ház is állni tudja 
tavalyi vállalását a 40.000,- Ft-os összegő kifizetésre. 
 
Határozati javaslat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
az Önkormányzat számára fenntartott évi 15 napos ingyenes használati keretbıl 
engedélyezi a 2011. március 05-én tartandó Családi Sportnap megrendezését a 
sportcsarnokban.  
Határidı: 2011. március 05. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
8. sz. napirendi ponthoz: 
 
Juhász Zoltán képviselıi mandátumról való lemondása miatt kérte megbízatásának 
megerısítését a szennyvíztisztító bıvítése kapcsán benyújtott pályázat vizsgálatára, a 
Suzuki Ullmann volt telephelyének megvásárlása ügyében felállított 
munkacsoportokban, valamint az ABÉVA Kft. Felügyelı Bizottságában. 
 
Határozati javaslat 1: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megerısíti Juhász 
Zoltán tagságát a szennyvíztisztító bıvítése kapcsán benyújtott pályázat vizsgálatára 
felállított munkacsoportban. 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Józan Sándor alpolgármester. 
 
Határozati javaslat 2: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megerısíti Juhász 
Zoltán tagságát a Suzuki Ullmann volt telephelyének megvásárlása ügyében 
felállított munkacsoportban. 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Kiss István Viktor alpolgármester. 
 
Határozati javaslat 3: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megerısíti Juhász 
Zoltán tagságát az ABÉVA Kft. Felügyelı Bizottságában. 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
9. sz. napirendi ponthoz: 
 
Az Képviselı-testület december 14-i ülésén döntött az ABÉVA Kft. Felügyelı 
Bizottságának változtatásáról. 
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Az alapító okirat cégbírósági átvezetését végzı ügyvéd kérésére az akkori döntést ki 
kell egészíteni egy a mellékelten kiküldött önkormányzati határozattal, mely a 
gyakorlatban formalitás. 
 
10. sz. napirendi ponthoz: 
 
Kiküldjük az ABÉVA Kft. ügyvezetıjének elıterjesztését a témában, melyhez 
kiegészítésképpen megjegyezzük, hogy közbeszerzési szakértınkkel is egyeztetve 
volt a konstrukció. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – figyelembevéve 
az ABÉVA Kft. elıterjesztését – az iskolai konyhabıvítés és szolgálati lakás bıvítése 
kapcsán elfogadhatónak tartja az alábbi kimutatást, egyben hozzájárul a nettó 
63.000.000,- Ft kifizetéséhez: 
– pótmunka      nettó 3.326.530,- Ft, 
– kötbér       nettó 5.200.000,- Ft, 
– kompenzáció (közüzemi díjak átszámlázása) nettó    126.530,- Ft. 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
11. sz. napirendi ponthoz: 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal két helyi rendelet ügyében tett törvényességi 
észrevételt.  
A kettı közül a fajsúlyosabb a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére hívja fel Képviselı-testületünket. 
Jegyzınk már a rendelet elfogadásakor, annak indoklási részében szerepeltette 
törvényességi aggályait, ennek ellenére Polgármester úr álláspontja, hogy a rendelet 
céljának elérése érdekében minden eszközt meg kell ragadni, így nem javasolja e 
rendelet hatályon kívül helyezését. Ebben az esetben a Kormányhivatal az 
Alkotmánybírósághoz fordulhat, akinek jogköre van az önkormányzati rendelet 
megsemmisítésére.  
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét a lakcímbejelentés helyi 
szabályairól szóló 1/2010. (II. 01.) sz. rendelet kapcsán és úgy döntött, hogy nem 
kíván azon változtatni.  
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester.  
 
Törvényességi észrevétel érkezett az önkormányzati lakbérekrıl szóló rendelet azon 
rendelkezésével kapcsolatban is, amely szabályozza a lakásokhoz tartozó garázsok 
bérleti díját.  
A törvényességi észrevétel elfogadását javasoljuk, egyúttal az alábbi rendelet-
tervezetet terjesztjük Önök elé: 
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„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
../2011. (… …) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban álló  
lakások lakbérérıl 6/2007. (IV. 04.) sz. rendelet módosításáról 

 
1. § 
 

Az Önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbérérıl szóló 6/2007. (IV. 04.) sz. 
rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„2. § (2) Az (1) bekezdésben  említett költségelv figyelembevételével a lakbér egy 
hónapra esı mértéke 
a) összkomfortos lakás esetén  225,- Ft/m2 
b) komfortos lakás esetén  160,- Ft/m2” 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2011. február 01-jén lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a 22/2010. 
(XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet.” 
 
12. sz. napirendi ponthoz: 
 
A háziorvosi ügyelet a mellékelt kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, melyet a 
Társulásban résztvevı Ócsa Város Önkormányzata is támogatott.  
Javasoljuk a kérelem elfogadását, hiszen a megkötött szerzıdés is lehetıséget ad a díj 
emelésére. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 2011. január 01-tıl 
3.203.950,- Ft/hó összeget fizessen az ügyeleti feladatok ellátásáért, melyhez 
lakosságarányosan fedezetet költségvetésébıl, illetve a tartalék terhére biztosít. 
Határidı: 2011. január 01-tıl folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester.  
 
13. sz. napirendi ponthoz: 
 
A köztisztviselıi teljesítményértékeléshez a Képviselı-testület tőzi ki az 
önkormányzati célokat. 2011-re vonatkozóan is javaslom az alábbi célokat kitőzni: 
 
Határozati javaslat: 
A Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évre 
vonatkozóan a köztisztviselıi teljesítményértékeléshez az alábbi célokat tőzi ki: 

- Közszolgáltatások minıségi színvonalának emelésében való közremőködés, 
- Humánus és jogszerő hivatali mőködéshez kapcsolódó elvárások, 
- A hivatali ügyintézés korszerősítésével összefüggı igazgatási feladatok 

végrehajtása 
Határidı: 2011. december 31. 
Felelıs: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 



Képviselı-testület 2011.01.25. a Képviselı-testület 2011. január 25-i ülésének 
napirendjeihez  

15. sz. napirendi ponthoz: 
 
Benke László úr a TEJ 2007 Kft. nevében több természetvédelmi oltalom alatt álló 
területet (tızeges) ajánlott fel térítésmentesen Önkormányzatunk számára. Az 
ajándékozónak azonban vannak olyan feltételei, amelyek egybeesnek 
Önkormányzatunk érdekeivel, elképzeléseivel is: 

– 50 évig nem adhatjuk el és nem változtathatjuk meg a mővelési ág besorolását,  
– ki kell méretni ıket, ténylegesen birtokba venni, mivel a szomszédos terület 

tulajdonosok részérıl túl használat veszélye áll fenn.  
Ezen területek birtokbavétele után lehetıség lenne komoly természetvédelmi 
értékmegırzı tevékenység folytatására, mivel tanösvény kialakításával bemutatható 
a vizes, a részben vizes és száraz élıhelyek élıvilága is. 
Sajnos csak az alsónémedi 0352 hrsz-ú ingatlant tudjuk a felajánlott területek közül 
jelenleg tulajdonba venni, a másik három terület a földkiadások lezárása után 
várhatóan a Nemzeti Vagyonkezelıhöz kerülnek. Érdemes mielıbb bejelenteni 
igényünket ezen területekre, felhívva a figyelmet a természetvédelmi oltalomra és a 
területek jelenlegi kezeletlenségére. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönettel 
elfogadja a TEJ 2007 Kft. által térítésmentesen felajánlott alsónémedi 0352 hrsz-ú 
ingatlant és a tulajdon átruházással kapcsolatos költségeket vállalja. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az átruházás idıpontjától számítva 50 éven belül 
nem válik meg ezen ingatlantól és nem változtatja meg annak mővelési ágát, 
besorolását (kivéve, ha azt törvényi kötelezettség írja elı). A Képviselı-testület 
megbízza a Polgármestert, hogy az ingatlan határait méresse ki és történjen meg 
annak tényleges birtokbevétele.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el az illetékes 
szerveknél az alsónémedi 0356, 0361, 0375/7 hrsz-ú területek önkormányzati 
tulajdonba kerülése érdekében.  
Határidı: folyamatos. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. január 20. 
 
 
 
 
 Vincze József Rozgonyi Erik 
      polgármester              címzetes fıjegyzı 



Képviselı-testület 2011.01.25. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  
Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának 
 Polgármesteri Hivatala 
 
 

KIVONAT 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én megtartott ülésének 

jegyzıkönyvébıl. 

 
Kihagyva a kihagyandók. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága úgy dönt, hogy a kiküldött meghívóban szereplı 1.) napirendi 
pontot nem tárgyalja. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága úgy dönt, hogy a napirendek közé 15.) pontnak felveszi az 
iskolai élelmezésvezetı és a szakács bérének rendezését. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága úgy dönt, hogy a napirendek közé 16.) pontnak felveszi az 
Alsónémedi Községért Közalapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodást.  
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 



Képviselı-testület 2011.01.25. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága úgy dönt, hogy a napirendek közé felveszi és zárt ülés 
keretében tárgyalja 17.) pontnak a képviselıi vagyonnyilatkozatok ellenırzését. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága a 4/2011.(01.19.) – 8/2011.(01.19) bizottsági határozatokban foglalt 
módosításokkal a napirendet elfogadta. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága nem javasolja a Képviselı-testület felé az ABÉVA Kft. és a 
GALIVA-SPORT Kft. bérleti szerzıdésének közös megegyezéssel történı megszüntetését 
2011. február 01-tıl. 
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a kiküldött tervezetnek 
megfelelıen megkötni az együttmőködési megállapodást az Alsónémedi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzattal. 
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 



Képviselı-testület 2011.01.25. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé Vincze József polgármester 
2011. évi cafetéria-keretét  200.000,- Ft-ban meghatározni, mely tartalmazza az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelı közterhek összegét is. A cafetéria-kereten 
belül a Polgármester a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 4.6. pontjában 
foglalt szabályok betartásával választhat az ott felsorolt juttatások közül. 
Ezen felül a Bizottság javasolja 2011-ben 65.000,- Ft összegő üdülési csekk juttatás 
biztosítását a Polgármester részére. 
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága kéri Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzıt és Belágyi Tamást, az 
ABÉVA Kft. ügyvezetıjét, hogy az önkormányzat és az ABÉVA Kft. tulajdonában lévı 
ingatlanok bérleti díjának nem fizetése esetén az elmulasztott határidı után két héttel 
elektronikus úton értesítse a Bizottság Elnökét, valamint a Polgármestert. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı és Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé Kiss István Viktor és Józan 
Sándor alpolgármesterek felkérését, hogy a volt SUZUKI telephely és a Kossuth utcai 
iskola épületének eladása ügyében eljárjanak.  
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 



Képviselı-testület 2011.01.25. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, hogy az Alsónémedi Fı út 91. 
és Fı út 54. sz. alatti ingatlanokat eladásra meghirdesse. 
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, hogy 200.000,- Ft -tal 
támogassa a Galagonya kézmőves kört a civil szervezetek támogatására szánt keret 
terhére, mely összeggel megemeli a NYWYG Egyesület támogatását . 
 
Határidı:a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé , hogy az Alsónémedi 
öregfiúk focicsapat kérését támogatva rendezzen 2011. március 12-én önkormányzati 
kispályás  focikupát a sportcsarnokban és 100.000,- Ft-otbiztosítson a kupa 
megszervezéséhez a civil szervezetek támogatására szánt keret terhére. 
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testölet felé, hogy 2011. február 01-tıl havi 
bruttó 30-30.000,-Ft + járulékai összegben nyújtson fedezetet a Széchenyi István Általános 
Iskolában mőködı konyhai szakács és élelmezésvezetı bérének emelésére. 
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 



Képviselı-testület 2011.01.25. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testölet felé, hogy az Alsónémedi 
Községért Közalapítvány támogatását a támogatási szerzıdésben meghatározott célra 
fordítsa és hatalmazza fel a Polgármestert a célok megvalósulása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Némedi Rezsı elnök. 
 
 



Képviselı-testület 2011.01.25. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  
Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának 
 Polgármesteri Hivatala 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottságának, 2011. január 18-án megtartott üléséről. 

 
 
Kihagyva a kihagyandók. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

1/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy a meghívóban szereplő 4. 
napirendi pontot tárgyalja elsőként. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

2/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a napirendet az 1/2011. (01.18.) sz. bizottsági 
határozatban jóváhagyott módosítással elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
 
 
 



Képviselı-testület 2011.01.25. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

3/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 
2011. évi tartalék terhére 700.000 Ft-ot biztosítson a Faluház-fesztiválra a Csík 
zenekar fellépésére, melynek fedezete a képviselői tiszteletdíjak tavalyi 
csökkentéséből adódik. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

4/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2011 évi munkatervéből elhagyja a Magyar 
Szabadság napjának megünneplését. 
  
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

5/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy a főzőversenyt és a szüreti 
bált 2011-ben külön rendezvényként kívánja megvalósítani.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
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Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta:: 
 

6/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2011. évi munkatervét a 4-5/2011. (01.18) 
sz. határozatokkal jóváhagyott módosításokkal és kiegészítésekkel együtt 
elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
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Faluház Fesztivál - 2011.               

 
 
Alsónémedi 
Honfoglalás kori Pest megyei település Budapesttıl 25 km-re. Erısen klerikális, 
reformátusok és római katolikusok lakják. Szerencsésen megmenekült a tsz-esítéstıl, 
szakszövetkezeti formában a fıváros egyik jelentıs élelembeszállítója. Viszonylagos 
zártsága miatt (nincs vonat) megırizte eredeti magyar lakosságát, erıs a hagyományokhoz, 
a régi szokásokhoz történı kötıdés, ragaszkodás. 
 
Faluház 
1995/96-ban a honfoglalás 1000 éves év évfordulójára épült, arra emlékezve, hogy a község 
területe valamikor a fejedelmi szállásterület része volt. A telket és az építıanyagot az 
Önkormányzat adta. A munka kalákában közösségi összefogással történt. A berendezés és 
a felszerelés közadakozásnak köszönhetı.  
Az évek során a győjtemény folyamatosan bıvül, gyarapodik. Jelentıs értéket képviselı 
néprajzi anyagot ıriz. 
Udvarán, elıadótermében rendszeresen tartunk  a különféle rendezvényeket. 
Ez alkalomból a ház fennállásának 15 évfordulóját ünnepeljük. 
 
A rendezvény célja: 

• A hagyományok és a helyi történelem megismerése, megismertetése 
• A község lakosságának közös megmozdulása, összefogása 
• Bekerülni a turisztikai vérkeringésbe. A község idegenforgalmi bevételeinek növelése 
• Falusi turizmus, helyi vállalkozások fellendítése 
• A környezı települések között kapcsolatépítés, egymás kölcsönös megismerése, 

átjárhatóság, közös vállalkozások kialakítása  
• A testvértelepüléssel (Nagyajta – Kovászna megye) kapcsolatépítés, kapcsolatápolás 
• Lehetıséget adni a helyi csoportoknak a nagy nyilvánosság elıtti szereplésre, a 

település hagyományainak bemutatására 
• Színvonalas, sokrétő szórakoztatás 

 
A látogatók: 
A rendezvény három napos történelmi és kulturális fesztivál. 
A programok összetételébıl adódóan reményeink szerint mindenki megtalálja a számára és 
családja számára érdekes idıtöltést. 
A látogatók szemlélıdhetnek, de aktívan be is kapcsolódhatnak a rendezvény eseményeibe, 
a kiállított kézmőves termékekbıl pedig vásárolhatnak is. 
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Célcsoport Tevékenység, program 
Gyermekek Régi játékokkal játszóház, íjászat, harci 

bemutatók, barkácsolás, vetélkedık, 
pályázati eredmények kihirdetése 

Felnıttek Színpadon zajló programok  
(amatır, ill. profi meghívott vendégekkel, 
helybéli csoportokkal) vadászati bemutató, e 
bemutatók, fızıverseny, borverseny, népi 
kiállítás, koncertek, elıadások lacikonyhák, 
sörsátor, este tábortőz 

 
Szervezık: 
A rendezvény elıkészítésében, lebonyolításában közel 20 fıs önkéntes csapat vesz részt, 
akik gondoskodnak a kiállítás biztonságáról, a fellépı csoportok fogadásáról, ellátásáról és 
kísérésérıl, információkkal szolgálnak az érkezı látogatók számára, segítik a rend 
fenntartását. 
A tisztaság fenntartását takarítószemélyzet bonyolítja. 
 
Technikai háttér: 

• A Faluház és udvara valamint a Faluház melletti szabad térségmegfelelı teret biztosít 
az egymás mellett zajló programok számára 

• a közelben lévı iskola, annak sportcsarnoka, aulája, parkolója szintén bevonható a 
rendezvénytérbe 

• 1 db színpad hangosítással,  
• 1 db sátor, asztalokkal, padokkal vagy az iskola aulája 
• Kiszolgáló egységek: helyi vállalkozók üzemeltetésével 
• A messzebbrıl érkezı vendégek elszállásolása családoknál 
• Rendfenntartás: helyi polgárırség 

 
Kommunikációs csatornák: 
A rendezvény hírének, idıpontjának fogyasztókhoz való eljuttatása többféleképpen történhet, 
melyeknek együtt, egymással párhuzamosan kell mőködnie 

• Alsónémedi Hírmondó, helyi sajtó 
• Országos Tájház Szövetség Hírlevele 
• Környékbeli helyi sajtóban, hirdetések formájában 
• Regionális kábelt Tv- n keresztül (Dabas Tv) 
• Kiadványok, információs füzetek, 
•  Internet, honlap 

 
Programterv és szervezés-el ıkészítés  

1. A Fesztivál megrendezésének idızítése: 
A Faluház fennállásának 15 éves jubileuma.  
Mivel a létesítmény a község széleskörő összefogásával épült, gondoskodni kell arról, hogy 
a jubileumi rendezvény megszólítsa a falu egész lakosságát. 
A meghívás, a programokban való közremőködés terjed ki a szomszédos településekre és a 
testvértelepülésre is. 
 

2. A rendezvény tervezett idıpontja: 2011. szeptember 16-18 
 

3. Helyszín:  Faluház, annak udvara, Sportcsarnok, Iskola-aula, a  Faluház melletti 
üres térség 
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4. Elıkészítı munkák: 
 
A ház és környezetének felújítása 
Feladat Határidı Költség  (kb. összeg) 
külsı-belsı meszelés, mázolás március hó 500 000 Ft 
 a belsı tér átrendezése, megújítása a nyár folyamán önkéntes vállalás 
a nádtetı kijavítása június 300 000 Ft 
a fakerítés, és a féhaj javítása, mázolása június 100 000 Ft 
az udvar körbekerítése március ??????????? 
vadribiszke, orgona, jázmin vesszık 
ültetése a kerítés mentén, cél: 
sövénykerítés 

március önkéntes felajánlás 

udvari kemence építése július 200 000Ft 
talajmunkák, a virágoskert 
rendbehozatala, bıvítése hagyományos 
falusi kertekre jellemzı növényekkel, 
facsemeték ültetése, bokrok metszése, 
szılıtelepítés, füvesítés 

tavaszi munkák 
kezdete február 

100 000 Ft 
+ önkéntes felajánlás 

a győjtemény és a berendezés bıvítése 
:jubileumi győjtés, mely kiterjed a még 
családoknál fellelhetı tárgyi eszközökre, 
iratokra, fényképekre, egyéb néprajzi 
értékekre 

meghirdetve a 
községi újságban 
április hó folyamán, az 
iskolások bevonása 
május-június hó 

önkéntes adományok, 
vállalás 

 
A Faluház győjteményének szakszerő feldolgozása és bemutatásra való elıkészítése 
Feladat  Határidı Költség (kb. összeg) 
a  fotóarchívum elkészítése 2010. dec. 31. -  

teljesítve 
 

a digitális tárgyleltár elkészítése július 31. 150 000 Ft 
internet bevezetése február 30 000 Ft 
Önálló honlap készítése és tartalmának 
folyamatos bıvítése, frissítése 

? ? 

katalógus, prezentációs anyag, 
meghívók 

május 300 000 Ft 

Alsónémedi Képeskönyv 
a legszebb, legértékesebb fotókból, 
kiegészítı ismertetı szöveg, igényes 
helytörténeti kiadvány, melynek 
bemutatása a rendezvény egyik 
programja 

augusztus 1 000 000 Ft 

idıszaki kiállítások a rendezvényre: 
fotó,  kézi szıttes, kendık, a paraszti 
élet tárgykultúrája 

szeptember önkéntes vállalás 

 
5. Tervezett programok 
6.  
1. nap - 2011. szeptember 16. péntek 

Idıpont Esemény Költség 
16. Ünnepélyes megnyitó, kiállítás megnyitó, kemenceavatás, 

rövid mősor 
x 

16.30. Nagyajta testvér falu zenekarának és népi táncegyüttesének 
fellépése, gyermekmősor 

x 

17 Alsónémedi Képeskönyv bemutatása – Bálint István tanár úr 
közremőködésével 

x 
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18 Nemespenész klub, borkóstoló, az új kemencében és 
bográcsokban készülnek az ételek, nyugdíjas klub: csörge, 
pogácsa 

x 

19-tıl Halmos Béla és növendékei 
filmvetítés, muzsikálás, táncház, beszélgetés, eszem-iszom, 
közös muzsikálás, dalolás 

x 

 
2. nap – 2011. szeptember 17. szombat 

Idıpont  Esemény Költség 
10 órától Szüreti mulatság, népi tánc bemutató, népi 

mesterségek bemutatkozása, lovas bemutató, 
kirakodó vásár, 
fızıverseny 

felajánlások 

14 órától Szüreti felvonulás mőv. ház költségvetésébıl 
20 órától  Szüreti bál mőv. ház költségvetésébıl 
 

3. nap – 2011. szeptember 18. vasárnap 
Idıpont Esemény Költség 
10 órától  Az Országos Tájház Szövetség regionális találkozója, 

elıadások 
Kirakodó vásár, vásári forgatag folytatása 

50 000 Ft 

15 óra Helytörténeti elıadás 20 000 Ft  
16 óra Helyi csoportok fellépése felajánlás 
19 óra Csík zenekar mősora 700 000 Ft 
 

6. Szervezés: 
A programokra a vendégek, közremőködık, fellépık meghívása, szervezık felkérése, 
lebonyolító vállalkozók és cégek megbízása, segítıtársak és csoportok, civil szervezetek 
bevonása a február hónap folyamán veszi kezdetét. 
A község lakosságának a rendezvény elıkészítésében és lebonyolításában való 
közremőködését a Hírmondóban valamint a honlapon tesszük közé, illetve személyes 
megkeresések által. 
Az elıkészítı megbeszélés, ahova a felkérteket és érdeklıdıket várjuk: 
2011. február 12 szombat 17 óra, Faluház 
Az igények felmérése, a szükséges tárgyi eszközök listába vétele, vendégek 
elszállásolásának módja, a hiányzó eszközök, kellékek beszerzésének lehetıségei ekkor 
kerülnek számbavételre. 
 

7. A szükséges anyagi források elıteremtése: 
 

� Önkormányzat költségvetése 
� Halászy Károly Mővelıdési Ház költségvetése 
� Pályázatok 
� Szponzorok 
� Felajánlások 

 
 
Alsónémedi, 2011. január 14. 
 

Jobbágy Ilona 
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Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának  
 Polgármesteri Hivatala 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának, 2011. 

január 17-én megtartott üléséről. 

 
Kihagyva a kihagyandók. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

1/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy az egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Linke György javaslatára az 
Árpád u. és a Toldi u. kereszteződésénél lévő közlekedési tábla pontosítását, 
érthetőbbé tételét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

2/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy az egyebek napirendi pont keretében tárgyal Józan Sándor alpolgármester 
kérésére 2 fő fakitermelési engedélyének visszavonása ügyéről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

3/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy az egyebek napirendi pont keretében meghallgatja Szövényi Eszter 
tájékoztatását a bizottsági munkaterv kidolgozására felállított munkacsoport 
által elvégzett feladatokról. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

4/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy az egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Bálint Sándor javaslatát 
munkagép vásárlására. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

5/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a napirendet 
– az 1-4/2011. (01.17.) sz. határozatokban foglalt kiegészítésekkel - elfogadta. 
 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

6/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az új 
természetvédelmi oltalomra érdemes területek felkutatására és azok kezelésére az 
alábbi személyek részvételével munkacsoportot állít fel. Vezető: Némedi Rezső 
Tagok: Józan Sándor, Zsin Géza, a Képviselő-testület által megbízott 
természetvédelmi szakértő és ifj. Takács Ferenc. 
 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal, a feladat elvégzésére 2011. augusztus 31. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

7/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testület felé a Pest Megyei Tanács 1/1990. (I.5.) sz. tanácsrendelete által 
védetté nyilvánított és jelenleg is védelemre érdemes részére a kezelési terv 
elkészítésére megbízni az L-TEAM Bt.-t. 
Javasolja továbbá a Bizottság ugyanezen cég megbízását a szakértői részvételre 
az új természetvédelmi oltalomra érdemes területek felkutatására és azokra 
kezelési terv készítésére felállított bizottságban.  
A vállalkozási díj a jelen határozatban foglalt feladatok elvégzésére 200.000,- Ft. 
+ ÁFA. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Bálint Sándor. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

8/2011. (01.17) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a 315/2010. 
(12.14.) sz. önkormányzati határozat végrehajtása érdekében a munkálatok 
koordinálására, felügyeletére az alábbi összetételű munkacsoportot bízza meg: 
Vezető: Józan Sándor, tagok: Némedi Rezső, Zsin Géza 
 
Határid ő: a feladat elvégzésére 2011. március 15. 
Felelős: Józan Sándor alpolgármester. 
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....../2011 (.........) sz. önkormányzati határozat 
 
 

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

VI. Felügyelıbizottság 
 
2. A felügyelıbizottság elnöke 2011. január 1. napjától határozatlan 

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

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

határozatlan idıtartamra: 
 
 3.1. Juhász Zoltán (anyja neve:Jobbágy Margit) 2351 Alsónémedi, 

Somogyi Béla utca 36. szám alatti lakos. 
 3.2. Suplicz Zsolt (anyja neve: Molnár Jolán) 2351 Alsónémedi, 

Széchenyi u. 173. szám alatti lakos. 
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Tisztelt Képviselı Testület! 
 
Azzal a kérelemmel fordulunk Önökhöz, hogy a korábban már megszavazott 
feltételek mellett a családi sportnap idıpontjának módosítását engedélyezzék. 
Az eredeti idıpont 2010. december 11. volt, az új idıpont 2011. március 5. 
Az új idıpontot a Sportcsarnok ügyvezetıjével és a bérlıvel egyeztettük és 
lefoglaltuk, részükrıl nincs akadálya a rendezvénynek. 
 Indoklás: 
Sajnálatos félreértés történt, ugyanis a tervezett idıpont szombati munkanapra esett. 
Emiatt nem vehettük igénybe egész napra a sportcsarnokot és nem tudtuk az eredeti 
elgondolás szerint megrendezni a sportnapot. 
 
Kérjük továbbá, hogy az esemény hirdetése az Alsónémedi Hírmondó februári 
számában megjelenhessen,illetve erre vonatkozó plakátjainkat a buszmegállókban 
lévı hirdetıtáblákon elhelyezhessük.  

 
Köszönettel és tisztelettel: 

 
Szágos Brigitta     és   Szegváriné Kulinyák Ágnes Veronika 

 
 
Kelt:Alsónémedi  2011. január  19. 
 
 
Megszavazott támogatás a Sportnapra: 
 
A Sportcsarnok és a tornaterem ingyenes használata 10-17 h-ig az Önkormányzat 
rendelkezésére álló napok terhére 
40 ezer forint kangoo cipı bérelés díja 
10 ezer forint tartalék keret egyéb felmerülı költségek elszámolására 
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ELİTERJESZTÉS 

a Képviselı-testület 2011. január 25-i ülésének 14. sz. napirendjéhez 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Határozatok végrehajtása: 
 
285/2011. (12. 14.) Nem igényelt végrehajtást. 
286-296 A költségvetési koncepcióval kapcsolatos döntések. 
297 A sportcsarnok takarításának ügyében felhatalmazás. 
298 A 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesülésérıl 

szóló beszámoló elfogadása. 
299 Szelektív győjtıszigetek ürítésével kapcsolatos döntés. 
300 Számlatükör készítésével kapcsolatos döntés – folyamatban. 
301 Fıkönyvekkel kapcsolatos döntés – folyamatban. 
302 Szerverhotel biztosítása – folyamatban. 
303 Földbérleti szerzıdés, a szükséges hirdetmény megtörtént, a 

szerzıdés folyamatban. 
304 Defibrillátor vásárlásának támogatása – a kérelem írásban is 

megérkezett, a meghatározott összeget átutaltuk. 
305 Nem igényelt végrehajtást. 
306 Az álláspályázat kiírása megtörtént, a kiválasztás 

folyamatban. 
307-308 Közoktatási intézményeink alapító okiratát módosítottuk. 
309 A Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár SZMSZ-ét 

módosítottuk. 
310 Nem igényelt végrehajtást. 
311 A Napfény Majorette csoport vitrinvásárlását támogattuk. 
312 A településrendezési eszközök felülvizsgálatára 

választottuk ki a megfelelı céget. 
313 Egyelıre nem igényelt végrehajtást. 
314 A Damjanich u. végi árok elkészítésérıl és kivitelezıjérıl 

döntöttünk. 
315 A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 

Bizottságot hatalmaztuk fel. 
316 Napirend módosítása. 
317-321 Az ABÉVA és az AIRCA Kft-k Felügyelı Bizottságába 

delegált tagokat hívtuk vissza, majd választottunk helyettük 
új tagokat, illetve döntöttünk arról is, hogy 2011. januártól 
nem kapnak tiszteletdíjat.  
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322-323 Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását hagytuk jóvá, illetve a Polgármester 
helyettesítésére Kiss István Viktor alpolgármestert 
hatalmaztuk fel. 

324 Pályázati támogatási összegekrıl mondtunk le. 
325 Idei munkatervünket fogadtuk el. 
326 Egészségügyi központtal kapcsolatos felhatalmazás. 
327 Kiss István Viktor alpolgármester felhatalmazása a Suzuki 

értékesítése kapcsán. 
328 Munkacsoport felállítása a Suzuki megvásárlása ügyében. 
329 A Református Egyházközség kérését támogattuk. 
330 A Polgármester beszámolójának elfogadása. 
331-332 A szennyvíztisztító-bıvítése kapcsán munkacsoport 

felállítása. 
333 Egyelıre nem igényelt végrehajtást. 
334 A Felsıerdısor u. aszfaltozásával kapcsolatos döntés. 
335 Nem igényelt végrehajtást. 
336 Alpolgármester úr felhatalmazása a Kisdunáért Társulásban 

való helyettesítésemre. 
337 Zsin Géza részére fényképezıgép vásárlását engedélyeztük. 
338-339 A civil-kapoccsal kapcsolatos döntés. 
 
340-343 zárt ülésen született határozatok (segély, kuratóriumi elnök, Felügyelı 
Bizottságokba való delegálás)  
 
344/2010. (12. 20.) Nem igényelt végrehajtást. 
 
Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
 
2010. december 15. Pest Megyei Közgyőlés 

Tájékoztató a közigazgatás átszervezésérıl, konzultáció dr. 
Szőcs Lajossal, a megyei közgyőlés elnökével. 

16.   Térfigyelı kamerarendszer átadása. 
   Polgári Védelem ülése Dabason. 
17.   Dunaharaszti Polgármesterével megbeszélés. 

DAKÖV Kft. vezetıjével megbeszélés a Damjanich utca 
végi árok kialakításával kapcsolatban. 

20.   Közmeghallgatás. 
21.   Ételszállításra szerzıdés kötése. 
   Stefanov Miklóssal megbeszélés a mezıırség helyzetérıl. 
22.   Munkahelyi értekezlet. 

Alsónémedi legidısebb lakójának és egy nagycsaládosnak a 
köszöntése. 
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2010. december 24. – 2011. január 02-ig igazgatási szünet volt. 
 
 
2011. január 04. Iskolai és óvodai étkeztetés ellenırzése. 
   Alsónémedi legidısebb házaspárjának köszöntése. 
   Volt tejüzem területének bejárása. 
05.   Iskolai parkoló bejárás, problémák rögzítése. 
06. Szerzıdésmódosítások elıkészítése (Fantázia, Kovács-Dust 

Mann Kft) 
07-14. Bizottsági ülések elıkészítése. 
08. Külterületi viszonyok felmérése. 
10. Egyeztetés az orvosokkal az egészségházban kialakítandó 

helyiségigényekrıl. 
11. Pekarek Tibor és Kuralli István járt nálam a VOLÁNBUSZ-

tól. 
12. Rendkívüli testületi és Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 

Tájékoztató Bizottsági ülés. 
13. Kis-Dunáért Önkormányzati Társulásnak volt 

megbeszélése, melyen 100,- Ft/fı-rıl 10,- Ft/fı-re 
csökkentettük a tagdíjat 2011-ben. 

 A szennyvíztisztító bıvítéssel kapcsolatban felállított 
munkacsoport megbeszélésén voltam. 

15. Belterületi földes utcák állapotfelmérése. 
17. A TEJ 2007 Kft-vel egyeztettem területátadásról. 
 Grópius Zrt. Vezérigazgatója járt itt a konyha kivitelezése 

kapcsán (számlabefogadás tárgyalás). 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság ülése. 

18. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése. 
19. Grópius Zrt-vel ártárgyalás. 
 Polgárvédelmi Bizottság tartott ellenırzést az 

Önkormányzatnál. 
 Veresmarty u. javítása. 
 Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ülése. 
21. Szabadságon leszek. 
 
Kérem az elıterjesztésemben foglaltak elfogadását. 
 
Alsónémedi, 2011. január 20.    
 
 
              Vincze József   
                    polgármester 


