
Képviselı-testület 2011.02.22. jk. 
 Napirend 1. Dabas Város Rendırkapitányának 2010. évi beszámolója. 

 1 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

54/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 3 
55/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 4 
56/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 4 

Napirend 1. Dabas Város Rendőrkapitányának 2010. évi beszámolója. ................................... 4 
57/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 5 

Napirend 2.) A 2011. évi költségvetés elfogadása. .................................................................... 5 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete........................................ 5 
megalkotta 3/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati rendeletét az ................................................ 5 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. ............................................................................ 5 

Napirend 3.) Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság legutóbbi ülésén született határozati 
javaslatok tárgyalása. ................................................................................................................. 6 

58/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 6 
59/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 6 
60/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 7 
61/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 7 
62/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 7 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 4/2011. (II. 
24.) sz. önkormányzati rendeletét, a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010.(III.03.) 
rendeletének IV. módosításáról.............................................................................................. 8 
63/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 8 
64/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 8 
65/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 9 

Napirend 4.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság legutóbbi 
ülésén született határozati javaslatok tárgyalása. ....................................................................... 9 

66/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ....................................................................... 9 
Napirend 5.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén született 
határozati javaslatok tárgyalása.................................................................................................. 9 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 5/2011. (II. 
24.) sz. önkormányzati rendeletét, a szociális ellátásokról szóló 8/2006.(VII.10.) 
rendeletének módosításáról. ................................................................................................. 10 

Napirend 6.) Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztása.
.................................................................................................................................................. 10 

67/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 10 
Napirend 7. Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről. ........ 10 

68/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 11 
Napirend 8.) Beszámoló az iskolai konyha működéséről. ....................................................... 11 

69/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 12 
70/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 12 

Napirend 9.) Szabályozási terv készítése. ................................................................................ 12 
71/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 13 

Napirend 10.) „Meghatalmazás” a Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati társulásban a 
helyettesítésre. .......................................................................................................................... 13 

72/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 13 
73/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 14 
74/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 14 

Napirend 11.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről........................................................................ 14 



Képviselı-testület 2011.02.22. jk. 
 Napirend 1. Dabas Város Rendırkapitányának 2010. évi beszámolója. 

 2 

75/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 15 
Napirend 12.) A Fő út 56. sz. alatti ingatlan birtokba adása. ................................................... 15 

76/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 15 
Napirend 13.) A 39/2011.(01.25.) sz. önkormányzati határozat módosítása. .......................... 15 

77/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 16 
78/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 16 

Napirend 6.) Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztása.
.................................................................................................................................................. 16 

79/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 17 
Napirend 14.) A közbeszerzést lebonyolító cég pályáztatása. ................................................. 17 

80/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 17 
Napirend 15.) Tej 2007 Kft. ajándékozási szerződés módosítása............................................ 17 

81/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 18 



Képviselı-testület 2011.02.22. jk. 
 Napirend 1. Dabas Város Rendırkapitányának 2010. évi beszámolója. 

 3 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. február 22-én 17 órakor megtartott rendes üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 
   (2351 Alsónémedi Fő út 58.) 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Vincze József polgármester úr köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott 
vendégeket és az érdeklődőket. 
 
Megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét: 9 főből jelen van 8 fő. 
 
Vincze József polgármester napirend előtt felolvas két köszönetnyilvánító levelet. 
 
Vincze József előterjeszti, hogy 14. napirendi pontként tárgyalják az iskolai 
hőszigetelés és nyílászárócsere témájában nyertes beruházás közbeszerzését 
lebonyolító cég kiválasztását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 14. 
napirendi pontban tárgyalja az iskolai hőszigetelés és nyílászáró csere témájában 
nyertes beruházás közbeszerzését lebonyolító cég kiválasztását. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József előterjeszti, hogy 15. napirendi pontként tárgyalják a Tej 2007 Kft. 
ajándékozási szerződésének pontosítását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
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55/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
15. napirendi pontban tárgyalja a Tej 2007 Kft. ajándékozási szerződésének 
pontosítását.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Mivel további hozzászólás a napirendi javaslathoz nem volt, így Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

56/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet –az 
54/2011- 55/2011. sz. önkormányzati határozatokban említett módosításokkal 
elfogadta.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   

Napirend 1. Dabas Város Rendőrkapitányának 2010. évi beszámolója.  
 
Kocsis István Dabas Város Rendőrkapitánysága képviseletében megtartja 
beszámolóját a benyújtott előterjesztés alapján és várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Vincze József kérdése, hogy miért nem tudtuk tavaly beindítani a gyermekek oktatását 
a biztonságos közlekedésre? 
 
Kocsis István elmondja, hogy országosan 300-320 főre jut egy rendőr, Dabason és 
környékén 850-900 főre. Nem tudják lesz-e rá kapacitás, de ha lesz, akkor 
mindenképpen folytatják a programot.  
 
Mayer Istvánné iskolaigazgató elmondja, hogy tavaly kapott rá ígéretet, de az idén is 
nagyon várják.  
 
Szántó Erzsébet képviselő sajnálattal olvasta, hogy a betörések száma nagyon magas, 
és rohamosan emelkedik. 
 
Kocsis István elmondja, hogy valóban nagyon megemelkedett, de nem csak az előző 
évet kell nézni, mert előtte is nagyon sok betörés volt. A 2009-es évben különösen 
alacsony volt a betörések száma, jó lenne, ha azt a szintet tudnánk tartani. Jó lesz a 
kamerarendszer, ha majd igénybe tudják venni. Célszerű lenne összefogni a környező 
településekkel és közös végpontokat kiépíteni.  
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Vincze József elmondja, hogy Ócsával párbeszéd folyik a 24 órás diszpécser szolgálat 
kialakításáról. Nagyon veszélyes a Dunaharaszti felől jövő forgalom. Jó lenne, ha 
sűrűbben trafipaxoznának.  A KMB-sekkel történt megegyezés szerint most már 
többet vannak az utcán.  
 
Bálint Sándor kérdezi, hogy a prostituáltakkal lehet-e valamit csinálni? Lehet, hogy 
azokat kellene büntetni akik igénybe veszik a szolgáltatást.  
 
Kocsis István válasza, hogy ez a második örökzöld téma a románkérdés mellett. Az Ő 
előállításuk a leggyakoribb. A futtatókkal nem nagyon tudunk mit csinálni, mert a 
hölgyek nem vallanak ellenük. Nem tudjuk bizonyítani a cselekményt. A Pest Megyei 
Rendőrfőkapitánnyal is felvettük a kapcsolatot ez ügyben. A kamerák táblákon való 
kiírása nem valószínű, hogy bejönne, mert hamar rájönnének, hogy nincs kint kamera 
a külterületen. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Dabas 
Város Rendőrkapitányának 2010. évi beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 2.) A 2011. évi költségvetés elfogadása. 
 
Vincze József előterjeszti a költségvetés tervezetét. Minden bizottsági ülésen 
megtárgyalták.  
Kérdezi a Képviselőket, majd a jelenlévőket, van-e hozzászólás, vélemény?   

 
Józan Sándor képviselő kiment a teremből. 

( 9 főből jelen van 7 fő) 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Megalkotta, 3/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati rendeletét az  

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. 
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Napirend 3.) Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság legutóbbi ülésén született 
határozati javaslatok tárgyalása. 
 
Vincze József megkérdezi, kívánja-e valaki kiegészíteni a 22/2011.(02.16.) sz. 
javaslattal kapcsolatos előterjesztést?  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 22/2011. (02.16.) sz., valamint a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
14/2011.(02.14.) sz. határozati javaslatára - felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 
Felsőerdősor u. aszfaltozása érdekében az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
szóló rendelet-tervezet elkészítésére. 
 
Határid ő: a márciusi bizottsági ülés anyagának kiküldése. 
Felelős: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző.   

 
Józan Sándor visszajött a terembe. 

(9 főből jelen van 8 fő) 
 

Vincze József megkérdezi, kívánja-e valaki kiegészíteni a 24/2011.(02.16.) sz. 
javaslattal kapcsolatos előterjesztést?  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 24/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy az iskola konyha bérleti díjaként 175.000,- Ft + ÁFA / hó 
összeget ajánl meg 2011. április 01-től határozatlan időtartamra. 
 
Határid ő: 2011. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József megkérdezi, kívánja-e valaki kiegészíteni a 25/2011.(02.16.) sz. 
javaslattal kapcsolatos előterjesztést?  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

60/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 25/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a  2011. évi Polgárőr Családi Napot 100.000,- Ft-tal támogatja a 
civil szervezetek támogatására tervezett keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József megkérdezi, kívánja-e valaki kiegészíteni a 26/2011.(02.16.) sz. 
javaslattal kapcsolatos előterjesztést 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

61/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 26/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a 2011. évi Lovas napot 200.000,- Ft-tal támogatja a civil 
szervezetek támogatására tervezett keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József megkérdezi, kívánja-e valaki kiegészíteni a 27/2011.(02.16.) sz. 
javaslattal kapcsolatos előterjesztést 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 27/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a helyi KMB-sek 2011. január 01-től minden közterületen 
töltött óra után 375,- Ft költségtérítésben részesülnek, melynek havi maximuma 
30.000,- Ft lehet. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
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Vincze József megkérdezi, van-e kérdés a 2010. évi költségvetés IV: módosításához. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotta: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta 4/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati rendeletét, a 2010. évi 
költségvetésről szóló 3/2010.(III.03.) rendeletének IV. módosításáról.  

 
Vincze József elmondja, hogy igény jelentkezett arra, hogy az iskola aulája ki legyen 
jelölve házasságkötés céljából hivatalos helyiséggé. Költségvetési számításokat 
végeztünk és nettó 48.000 Ft-tal lesz az ABÉVA Kft.-nek nulszaldós. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 30/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - az 
iskolai aulát hivatalos helyiséggé jelöli ki házasságkötés céljára.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József megkérdezi, kívánja-e valaki kiegészíteni a 32/2011.(02.16.) sz. 
javaslattal kapcsolatos előterjesztést?  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 32/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy a bér és járulékai tartalék terhére 2011. évben 487.000,- Ft-ot 
biztosít a Polgármesteri Hivatal részére a köztisztviselői teljesítményértékelés 
alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó köztisztviselők egy év időtartamú 
elismerésére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző.   
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Vincze József megkérdezi a 34/2011.(02.16.) sz. javaslattal kapcsolatban Józan 
Krisztiánt, hogy vállalja-e a feladatot és kéri-e zárt ülés tartását. 
 
Józan Krisztián vállalja a felkérést és nem kéri zárt ülés tartását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 34/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - 
úgy döntött, hogy Józan Krisztiánt választja az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztő 
Bizottsága elnökének. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   

Napirend 4.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása. 
 
Vincze József megkérdezi, kívánja-e valaki kiegészíteni a 13/2011. (02.14.) sz. 
határozati javaslatának előterjesztését?  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

66/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete –a 
Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 13/2011. 
(02.14.) sz. határozati javaslatára - úgy döntött, hogy az Alsónémedi 1900 hrsz-ú 
ingatlannak a Templom tér nevet adja.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 5.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén 
született határozati javaslatok tárgyalása.  
 
Vincze József megkérdezi, kívánja-e valaki kiegészíteni a szociális rendelet 
módosításához készített előterjesztést?  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta 5/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati rendeletét, a szociális ellátásokról 

szóló 8/2006.(VII.10.) rendeletének módosításáról.  
 

Napirend 6.) Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének 
megválasztása.  
 
Tekintettel arra, hogy a jelölt dr. Papp Zsolt még nem érkezett meg ügyeleti feladatai 
miatt, de várható, így Vincze József javasolja a napirendi pont tárgyalásának 
elhalasztását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 6. 
napirendi pontot akkor tárgyalja, ha a javasolt személy megérkezik az ülésre.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 7. Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi 
működéséről.  
 
Vincze József köszönti Szabó Mátyás urat, a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 
igazgatóját.  
 
Szabó Mátyás megtartja beszámolóját a kiküldött előterjesztés szerint és kéri, hogy 
tegyék fel kérdéseiket, melyre készséggel válaszol. 
 
Vincze József elmondja, hogy a négy polgármester úgy döntött, hogy nem lenne 
célszerű megszüntetni a társulást. Pályázatok esetén szükség lehet rá.  
 
Dr. György Balázs kérdezi, hogy Taksony és Dunaharaszti rendezte-e már a 
tartozását? 
 
Szabó Mátyás válasza, hogy Dunaharaszti már rendezte, Taksony még nem.  
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Némedi Rezső kérdezi, hogy milyen célból alakult a társulás? 
 
Szabó Mátyás elmondja, hogy Alsónémedi is érintett a vízgazdálkodásban és az 
agráriumban. Eddig a Ráckevei-Soroksári Duna-ág fejlesztésével foglalkozott 
elsősorban a társulás, de üzemeltetett közösen éjszakai buszjáratot és próbálkozott pl. 
elektronikus közigazgatás témakörében is pályázni. A munkatervében szerepel a Gyáli 
patak és a Duna-Tisza csatorna revitalizációja, a de érintett a Homokhátság nagy ívű 
EU-s projekt kérdéseiben is. 
 
Dr. György Balázs felveti, hogy arról volt szó, hogy a Duna- Tisza csatornából fognak 
vizet biztosítani a locsoláshoz.  
 
Szabó Mátyás elmondja, hogy igen, ez Homokhátság probléma, 99 települést érint a 
térségben, köztük Alsónémedit. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről szóló beszámolóját.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 8.) Beszámoló az iskolai konyha működéséről. 
 
Vincze József átadja a szót Mayer Istvánné iskolaigazgatónak. 
 
Mayer Istvánné iskolaigazgató beszámol arról, hogy mennyire örülnek az új 
konyhának. Szép is és jól működik. Öröm benne dolgozni. Jó a felszerelés és a 
felszereltség. A gyerekek is nagyon szeretik. Az alapanyagokat próbáljuk alsónémedi 
termelőktől beszerezni.  
 
Józan Sándor tájékoztatja, hogy az óvodából sok a visszajelzés, hogy kevés az 
uzsonna. Lehetne egy kicsit több kenyeret és margarint adni nekik, hogy akinek kevés, 
az kérhessen repetát.  
 
Mayer Istvánné elmondja, hogy kapnak pluszban kenyeret és az adagok is mindig 
ráhagyással készülnek, hogy tudjon repetázni, aki akar.  
 
Vincze József kérdezi, hogy gyümölcsöt is kapnak a gyerekek? 
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Mayer Istvánné válasza, hogy igen, rendszeresen almát kapnak és a lehetőségekhez 
mérten más idénygyümölcsöt is. Köszönjük a visszajelzést. Az a lényeg, hogy a szülő 
is elégedett legyen és a gyerek is jól lakjon, de próbáljuk az egészséges étkezést 
betartani és nem szénhidráttal jóllakatni a gyerekeket. 
 
Vincze József kérdezi, hogy van- még kérdés vagy hozzászólás? 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az iskolai 
konyha élelmezésvezetőjének beszámolóját a működés eddigi tapasztalatairól. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József elmondja, hogy az ételszállítást az iskola és az óvoda között egy 
vállalkozó végzi. Eddig 2 hónapos szerződése volt, ami hamarosan lejár, ezért kéri a 
testületet, hogy újabb két hónapra kössük meg a szerződést, ameddig jobb megoldást 
nem találunk.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
 

70/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
óvodai ételszállításra kötött szerződést változatlan feltételekkel meghosszabbítja 
2011. április 30-ig Kecskeméty László 1215, Budapest, Árpád u. 25. sz. alatti 
lakossal.  
 
Határid ő: 2011. február 28. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 9.) Szabályozási terv készítése. 
 
Vincze József elmondja, hogy bekérték az árajánlatokat, ha a munkálatok elkészülnek, 
még az idén eladható lesz a terület.  
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Józan Sándor kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy az előzőleg kapott ajánlatok sokkal 
drágábbak, mint ez?  
 
Vincze József válasza, hogy ezt nem lehet tudni. A végeredmény a fontos.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a TÉR-T-
REND Kft-t az un. Birgejárás II. megnevezésű területre vonatkozó szabályozási 
terv elkészítésével 1.600.000,- Ft + ÁFA összegért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződés 
aláírására, egyben vállalja az Önkormányzatra jutó területarányos tervezési díj 
megfizetését.  
 
Határid ő: 2011. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 10.) „Meghatalmazás” a Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
társulásban a helyettesítésre. 
 
Vincze József javasolja, hogy akadályoztatása esetén a mindenkori jegyző vagy a két 
alpolgármester Kiss István Viktor vagy Józan Sándor helyettesítse. 
Mivel a jelenlévő érintettek nem kérték a zárt ülés tartását, így kéri a javaslat 
egyenkénti megszavazását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kiss István 
Viktor alpolgármestert, hogy a „Kertváros” Gyáli Ki stérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a Polgármester 
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester.   
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Józan 
Sándor alpolgármestert, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a Polgármester 
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester és Józan Sándor alpolgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Alsónémedi 
Nagyközség mindenkori jegyzőjét, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a Polgármester 
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester és Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának mindenkori jegyzője.  
 

Napirend 11.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről.  
 
Vincze József közli, hogy a beszámolót kiküldték, várja az észrevételeket. Továbbá 
elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Dabas, Bugyi, Ócsa polgármesterével és a 
Volánbusz társasággal. Úgy tervezik, hogy a reggeli járat a gimnáziumnál állna meg. 
Hazafelé szintén lenne ott is megálló. Három betérő buszjárat lenne Dabasra.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
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75/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy elfogadja Vincze József polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős Vincze József polgármester. 
 

Napirend 12.) A Fő út 56. sz. alatti ingatlan birtokba adása. 
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy az előterjesztésben le van írva a kialakult helyzet. A 
lakók azt kérik írásban, hogy 1 hónapig még kötbér fizetése nélkül maradhassanak az 
ingatlanban.  
 
Vincze József elmondja, hogy egy pályázaton akartunk részt venni ezzel az épülettel 
kapcsolatban, de mivel nem indultunk a pályázaton, így semmi akadálya, hogy még 
egy hónapig maradhassanak. Úgy gondoltuk, hogy 4 napi kötbért állapítsunk meg, az 
kb. fedezi a piaci lakásbérleti díjakat és akkor 1 hónapig még maradhatnak. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsónémedi Fő út 
56. sz. alatti ingatlan eladóinak kérését méltányolva eltekint az adásvételi 
szerződésben kikötött kötbér 26 napi összegétől abban az esetben, amennyiben 
eladók az ingatlanból kiköltöznek, és azt birtokba adják 2011. április 30. napjáig.  
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

Napirend 13.) A 39/2011.(01.25.) sz. önkormányzati határozat módosítása. 
 
Vincze József elmondja, hogy csak a határozat megfogalmazása nem volt egyértelmű, 
ezért kellett átírni.  

Józan Krisztián kiment a teremből. 
(kilenc főből jelen van 7 fő) 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete módosítva,   
39/2011.(01.25.) sz. önkormányzati határozatát hozzájárul ahhoz, hogy az Ócsa-
Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 2011. január 01-től az OEP 
támogatással együtt 3.203.950,- Ft/hó összeget fizessen az ügyeleti feladatok 
ellátásáért, melyhez lakosságarányosan fedezetet költésvetéséből, illetve a tartalék 
terhére biztosít. 
 
Határid ő: 2011. január 01-től folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

78/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
eredeti  6.) napirendi pontot most tárgyalják.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 6.) Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének 
megválasztása. 
 
Vincze József köszönti dr. Papp Zsolt háziorvost.  
Elmondja, hogy a Kuratórium elnökének olyan személyt kerestek, aki méltó erre a 
posztra. A felmerült nevek közül dr. Papp Zsoltot találtuk a legalkalmasabbnak. 
Kérdezi a doktor Urat, hogy vállalja-e tisztséget?  
 
Dr. Papp Zsolt igen vállalja, és köszöni a megtisztelő feladatot.  
 
Vincze József megkérdezi, hogy kéri-e zárt ülés keretében tárgyalni az ügyet? 
 
Dr. Papp Zsolt válasza, hogy nem kéri.  
 
Vincze József átadja a szót dr. Papp Zsoltnak.  
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Dr. Papp Zsolt elmondja, hogy, ha a községért bármit is tudnak tenni, az már jó. Arra 
törekszik, hogy minél több pénzt gyűjtsenek az alapítványnak.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

79/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsónémedi 
Községért Közalapítvány Kuratóriumának lemondás miatt megüresedett elnöki 
posztjára dr. Papp Zsoltot választja. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Józan Krisztián visszajött a terembe. 
(9 főből jelen van 8 fő) 

Napirend 14.) A közbeszerzést lebonyolító cég pályáztatása.  
 
Vincze József elmondja, hogy 4 árajánlatkérőt küldtünk ki. Eddig 3 ajánlat érkezet. Az 
elterjesztésben benne volt az ajánlatok listája. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

80/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0156 jelű pályázat keretében megvalósuló „ Utólagos 
hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános 
Iskolában” beruházás kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárást megindítja,  
és annak lebonyolítására a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli 
Tanácsadó Kft.- t bízza meg, összesen 200.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 250.000,- 
Ft összegért, mely összeg a pályázat keretében elszámolható. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   

Napirend 15.) Tej 2007 Kft. ajándékozási szerződés módosítása. 
 
Vincze József elmondja, hogy ügyvéd által megcsináltatták a szerződést. A Tej 2007 
Kft. kérése, hogy még legyen a szerződésben néhány pontosítás és legyen benne az 5 
millió forint becsült érték.  
 
Bálint Sándor kérdése, hogy a Kft. határidőt is szabott?  
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Vincze József válasza, hogy nem. A 43/2011. önkormányzati határozatban az volt 
leírva, hogy méressük ki. Most azzal kell kiegészíteni, hogy ültessük be fával. 
 
Némedi Rezső hozzáteszi, hogy a Tej 2007. Kft. kérését a HÉSZ-ben jelezni kell.  
 
Dr. György Balázs hozzáteszi, lehetne úgy kiegészíteni, hogy tájba illő őshonos fákkal 
telepítjük be.  
 
Vincze József elmondja, hogy a többi területre is megkértük a tulajdonjogot, de 
reagálás még nem történt. Bejelentjük az 5. sz. út melletti területre is az igényünket.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

81/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2011.(01.25.) sz. 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki:  
Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alsónémedi 0352 hrsz-ú ingatlan területét 
kimérés után tájba illő, őshonos fafajtával betelepíti, valamint anyagi 
lehetőségeinek figyelembevételével a területet fejleszti. Az Önkormányzat vállalja 
továbbá, hogy az átruházás időpontjától számítva 50 éven belül nem válik meg 
ezen ingatlantól és nem változtatja meg annak művelési ágát, besorolását (kivéve, 
ha azt jogszabályi kötelezettség írja elő).  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József polgármester – mivel további kérdés, hozzászólás nyílt ülés keretében 
nem érkezett –, a nyílt ülést bezárja, és zárt ülést rendel el. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

             Vincze József         Rozgonyi Erik 
              polgármester                          címzetes főjegyző 

       
 

Jakab Ágnes 
jkv. 

 


