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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
             P o l g á r m e s t e r é t ő l 
 
 
Szám: 79-10/2011. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 
 

2011. február 22-én (kedden) 17 órai  
 

kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   2351 Alsónémedi, Fő u. 58. 
 
 
Tervezett napirend: 
 
Nyílt ülés: 
 
1.) Dabas Város Rendőrkapitányának 2010. évi beszámolója. 
 Előadó: Dabas Város Rendőrkapitánya. 
 
2.) A 2011. évi költségvetés elfogadása (az anyagot korábban már megkapták). 
 Előadó: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke. 
 
3.) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén született 

határozati javaslatok tárgyalása (Felsőerdősor utca aszfaltozása, iskolai konyha 
bérleti díjának emelése, Polgárőrnap és Lovasnap támogatása, KMB-sek 
támogatása, 2010. évi költségvetés IV. módosítása, iskolai aula házasságkötési célú 
használata, köztisztviselői teljesítményértékelés, Hírmondó Szerkesztő Bizottságának 
elnöke). 
Előadó: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke. 

 
4.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság legutóbbi 

ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (közterület elnevezés). 
 Előadó: a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke. 
 
5.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén született 

határozati javaslatok tárgyalása (szociális rendelet módosítása). 
 Előadó: a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 
 
6.) Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztása. 

Előadó: Vincze József polgármester. 
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7.) Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről. 
 Előadó: Szabó Mátyás igazgató. 
 
8.) Beszámoló az iskolai konyha működéséről. 
 Előadó: Mák Tiborné élelmezésvezető és Vincze József polgármester. 
 
9.) Szabályozási Terv készítése. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
10.) Meghatalmazás a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulásban a helyettesítésre. 
Előadó: Vincze József polgármester. 

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

két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
12.) A Fő út 56. sz. alatti ingatlan birtokba adása. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
13.) A 39/2011. (01. 25.) sz. önkormányzati határozat módosítsa. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
Zárt ülés: 
 
14.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról. 
 Előadó: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke. 
 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. február 16.  

 
 
 
Tisztelettel:   
   Vincze József 
   polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 
 

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

3. sz. napirendi ponthoz: 
 
22/2011. (02. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
A Felsőerdősor u. útépítésére idei költségvetésünkben terveztünk előirányzatot, és a 
Képviselő-testület felkérte az utca lakóit, az önerő biztosítása kapcsán a megfelelő 
nyilatkozatok megtételére.  
Több beadvány is érkezett, melyek közül az egyik azt bizonyítja, hogy az utca lakóinak 2/3-a 
vállalná a szükséges hozzájárulás megfizetését és kérik a Képviselő-testületet a vonatkozó 
rendelet megalkotására annak érdekében, hogy a többi lakó is kötelezhető legyen az elvárt 
összeg megfizetésére. A másik beadvány azon lakók által fogalmazódott, akik nem szeretnék 
a kötelező társulás elvén az utca aszfaltozásának megvalósulását, mivel véleményük szerint az 
egységes összeg nem igazodik sem a lakosok teherviselői képességéhez, sem az út 
használatához, a harmadik levél pedig sok egyéb probléma feszegetése mellett lehetőséget kér 
a szükséges önerő előteremtéséhez munkavégzésre. (A levelek megtalálhatók honlapunkon a 
bizottsági anyagban.) 
A felvetések szerint ráadásul több olyan tulajdonos is van, aki két beadványt is aláírt, illetve 
az önerőt vállaló nyilatkozatot nem egyértelműen az ingatlan valamennyi tulajdonosa nevében 
tette vagy a tulajdonosok egy része az egyik egy része a másik kérést írta alá.  Ezek 
egyértelműsítése érdekében kiküldtünk egy újabb nyomtatványt, melyet február 18-ig kértünk 
visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba. Ezek összesítése után látható, hogy összejön-e az 
érdekeltek 2/3-ának hozzájárulást vállaló nyilatkozata, mely elengedhetetlen feltétele az 
önkormányzati rendelet megalkotásának. Február 16-ig az érdekeltek 58 %-a nyilatkozott 
pozitívan. 
Arra való tekintettel, hogy az ügy kimozduljon a holdpontról, a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 14/2011. (02. 14.) sz. javaslatával 
egybecsengően született a határozat.  
 
24/2011. (02. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
A mellékelten megküldött Erdődi Zoltán, ill. Dr. Tüske Zoltán által jegyzett állásfoglalások 
figyelembevételével tett javaslatot a Bizottság a bérleti díj változtatására. 
 
25-26/2011. (02. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
A Polgárőr Nap támogatása kapcsán a tavalyi összegnek megfelelően 100.000,- Ft-ot, míg a 
Lovasnap támogatására 200.000,- Ft-ot javasol a Bizottság megítélni a civil szervezetek 
támogatására tervezett keret terhére.  
A bizottsági ülésen elhangzott Linke György úr kérésére, hogy a szervezők nemcsak ezen 
rendezvényen, hanem az Önkormányzat által támogatott egyéb rendezvények kapcsán is 
nyilatkozatban vállalják a jogszabályok alapján egyébként is rájuk háruló felelősséget azok 
jogszerű lebonyolításáért.  
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27/2011. (02. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
A körzeti megbízottak azzal a kéréssel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy változtasson 
azon az idei évben bevezetett gyakorlaton, mely szerint minimum napi 4 óra közterületi 
jelenlét szükséges támogatásukhoz. Ennek oka, hogy így nincsenek ösztönözve akár 1-2 órás 
kimenetelre, mivel az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit nem téríti meg senki.  
 
30/2011. (02. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Kérésként merült fel az iskolai aula használatának engedélyezése házasságkötés céljára.  
Ehhez szükséges, hogy a Képviselő-testület azt hivatalos helyiségként kijelölje, ugyanakkor 
biztosítani kell az infrastrukturális feltételeket is (hangosítás, takarítás, felügyelet, ceremónia 
időtartama alatt nem bérelhető a csarnok).  
 
32/2011. (02. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Két olyan köztisztviselő van a Polgármesteri Hivatalban, akik munkáltatójuk megítélése 
szerint hosszú ideje kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, így indokoltnak látja minősítés után 
előresorolásukat, ami a várakozási idő csökkenését is jelenti esetükben a következő fizetési 
fokozatba lépéskor.  
Ennek költsége a 2011. évi költségvetésben 487.000,- Ft a járulékokkal együtt.  
A Bizottság nem javasolja az előresoroláshoz tartósan, a következő évek költségvetésébe 
beépülően vállalni az elkötelezettséget, de a következő 1 évre a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően a kért összeget biztosítaná.  
 
34/2011. (02. 16.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Az Alsónémedi Hírmondó szerkesztése kapcsán igényként merült fel, hogy a szerkesztő 
bizottság tagja vagy akár elnöke legyen egy képviselő is, lehetőleg a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottságból.  
 

4. sz. napirendi ponthoz: 
 
13/2011. (02. 14.) sz. határozati javaslathoz: 
 
Mellékelten kiküldjük a Katolikus Egyházközség kérését, melyhez hozzátartozik, hogy a 
Plébánia címének rendezése abban az esetben tartozhatna a közterület elnevezéshez, ha a 
Magyari utca elején telekalakítást végeznénk, melynek költsége több százezer forint lenne. Ez 
azért van, mert a Plébánia házszámozása a Magyari utcáról nyíló közterületi bejárat miatt 
Magyari utca 1., annak ellenére, hogy az egyházközség nem ezt használja.  
Javaslatunk – mely nem kerül pénzbe sem, ugyanakkor részben eleget tesz az Egyházközség 
kérésének –, hogy az alsónémedi 1900 hrsz-ú közterületet (mely a templom és a plébánia 
közötti útszakasz a Fő úttól a Magyari utca sarkáig) nevezzük el Templom térnek, így oda ez 
az utcanévtábla is ki tudna kerülni.  
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6. sz. napirendi ponthoz: 
 
Képviselői összeférhetetlenség miatt lemondott az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
Kuratóriumának közelmúltban megválasztott elnöke Szántó Erzsébet. 
A megüresedett posztra olyan köztiszteletben álló, agilis személyt javaslunk, aki az 
Önkormányzattal közösen gondolkodva megfelelő lendülettel tudná vezetni az alapítványt.  
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsónémedi Községért 
Közalapítvány Kuratóriumának lemondás miatt megüresedett elnöki posztjára dr. Papp 
Zsoltot választja. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

7. sz. napirendi ponthoz: 
 
Mellékelten kiküldjük a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről szóló 
beszámolót, mely alapján az alábbi határozati javaslatot tesszük: 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kisdunáért 
Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

8. sz. napirendi ponthoz: 
 
Mellékelten kiküldjük az Élelmezésvezető beszámolóját, a kibővített iskolai konyha működési 
tapasztalatairól.  
A napirendi pont keretében dönteni szükséges az ételszállítás további sorsáról is, mivel azt két 
hónapos időtávra oldottuk meg külső vállalkozással. Mivel a kérdésben még további 
egyeztetés szükséges, így határozati javaslatot a Képviselő-testület ülésén teszünk. 
 

9. sz. napirendi ponthoz: 
 
Az idei költségvetésünkben 20.000.000,- Ft-ot terveztünk a korábban vásárolt iparterületeink 
közművesítésére. A telkek eladhatóságának előfeltétele azokra szabályozási terv elkészítése, 
melyre a mellékelten megküldött két árajánlatot kaptuk. Rendezési terv felülvizsgálatával 
megbízott Tér-t-Rend Kft képviselőjével folytatott tárgyalás során az általuk benyújtott 
árajánlat 1.600.000,- Ft + ÁFA összegre csökkent, így javasoljuk Őket megbízni a 
szabályozási terv elkészítésével.  
Természetesen nem a teljes összeget kell Önkormányzatunknak fizetnie, hiszen más 
tulajdonosok is vannak a szabályozási tervvel érinteni tervezett területen. 
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Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Tér-t-Rend Kft-t 
az ún. 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. 
Határidő: szerződéskötésre 2011. március 31. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

10. sz. napirendi ponthoz: 
 
A Polgármester úr Társulásban való helyettesítésére már korábban is hozott a Képviselő-
testület határozatot. A korábbiaknak megfelelőn a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulásban is Kiss István Viktor alpolgármester megbízását javasoljuk a 
Polgármester helyettesítésére, illetve az Ő elfoglaltsága esetére a mindenkori jegyző 
felhatalmazására is javaslatot teszünk.  
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kiss István Viktor 
alpolgármestert, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának ülésein a Polgármestert akadályoztatása esetén teljes jogkörrel 
helyettesítse.  
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester és Kiss István Viktor alpolgármester. 

 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatának mindenkori jegyzőjét, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésein a Polgármestert 
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse.  
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
jegyzője. 
 

11. sz. napirendi ponthoz: 
 
Önkormányzatunk úgy vásárolta meg a Fő út 56. sz. alatti ingatlant, hogy a lakók 2011. 
március 31-ig kötelesek onnan kiköltözni és azt birtokba adni. Amennyiben ez nem történik 
meg, úgy az eladók kötelesek napi 20.000,- Ft kötbért megfizetni, mely az utolsó vételár 
részletből levonandó.  
Az eladók a mellékelt kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz, mely kapcsán javasoljuk, 
hogy a piaci alapú lakbért közelítő összegű kötbér ellenében engedélyezzük nekik az egy 
hónappal későbbi kiköltözést.  
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Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 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.  
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester. 

 

12. sz. napirendi ponthoz: 
 
A 39/2011. (01. 25.) sz. önkormányzati határozat szövegezése megtévesztő, mert az abban 
szereplő összeg az OEP támogatással együtt értendő, jelen pillanatban az Alsónémedire jutó 
összeg 691.552,- Ft/hó.  
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete módosítva 39/2011. 
(01.25) sz. önkormányzati határozatát, hozzájárul ahhoz, hogy az Ócsa-Alsónémedi 
Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás 2011. január 01-tıl az OEP támogatással 
együtt 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. 
 

 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. február 17. 
 
 
 
 
 
 Vincze József  Rozgonyi Erik  
 polgármester  címzetes főjegyző  
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Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának 
 Polgármesteri Hivatala 
 
 

KIVONAT 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.február 16-án megtartott ülésének 

jegyzőkönyvéből. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

20/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága úgy dönt, hogy a kiküldött meghívóban 
szereplő 4. és 10. napirendi pontokat egyben tárgyalja. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

21/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet a 20/2011. (02.16) sz. bizottsági 
határozat módosítással elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

22/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 
Bizottság márciusi ülésére a Polgármesteri Hivatal készítse elő a Felsőerdősor 
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utca aszfaltozása érdekében az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
rendelet-tervezetét. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

23/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága úgy döntött, hogy az ABÉVA Kft. 3. pontban 
szereplő beszámolóját a nyílt ülés utolsó napirendjeként tárgyalja.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

24/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az 
iskolai konyha bérleti díjaként ajánljon meg az ABÉVA Kft-nek 175.000,- 
Ft+ÁFA összeget 2011. április 01-től határozatlan időtartamra. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

25/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 
2011. évi Polgárőr Családi Napot 100.000,- Ft-tal támogassa a civil szervezetek 
támogatására tervezett keret terhére.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 



 10 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

26/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a 2011. évi 
Lovasnap támogatását 200.000,- Ft-tal a civil szervezetek támogatására tervezett 
keret terhére.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

27/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 
helyi KMB-sek 2011. január 01-től minden közterületen töltött óra után 375,- Ft 
költségtérítésben részesüljenek, melynek havi maximuma 30.000,- Ft lehet.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

28/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-
tervezetét.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
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29/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletének 
IV. módosítását.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

30/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az iskolai 
aula hivatalos helyiséggé történő kijelölését házasságkötés céljára.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

31/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja az ABÉVA Kft felé, hogy az iskolai 
aula házasságkötés céljára történő bérbeadása esetén a bérleti díjat 48.000,- 
Ft+ÁFA összegben határozza meg. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

32/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé 2011. évben 
487.000,-Ft biztosítását a Polgármesteri Hivatal részére a bér- és járulékai 
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tartalék terhére a köztisztviselői teljesítményértékelés alapján kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó köztisztviselők egy év időtartamú elismerésére. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

33/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága úgy döntött, hogy elfogadja az ABÉVA Kft. 
beszámolóját a 2010. IV. negyedéves tevékenységéről.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
 
 



 13 

Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának 
 Polgármesteri Hivatala 
 
 

KIVONAT 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.február 16-án megtartott zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

34/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az 
Alsónémedi Hírmondó Szerkesztő Bizottság elnökének Józan Krisztiánt 
megválasztani.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

35/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a képviselők és családtagjaik által benyújtott 
vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, – azok kitöltésének formai (nem 
tartalmi) ellenőrzése mellett – a „vagyonnyilatkozatok nyilvántartásába”, oly 
módon, hogy római főszám alatt az önkormányzati képviselők, alpolgármester, 
polgármester szerepel, míg a római számhoz kapcsolt arab számmal a 
hozzátartozók vagyonnyilatkozatait tartja nyilván. A képviselők, alpolgármester, 
polgármester, illetve hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait külön zárt borítékban 
rendeli el tárolni, zárt kazettában. 
 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
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Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának  
 Polgármesteri Hivatala 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottságának, 2011. február 14-én megtartott üléséről. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

9/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy az egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Linke Györgynek a  
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011. február 16-i ülése 4. és 
10. napirendi pontjához való hozzászólását. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

10/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy az egyebek napirendi pont keretében tárgyalja Zsin Géza illegális 
legeltetésről tett észrevételét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

11/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy az 1 és a 3 napirendi pontok tárgyalását felcseréli. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

12/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a napirendi 
pontokat kiegészítésekkel és módosításokkal elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

13/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testület felé az Alsónémedi 1900 hrsz-ú ingatlan elnevezését Templom 
térnek. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

14/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja  a 
Képviselő-testület felé, hogy a Bizottság márciusi ülésére a Polgármesteri Hivatal 
készítse elő a Felsőerdősor u. aszfaltozása érdekében az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetét. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

15/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy elfogadja a közterület-felügyelők 2010 évi beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

16/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy elfogadja a mezőőrök 2010 évi beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

17/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 
 

18/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadja a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2011. évi 
munkatervét a kiküldött előterjesztésnek megfelelően azzal a kiegészítéssel, hogy 
a Fenntarthatósági Programot akkor tárgyalja az idei évben, ha azt a KEOP-
pályázatok miatt 2011-ben kell elkészíteni, míg a Környezetvédelmi Program 
kötelező felülvizsgálatát elsősorban a Polgármesteri Hivatal szakembereinek 
segítségével kívánja megvalósítani.  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
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KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottságának, 2011. február 15-én megtartott üléséről. 

 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

19/2011. (02.15) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy az egyebek napirendi pont 
keretében tárgyalja Szántó Erzsébet iskolával kapcsolatos kérését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

20/2011. (02.15) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy az egyebek napirendi pont 
keretében zárt ülésen tárgyalja Szántó Erzsébet kérésére egy szociális ügyet. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

21/2011. (02.15) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 7/2011.(02.15.) – 8/2011.(02.15) bizottsági 
határozatokban foglalt módosításokkal a napirendet elfogadta. 
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Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

22/2011. (02.15) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
felé Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-
tervezetét.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

23/2011. (02.15) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy elfogadja a Fantázia 
Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanévének első féléves 
beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

24/2011. (02.15) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a szociális 
ellátásokról szóló 8/2006. (VII.10.) sz. önkormányzati rendelet módosítását az 
előterjesztésnek megfelelően. 
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Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

25/2011. (02.15) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága nem javasolja teljesíteni a Krisztus Szeretete 
Egyház helyiségbérletre irányuló kérelmét és a továbbiakban sem támogatja a 
nem történelmi egyházak ilyen irányú kérését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
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Kuratóriumi Elnöki Munkaterv  
 

„Alsónémedi Községért Közalapítvány” 
 
Először is szeretném megköszönni azt a bizalmat, hogy felkértek az „Alsónémedi Községért 
Közalapítvány” elnöki feladatainak ellátására. Amikor elvállaltam a megtiszteltetéssel járó 
pozíciót, az vezetett, hogy remélem, közösen egy elhivatott csapattal, valóban képesek 
leszünk az Alapító okiratban megfogalmazott célkitűzések megvalósítására. 
 
Az Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célokkal 
összhangban, 2011-ben a következő főbb feladatok teljesítése a cél: 
 

1. Alsónémedi község kulturális életének élénkítése és színvonalának emelése a már 
meglévő szervezett színházlátogatások mellett bővülhetne kulturális turizmussal, 
nevezetességek meglátogatásával, testvértelepülési kapcsolatok építésével, melyhez az 
Alapítvány pl. a közlekedési költségek fedezésével járulhatna hozzá. 

2. A bűnmegelőzés, vagyonvédelem és kármegelőzés elősegítése érdekében további 
technikai eszközök beszerzése, a meglévő eszközállomány karbantartásához  és 
üzemeltetéséhez hozzájárulás. 

3. A közösség környezetvédelmi érdekeinek támogatása a szelektív hulladékgyűjtés és 
tárolás megszervezésével; az óvodai és iskolai nevelési programban a 
környezettudatosság, a környezetvédelem fontosságának tudatosítása az életkornak 
megfelelő módszertan segítésével, alapítványi támogatásból programok szervezése és 
meghívott előadók díjazása. 

 
Fenti célok a teljes közösség érdekét szolgálják, az alapítványi támogatás elnyerésére 
pályázat útján, mindenki számára átláthatóan lesz lehetőség. 
 
Az Alapítvány népszerűsítése és bevételének növelése szintén jelentős feladat, melyhez 
szükség lesz a kuratóriumi tagok és az Önkormányzat vezetőinek segítségére, a meglévő 
társadalmi kapcsolatrendszer jó értelemben vett kihasználására. 
 
Remélem, a fentiekben vázolt munkaterv minden érintett számára elfogadható, az abban 
vállalt célkitűzések nemesnek tekinthetők. 
 
Természetesen minden javasolt feladatponthoz várom a további javaslataikat, 
észrevételeiket. 
 
Remélem, hogy a közös munka eredményeként a 2012. évi beszámoló egy 
eredményekben valóban gazdag 2011-es évet fog bemutatni. 
 
 

Tisztelettel: Dr. Papp Zsolt 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. február 17. 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy:  iskolai konyha működése 
 
 
 
2011. január hónapban ténylegesen teljesített étkezések 
 Óvodai gyerek étkezés 3.897 adag 
 Óvodai felnőtt étkezés    418 adag 
 Iskolai tanulói étkezés 3.759 adag 
 Iskolai tízórai, uzsonna 1.666 adag 
 Felnőtt étkezés  1.027 adag 
Étkezői átlag: (tízórai,uzsonna beszámításával.)  
 10767 : 21= 513 adag/nap  
Étkezői átlag: (tízórai és uzsonna beszámítása nélkül)  
 9.101 : 21 = 433 adag/nap 
 
2011. február 1-i állapot szerint iskolai beíratott étkezői létszám 
 
Tanuló:   196 fő 
Felnőtt:     62 fő, melyből 17 fő külső étkező 
Óvodai gyerek: 222 fő 
Óvodai felnőtt:   18 fő 
Összesen:  498 fő 
  
Ajánlott étkezési határértékek és teljesítésük 
       

Óvodai étkezés Tanulói ebéd Tanulói 3x-i étk. Felnőtt étkezés Megnevez
és Ajánlá

s 
Teljesít
és 

Ajánlá
s 

Teljesít
és 

Ajánlá
s 

Teljesít
és 

Ajánlá
s 

Teljesít
és 

Szükséglet 
(Kcal) 

1100 1283 800 895 600 586 910 1234 

Fehérje 
energia % 

15 15,6 15 16,5 15 13,1 15 17,6 

Zsír 
 energia  
% 

30 30 30 32,7 30 28 30 34,5 

Szénhidrá
t energia  
% 

55 54,2 55 50,6 55 58 55 47,8 

10 % eltérés + és – irányban elfogadott, a felnőtt étkezésnél az étkezők elvárása szerint  
éttermi adagot igényelnek, mely módosítja az energia és a tápanyagok beviteli arányát. 
 
2011. január 03 – január 14 közötti időszak (10 nap) gazdálkodásának elemzése. 
 
Norma szerint felhasználható összeg:  1.473.654 Ft 
Ténylegesen felhasználva:     1.059.509 Ft 
Megtakarítás:          414.145 Ft      
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A megtakarítási 29 % túl magas, januárban még nem volt érzékelhető az árak emelkedése, de 
sajnos az elkövetkező időszakban átlagosan 30% élelmiszer áremelkedést prognosztizálnak a 
szakemberek. 
 
 
2011. költségvetési évben berendezési tárgyak javítása, eszközök és felszerelési tárgyak 
vásárlása: 
 Burgonyakoptató gép javítása, felújítása:   80.280 Ft 
 Egyetemes konyhagéphez mákőrlő segédgép vásárlása: 49.100 Ft 
 Ebédlőbe alkalmi abroszok vásárlása:   46.320 Ft 

Összesen:                175.700 Ft, 
 mely összeg nem tartalmazza az ÁFA-t. 
 
Alsónémedi, 2011. február 17. 
 

 
 
 
 
Mák Tiborné 
élelmezésvezető 
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Budapest Főváros XXIII. kerület 
  Soroksár Önkormányzatának 
    P O L G Á R M E S T E R E  
_____________________________ 
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.  

Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért 
Önkormányzati 

Társulás 2010. évi munkájáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
évi munkatervében foglaltaknak megfelelően a Kisdunáért Önkormányzati Társulásnak, mint 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek beszámolási kötelezettsége van. A 
beszámoló tartalmazza a teljes 2010. év gazdálkodási mutatóit és a szakmai munkát. Jelen 
beszámolót tartalmazó előterjesztést nemcsak Soroksár Képviselő-testülete, de a többi 
tagönkormányzat is napirendre tűzi 2011. év februári képviselő-testületi ülésén. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el az éves működésről szóló beszámolót. 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület 

I. elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről szóló beszámolóját 
és megállapítja, hogy a Társulás céljainak megvalósítása érdekében 2010. évben 
hatékonyan működött. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a társult tagönkormányzatok részére a beszámolót küldje 
meg. 

 
Felelős:  Geiger Ferenc, Polgármester 
Határidő: 2011. február 28. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása 
egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést megtárgyalja: Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Közbiztonsági 

Bizottság 
     Pénzügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabó Mátyás 
 
Melléklet:   

1. Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi beszámolója. 
 
 
Budapest, 2011. január 28. 
 
 

…………………………..………… 
Geiger Ferenc 
Polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
 

Beszámoló 
a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 

2010. évi működéséről 
 
 

Személyi, tárgyi feltételek, szabályozottság alakulása 
 
 A Társulási Megállapodás szerint a Társulás, mint költségvetési szerv hivatali teendőit 
egy vezető beosztású félmunkaidős közalkalmazott látja el. Adminisztrációs és szervezői 
munkát megbízás alapján egy plusz fő látja el. 

A 2006. év januárjában elfogadott szabályzat alapján a gazdálkodási ellátó 
szolgáltatást Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata látja el. A 2009. 
szeptember 14–től hatályos szabályzat értelmében a belső ellenőrzési feladatokat a Soroksári 
Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésért felelős szervezeti egysége látja el.   

A működés tárgyi feltételeit – jelentős beruházások elkerülése érdekében – a Soroksári 
Polgármesteri Hivatal adja. A Társulás gazdálkodásában működés tárgyi feltételeit biztosító 
beruházás nem volt a 2010. évben. 

A Társulás tevékenységét a felettes szerv, a soroksári Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzata szabályozza. Az Alapító Okiratot utoljára 2009. szeptemberében 
módosítani kellett az új TEÁOR számok átvezetése céljából. A módosítás ezenkívül a 
törvényi előírások változásával összhangban módosította a munkáltatói jogok szabályozását. 
A gazdasági tevékenységeket, eljárásokat a soroksári Szervezeti és Működési Szabályzat 13. 
és a 16. sz. melléklete szabályozza.  
 
 

Munkatervi feladatok  
 
 A Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács 3 alkalommal ülésezett, amelyeken 18 
határozatot hozott. A Társulási Tanács a törvényes működés, az éves költségvetés tárgyában határozott 
és jelentős számú szakmai témában született döntés. 

 
2007. évben térségi együttműködés keretében, az érintett önkormányzatok, hatóságok, 

szervezetek bevonásával, uniós forrás által finanszírozva megkezdődött a Gyáli-patak Pest megyei 
szakaszának revitalizációjának előkészítése workshopok keretében. A munka eredményeképpen a 
Közép – Duna – völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kiemelt projektként benyújtotta a 
patak rendbetételét tartalmazó projektet támogatásra 2007. november 16-án, amely projektet 2008. év 
tavaszán a Kormány nevesítette. A budapesti szakaszon történő beruházások érdekében egyeztető 
tárgyalásokat kezdeményeztünk a Fővárosi Csatornázási Művekkel. A kiemelt projekt támogatási 
szerződésének megkötése megtörtént 2009. év nyarán, majd 2010- ben megvalósításra került a projekt 



 26 

legtöbb eleme. A beruházást a Társulás folyamatosan nyomon követte, szakmai megbeszéléseken részt 
vett és véleményezte, annak érdekében, hogy az RSD egyetlen természetes vízfolyása, és vízgyűjtője 
megfelelő környezeti minőséget érjen el. 

 
A Kisdunáért Önkormányzati Társulás fontosnak érezve a Soroksári Duna revitalizációs 

projektjét folyamatosan támogatta annak előmenetelét, és munkájával hozzájárult a tájékoztatás és 
társadalmasítás erősítéséhez. Így a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal (továbbiakban: 
KvVm) és  Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (továbbiakban: VKKI), a 
projektgazdával valamint a tervező konzoricum vezetőjével, az Öko Zrt.-vel együttműködve a 
tervezési projekt eljárását végig követte, észrevételeit a témában megtette az eredményes eljárás 
érdekében. A témában Soroksáron rendezvényt is tartott, ahol a lakosságot tájékoztatták a kerületet 
érintő projektelemekről, különös tekintettel a szennyezőanyag visszatartását a part menti sávból.  

Az érvényes és eredményes közbeszerzést követően kiválasztott Öko Zrt. a Társulás számos 
egyeztetést folytatott az érintett települések vezetőivel, polgármesterekkel, civil szervezetekkel. A 
tervezés a 2009. év végére eljutott a négy projektelem teljes dokumentumációjának befejezéséig, 
felmérték az RSD iszapállapotát, szennyezettségét, mennyiségét, tervek készültek el a két nagy 
műszaki (Dél-Pesti Szennyvíztisztító átvezetése, Tassi műtárgy rekonstrukciója) beruházásra 
vonatkozóan. Ezt követően 2010. év során az előző Kormány utolsó ülésén határozatot hozott a 
projekt támogatásról. Jelenleg az unió által küldött minőségbiztosító szervezetek vizsgálják a 3 
projektelemet, megvizsgálandó, alkalmas-e a RSD revitalizáció az uniós támogatásra.  

A „Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésű 4. projektelem megvalósításának 
feltétele, hogy az érintett 14 tagönkormányzat jogi személyiségű társulást alapítson. Ez a Vízügyi 
Társulás 2009 évben megalakult, Soroksár, Taksony és Dunaharaszti tagja is ennek. Ezen 
projektelemet jövedelemtermelő minősége miatt külön kell kezelni, de ez előnnyé vált, hiszen míg a 
többi részt Brüsszel vizsgálja még, a csatornázási szakaszt már a hazai bírálók és végső döntéshozók 
decemberi ülésükön támogatási szerződésre utalták, azaz támogató döntés született.  
 
 
 Az RSD nemzetközi szintű elismeréséért is küzd a Társulás. 2010. évben a térség más 
szereplőivel együtt elértük, hogy az előző évben lendületet kapott Nemzetközi Duna Stratégia, míg 
indulásakor egy egységként kezelt a magyar Duna szakaszt, addig ma már három entitásra bontja és 
ebből külön, kiemelt és nevesített alentitás egység a Ráckevei-Soroksári Duna. Ez számos ma még 
felmérhetetlen lehetőséget biztosít a térségnek, különösen az EU 2014-2020 közti költségvetési 
időszakát illetően, hiszen az Európa 2020 dokumentum egyértelműen tartalmazza, hogy csak az ehhez 
hasonló komplex, több tagállamot érintő programban nevesített területek tudnak majd fejlesztési 
forrásokhoz jutni.  
 
 
A Társulás ezek mellett számos más aktuális témában lobbizott, véleményezett a térség érdekében 
kezdve az M0 déli szektorának bővítésének lakossági véleményezését segítő fórum szervezése a négy 
településnek, a nyáron vitára bocsátott, és 2011. január 15-én megindult, Új Széchényi Terv 
véleményezésében való részvétel, és alkotmány bírósági beadványt készített az általunk régóta vitatott 
és bírált negatív diszkriminációt illetően, ami az önkéntes, de nem kistérségi önkormányzati 
társulásokra vonatkozik közös feladatellátás esetén. 
 
 

A Társulás Ellenőrző Bizottsága, amely a tagönkormányzatok Pénzügyi Bizottságainak 
delegáltjaiból áll, a 2010. évben is folytatta működését. A Társulás tevékenységével kapcsolatban 
észrevételt, kifogást nem fogalmazott meg. Jelen beszámolót a Társulási Tanács elé való beterjesztést 
megelőzően fogja tárgyalni a Bizottság.  
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Gazdálkodás 
 
 

Kisdunáért Önkormányzati Társulás 

2010. évi költségvetési beszámolója 
 

Bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként: 
2010 

    
ezer 

forintban 

pf.szla Név Eredeti 
előirányzat 

Utolsó mód. 
előirányzat Forgalom Index /%/ 

/Telj./U.m.ei./ 

            

  BEVÉTELEK         

464251 Műk.c. tám.-ért.bev.önk.kv-i sz. KÖT 6 106 6 106 8 752 143,33 

9162411 ÁH-on kivülr.szárm.e.műk..c. kam.bev. 0 0 256 - 

94222 Normativ áll.hj.feladatmutató.kötötten 0 0 1 314 - 

9442 Központosított előirányzat 0 62 62 100,0 

9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 15 247 15 247 100,0 

Költségvetési bevételek összesen: 6 106 21 415 25 631 119,69 

Összesen: 6 106 21 415 25 631 119,69 
            

  KIADÁSOK         

392122 Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.megtér 0 0 687 - 

4212 Költségvetési pénzmaradvány 0 0 15 247 - 

512272 Közalkalm. Keresetkiegészítésének telj. 0 49 0 0 

51 Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt. 0 49 0 0 

            

52221 Állományba nem tart.megb.díjai 0 0 312 100,00 

52223 További munkavisz. létesítők juttatása 2 080 2 080 1 368 65,79 

52 Külső személyi juttatások 2 080 2 080 1 680 80,79 

            

53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 566 579 402 69,33 

531221 Természetbeni EÜ. Járulék teljesítése 0 0 25  

531222 Pénzbeli EÜ. Járulék teljesítése 0 0 8  

531223 Munkaerőpiaci járulék kiad. teljesítése 50 50 16 32,53 

53 Munkaadók terhelő járulékok 616 629 451 71,72 

            

54422 Folyóirat beszerzés 0 0  4   

549233 Számtechn. Seg.eszk.készletbesz. 183 183 0 0,00 

54 Készletbeszerzések 183 183 4 2,08 
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552292 Rendezvény szervezés 900 815 0 0 

552294 Posta ktg. Pf. bérlet. 100 100 0 0,00 

5532 Vásárolt közszolgáltatások 900 16 147 500 3,10 

5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít. 0 0 11 0 

55 Szolgáltatások 1 900 17 062 511 2,99 

            

561211 Vásárolt termékek és szolg. Áfa 1 069 1 069 152 14,17 

56221 Belföldi kiküldetés 258 258 0 0 

56223 Reprezentáció  20 20 100,00 

56224 Reklám és propaganda kiadások 0 85 85 100,00 

56 Különféle dologi kiadások 1 327 1 412 257 18,18 

            

Költségvetési kiadások összesen: 6 106 21 415 18 837 87,96 

Összesen: 6 106 21 415 18 837 87,96 
            

 
Költségvetési bevételek - kiadások 
egyenlege: - - 6 794 - 

 
 
 
 
Budapest, 2011. január 31.  
 

Készítette: 
…………………………………. 

Szabó Mátyás 
igazgató 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. február 22-i ülésének 11. sz. napirendjéhez 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Határozatok végrehajtása: 
 
8-15/2011. (01. 25.) Napirend módosítások. 
16 Nem igényelt végrehajtást. 
17 Nem igényelt végrehajtást. 
18 Az Örmény Kisebbségi Önkormányzattal történő megállapodás 

elfogadása. 
19 Idei cafetéria-keretem és üdülési csekk juttatásom megszavazása, 

melyet ezúton is köszönök. 
20 Alpolgármesterek felhatalmazása ingatlaneladás ügyében. 
21 Nem igényelt végrehajtást. 
22 A Fő út 91. sz. alatti ingatlan értékesítéséről döntöttünk. 
23 Nem igényelt végrehajtást. 
24 A NYWYG Egyesület Galagonya körét támogattuk. 
25 Az Alsónémedi öregfiúk focicsapat kérést támogattuk. 
26 Az iskolai élelmezésvezető és konyhai szakács bérét emeltük. 
27 Az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatását fogadtuk el 

egy újabb kamera felszerelése ügyében. 
28 Természetvédelmi területek kezelési tervének elkészítésére bíztuk 

meg az L-TEAM Bt-t. 
29 A Faluház-fesztiválhoz biztosítottunk 200.000,- Ft-ot a Csík 

zenekar fellépéséhez. 
30-31 A Községért Közalapítványba delegáltunk új tisztségviselőket.

  
32 A Családi Sportnap megrendezését támogattuk a sportcsarnok 

biztosításával és egy minimális tartalékkeret meghatározásával.  
33-35 Juhász Zoltán volt képviselő tagságait erősítettük meg. 
36 Az ABÉVA Kft. FEB tagságáról döntöttünk (korábbi döntésünk 

formába öntése a cégbírósági bejegyzéshez). 
37 Az iskolabővítéssel kapcsolatos pótmunkákról stb. döntöttünk. 
38 Úgy döntöttünk nem kívánjuk módosítani a lakcímbejelentés 

szabályairól szóló rendeletet, melyről a Kormányhivatalt 
értesítettük. 

39 A háziorvosi ügyelet idei díjáról döntöttünk.  
40 A 2011. évi köztisztviselői teljesítményértékeléshez határoztuk 

meg a célokat. 
41 Az iskola és a sportcsarnok takarításáról szóló szerződés aláírására 

hatalmaztuk fel Belágyi Tamás ügyvezetőt, mely szerződés 
megköttetett, a takarítást az új cég végzi. 
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42 Beszámolóm elfogadása. 
43 A TEJ 2007 Kft. felajánlása nyomán hozott döntés, mely 

ügyintézése folyamatban van. 
44 A Speciálterv Kft-vel történő megállapodás rendezése ügyében 

hozott döntés, mely kapcsán a jogi szakvélemény elkészült. 
45 Az iskola szülők bálja helyszínéről döntöttünk, mely időközben 

megváltozott, a Betyár Étteremben lesz. 
 
46-47 zárt ülésen született határozatok (vagyonnyilatkozatok, kuratóriumi tag).  
 
48/2011. (02. 03.) Nem igényelt végrehajtást. 
49 Címzetes főjegyző úr köztisztviselői jogviszonyának közös 

megegyezéssel történő megszüntetése.  
50  Jegyzői pályázat kiírásáról döntöttünk, többen is benyújtották 

pályázatukat és szép számban vannak az érdeklődők is. 
51 A volt tejüzem bontásának tervezőjéről és a bontást végző 

kivitelezőről döntöttünk. 
 
52-53 zárt ülésen született határozatok (ingatlanvásárlás). 
 
Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
 
2011. január 26. Nyugdíjasok fogadása, aláírási ívek átvétele – melyben a haraszti, 

ill. a dabasi buszjáratot kérik –, a nyugdíjas szervezet 
támogatásának átbeszélése. 

 Ócsai Polgármesteri Hivatalban, a Gyáli Kistérségi Társulással 
kapcsolatos megbeszélés. 

27. Dabasi Polgármesteri Hivatal: 
– Bugyi-Ócsa-Alsónémedi-Dabas térséget érintő kérdések 
megbeszélése,  
– szakorvosi ellátás áttekintése az Igazgató asszonnyal, 
– Volán képviselőivel tárgyalás (Kameniczky Ákos irodavezető) 

a dabasi buszközlekedés javítása érdekében (délután 
Alsónémediből bejárás, buszközlekedés szemszögéből nézve). 

Délután a tejüzem tulajdoni viszony rendezésének lehetősége 
ügyében tárgyalás Horváth Sándorral. 

28. Templom díszvilágítás műszaki átadás. 
29. Katolikus Bál. 
31. Tejüzem bontásával kapcsolatos megbeszélés a Tagozat Bt-vel. 
2011. február 01. Rendkívüli testületi ülés előkészítése. 
02. WEEKENDBUSZ Ügyvezetőjével tárgyaltam. 
 Dabasi Rendőrkapitánysággal megbeszélés, kapitányváltás 

ügyében, az új kapitány Kocsis István alezredes lesz. 
03. Munkaértekezlet. 
 Rendkívüli testületi ülés. 
 Az iskola pakoló világítási problémáinak feltárása. 
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04. Szabadságon voltam. 
05. A Nagytiszteletű Lelkipásztor úr és Nagytiszteletű Prezsbitérium 

meghívásának tettem eleget. 
06. A Katolikus Egyháztanács ülésén vettem részt. 
07. Alpolgármesteri értekezlet. 
08. Bizottsági ülések napirendjeinek egyeztetése. 
 A Tagozat Bt-vel megállapodás kötése. 
09. Dr. Szűcs Lajos, a megyei közgyűlés elnöke járt nálam, 

megbeszélés mellett munkaebéden. 
 Horváth Sándorral megállapodás aláírása az ingatlanvásárlás 

ügyében. 
 A Speciáltervvel kapcsolatos jogi szakvélemény kikérése. 
 OTP Hungaro Projekt pályázati lehetőségek 2011. (megbeszélés). 
9-10. Bizottsági ülések előkészítése. 
 Speciáltervvel megállapodás megkötése. 
11. Ismét Dabason jártam a korábban jelzett (jan. 27.) témakörökben. 
14. Gyáli Kistérség Társulásának ülése. 

 Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság ülése. 

15. Birgejárás II. szabályozási terv közművesítés indítás. Tér-t-Rend 
Kft tervezőivel megbeszélés a Birgejárás, valamint a HÉSZ 
felülvizsgálatával kapcsolatban. 

 Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése. 
16. Iskola-ABÉVA Kft. egyeztetésen részvétel, a gondnoki állással 

kapcsolatos problémák áttekintése. 
 Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ülése. 
 
 
 
Várható programok:  
 
17. DAKÖV Kft-vel a vízelvezető csatornák áttekintése. 
 Testületi ülés előkészítése. 
18. Szabadság. 
21. OTP Hungaro Projekt pályázatíróval tárgyalás.  
 
 
 
Kérem az előterjesztésemben foglaltak elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2011. február 16. 
 
 
              Vincze József   
                    polgármester 



 32 

 


