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JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március 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. 
 
Megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét: 9 főből jelen van 8 fő, majd –
mivel a tervezett napirendhez módosító javaslat nem érkezett- felteszi szavazásra a 
napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Megérkezett Zsin Géza 
(jelen van 9 fő) 

 
Napirendi pontok: 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Jegyzői pályázatot benyújtók meghallgatása. 
 
Nyílt ülés: 
 
2.) A 2011-2014. közötti gazdasági program elfogadása. 
 
3.) Az iskolai hőszigetelés közbeszerzési pályázata. 
 
4.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén 

született határozati javaslatok tárgyalása. 
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5.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása.  

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

határozati javaslatok tárgyalása. 
 
7.) A Művelődési Ház Igazgatója felmentési kérelme. 
 
8.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
 
9.) Pályázati lehetőség az iskolai atlétikapálya elkészítésére. 
 
10.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
11.) Traktorfesztiválhoz hely biztosítása. 
 
12.) Kisdunáért Önkormányzati Társulás Ellenőrző Bizottságába delegálás. 
 
Zárt ülés: 
 
13.) Szociális ügy. 
 
14.) Döntés a jegyzői pályázatokról. 
 

Napirend 1.) Jegyzői pályázatot benyújtók meghallgatása. 
 
Vincze József polgármester zárt ülést rendel el tekintettel arra, hogy a pályázók közül 
volt, aki már előzetesen kérte a zárt ülésen való tárgyalást. 
A zárt ülés keretében a jegyzői állásra behívott pályázók meghallgatása lesz. 
 

A nyílt ülés 19 óra 20 perckor folytatódik. 
 

Szántó Erzsébet nincs benn a teremben. 
(jelen van 8 fő) 

 

Napirend 2. A 2011-2014. közötti gazdasági program elfogadása.  
 
Vincze József polgármester kérdezi, hogy a bizottsági elnökök, képviselők kívánnak-e 
hozzászólni.  
 
Hozzászólás nincs. 
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Vincze József elmondja, hogy nem lezárt pont van a 8. oldalon. Bele kívánják venni a 
településfejlesztés politikai célkitűzéseinél, hogy „fokozottan védjük termőföldeket”, 
de ezt ellentétesnek érzi az újabb iparterületek kijelölésével. 
Kivegyék vagy maradjon? 
 
Zsin Géza azt javasolja, hogy kivegyék, mert az új alkotmány miatt amúgy is 
módosítani kell majd, legfeljebb akkor beleteszik. 
 
Vincze József kérdezi, hogy van-e észrevétel a képviselők vagy a jelenlévők részéről? 
Mivel további hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

88/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre 
vonatkozó gazdasági programot a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
48/2011.(03.10.) számú, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság 20/2011.(03.10.) számú és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság 38/2011.(03.16.) számú határozataiban foglalt, valamint az 
előterjesztésben szereplő, módosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadta.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 3.) Iskolai hőszigetelés közbeszerzési pályázata. 
 
Vincze József elmondja, hogy a közbeszerzési szakértő céget már kiválasztották. Két 
lehetőség van, vagy nyílt pályáztatás, vagy meghívásos. Az utóbbinál 3-4 pályázót kell 
meghívni.  
 
Dr. György Balázs elmondja, hogy Ő a meghívásost támogatja.  
 
Vincze József szerint a meghívásos pályázatnál sokkal jobban lehet egy termékhez 
ragaszkodni. Műszaki tartalmat terméknév nélkül lehet kikötni, de így meg lehet 
egyezni a pályázókkal ezekről a dolgokról. 
A képviselők és vendégek részéről van-e észrevétel vagy hozzászólás? 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja javaslatot. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „Utólagos 
hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános  
Iskolában” megnevezésű közbeszerzési pályázatot meghívásos eljárással kívánja 
lebonyolítani, egyben felhatalmazza a Polgármestert a meghívást kapó pályázók 
kiválasztására azzal, hogy legalább 4 ajánlattevőnek küldjön ajánlattételi 
felhívást. 
 
Határid ő: 2011.április 15. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József hozzáteszi, hogy műszaki ellenőri feladatok ellátásához árajánlatokat 
kérnek be. 
 

Napirend 4.) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén 
született határozati javaslatok tárgyalás. 
 
Vincze József kérdezi, hogy van- kérdés, hozzászólás a képviselők vagy a vendégek 
részéről az útépítési hozzájárulásról szóló tervezethez? 
 
Hozzászólás nem volt.  

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megalkotta 6/2011. (III. 30.) sz. önkormányzati rendeletét a Felsıerdısor utca 

kiépítésére fizetendı útépítési érdekeltségi hozzájárulásról.  
 
Vincze József megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az adóügyi dolgozók 
anyagi érdekeltségéről szóló rendelet tervezetéhez? 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen 1 nem 
szavazás alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megalkotta 7/2011. (III. 30.) sz. önkormányzati rendeletét az adóügyi dolgozók 

anyagi érdekeltségérıl. 
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Vincze József megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a házasságkötési rendelet 
tervezetéhez? 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megalkotta 8/2011. (III. 30.) sz. önkormányzati rendeletét a házasságkötés 
hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidın kívüli engedélyezésérıl és az 

anyakönyvi eljárás egyes díjairól. 
 
Vincze József megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a díszpolgári rendelettervezethez? 
 
Némedi Rezső bizottsági elnök kifejti, hogy az 1 éves türelmi időt a Bizottság 
elfogadta, ha gondolják, javasoljanak módosítást. 
 
Zsin Géza kifejti, hogy nem tartja helyesnek a lakosság létszáma 10 %- ától az 
aláírások összegyűjtését. Már volt olyan, hogy hamis aláírások szerepeltek az íven. 
Erről nem egy aláíró tömbnek kellene dönteni.  
 
Vincze József szerint, akit díszpolgárnak akarunk, annak bőven össze kell tudni 
gyűjteni ennyi támogatót. 
 
Józan Sándor elmondja az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban, ha a testület elé kerül a lista, 
meg kell vizsgálni az aláírások eredetiségét. Az egy évet is sokallja, lehetne inkább fél 
év.  
 
Török Lajosné úgy véli, hogy valamennyi várakozási idő legyen, de nem biztos, hogy 
1 év. 
 
Dr. György Balázs úgy véli, hogy akit már javasolnak az letett valamit addig az 
asztalra. 
 
Vincze József kifejti, hogy nem a legtökéletesebb rendelet, de jobb, mint a régi.  
 
Kiss István Viktor kifejti, hogy több dolog elhangzott. A nyilvánosság legyen meg az 
átadáskor, amit vagy állami, vagy faluünnepen lehetne megtenni. Valaki beterjeszti az 
illetőt, a Hírmondóban megjelenik. 4 hónap után döntsön a testület és az első adandó 
alkalommal adja át a díjat. 
 
Juhász Zoltán kifejti, hogy az aláírásgyűjtés csak egyfajta megerősítés lehet. 
 
Geiger Jánosné hozzáteszi, hogy Ő is volt képviselő. A rendelet alapján nagyon szoros 
követelményeknek kell megfelelni. Akit javasolnak már letette, amit kell és a 
képviselőknek a döntést fel kell vállalni.  



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 4.) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén 
született határozati javaslatok tárgyalás. 

 7 

Némedi Rezső elmondja, hogy Jogi Bizottság azért akart új rendeletet alkotni, mert 
eddig nem volt semmi szűrő. A most érvényben lévő rendeletben az sincs benne, hogy 
valaki megfosztható ettől az elismeréstől.  
 
Dr. György Balázs kifejti, hogy a szűrő szerepét a testület látja el. Eddig is volt olyan 
javaslat, hogy nem ment át a testületen. 
 
Némedi Rezső kifejti, hogy nem szeretnék, ha politikai irányzat miatt kapna valaki 
címet.  
 
Kiss István Viktor fontosnak tartja a tájékoztatást. Előre meg kell mondani, hogy miért 
akarják átadni.  
 
Török Lajosné szerint igazából nem gyakori a cím adományozása, bele lehetne venni a 
rendeletbe, hogy egy évben csak egy adható. 
 
Vincze József kérdezi, és ha két ilyen ember van? 
 
Némedi Erika kifejti, hogy a testület összetétele legitim választói akaratot tükröz. 
Azért választottak Fideszes testületet, mert megbíznak az ítélőképességében.  
 
Vincze József szavazásra bocsátja azt a módosító javaslatot, hogy 1 évben csak 1 
címet lehessen adományozni.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 0 igen, 7 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elvetette azt a 
módosító indítványt, hogy egy évben csak egy „Alsónémedi Nagyközség 
Díszpolgára” címet lehessen adományozni.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József szavazásra bocsátja a Kiss István Viktor által javasoltakat. 
 
 
 
 
 
 



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 4.) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén 
született határozati javaslatok tárgyalás. 

 8 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen és 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

91/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi módosító 
indítványt fogadta el az „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” cím 
adományozásának rendjéről szóló rendelet 2.§- a vonatkozásában: 

 Határozat folyatatása a következő oldalon.  
  „2. § 

 
(1) „Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” címet Alsónémedi Nagyközség 
 Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza. 
 (2) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely Alsónémedi 

 állandó lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény a Képviselő-
testületnél úgy, hogy a kezdeményezéshez csatolni kell a benyújtás időpontját 
követő 4 hónapon belül a tárgyév január 01-i állandó lakosságszám 10 % - át 
meghaladó, a kezdeményezés benyújtásakor állandó Alsónémedi lakcímmel 
rendelkező és 18. életévét betöltött polgár nevet, lakcímet és sajátkezű aláírást 
tartalmazó ajánlását.  

 
(3) A Képviselő-testület a kezdeményezést az Alsónémedi Hírmondó útján 

nyilvánosságra hozza annak benyújtását követően megjelenő első számában.  
  
(4) A díszpolgári cím adományozásáról a Képviselő-testület a kezdeményezést az 

aláírások beérkezési határidejét követő első rendes ülésén dönt és a javaslat 
elbírálása során gondosan és körültekintően vizsgálja a jelölt tevékenységének 
kiemelkedő mértékét és azt, hogy az mennyiben szolgálja vagy szolgálta 
Alsónémedi Nagyközség társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődését illetve 
munkássága mennyivel növelte v. öregbítette közösségünk jó hírét.  

(5)  A díszpolgári cím átadására általában ünnepek alkalmával kerül sor.” 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen 2 nem 
szavazás alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megalkotta 9/2011. (III. 30.) sz. önkormányzati rendeletét az „Alsónémedi 

Nagyközség Díszpolgára” cím adományozásának rendjérıl.  
 
Vincze József előterjeszti a bírság rendelettervezetet és kéri, hogy tegyék meg 
észrevételeiket. 
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Zsin Géza javasolja, hogy a felmentés tilalma is legyen benne. A jelenlegibe nincs 
benne. 
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy erre nincs lehetőség, a szabálysértéseknél minden ügy 
egyedi. 
 
Vincze József elmondja, hogy ha törvény lehetővé tesz valamit, azt már rendeletben 
nem lehet szabályozni.  
 
Józan Sándor kifejti, hogy tiltani kellene a terménymosásnál utcára kerülő vizet is. 
 
Rozgonyi Erik felhívja a figyelmet, hogy az 5. § - ban benne van, hogy az árkot ki kell 
tisztítani. 
 
Józan Sándor szerint az 5. § e.) pontját az ellenőrzésnél is keményen kellene venni. 
 
Vincze József kiegészíti azzal, hogy az 5.§ l.) pontban kiegészítésnek kerüljön bele, 
„aki termény, eszköz vagy járműmosásból származó vizet közterületre enged ki.” 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kiegészítő 
indítványt fogadta el a szabálysértési bírságok összegének emeléséről szóló 
rendelet 5. § - ához: 
„l) aki termény-, eszköz- vagy járműmosásból származó vizet közterületre 
kienged.”  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megalkotta 10/2011. (III. 30.) sz. önkormányzati rendeletét, a szabálysértési 

bírságok összegének emelésérıl. 
 
Vincze József mivel hozzászólás nem volt sem a bizottsági elnök, sem a jelenlévők 
részéről, felteszi szavazásra a rehabilitációs álláshely létesítésének javaslatát. 
 



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 4.) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén 
született határozati javaslatok tárgyalás. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 45/2011.(03.16.) számú határozati javaslatára 
az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban a zöldterület kezelés szakfeladaton négy 
rehabilitációs álláshelyet létesít 2011. április 01-től az önkormányzati igazgatás 
szakfeladat rehabilitációs hozzájárulásának, valamint a bér és járulékai tartalék 
terhére.  
 
Határid ő: 2011. április 1. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Szántó Erzsébet visszaérkezett 
(9 főből jelen van 9 fő) 

 
Vincze József mivel hozzászólás nem volt sem a bizottsági elnök, sem a jelenlévők 
részéről, felteszi szavazásra a céltartalék egy része átcsoportosításának javaslatát. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 46/2011.(03.16.) számú határozati javaslatára 
a 2011. évi költségvetési fejlesztési céltartalékán szereplő „Speciálterv Kft. vitás 
kérdés rendezése” soron szereplő összegből bruttó 625.000,- Ft átcsoportosít a 
beruházások között szereplő „Templom körüli tér, díszkivilágítás” sorra. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Zsin Géza kérdése a 47/2011.(03.16.) számú javaslathoz, hogy mennyi költséget jelent 
a védőszőnyeg felterítése? 
 
Belágyi Tamás válasza, hogy kb. ötvenezer forintot. 
 
Juhász Lászlóné a Mazsorett csoport Vezetője elmondja, hogy először szerveznek 
ilyen versenyt. Tavaly még nem merték vállalni a megrendezését. A szülők 
segítségével kívánják megoldani a szőnyeg felterítését. 



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 5.) A Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 
legutóbbi ülésén született határozati javaslatok 
tárgyalása. 
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Vincze József - mivel további hozzászólás nem volt sem a bizottsági elnök, sem a 
jelenlévők részéről- felteszi szavazásra a mazsorett csoport támogatási javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

95/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 47/2011.(03.16.) számú határozati javaslatára 
úgy döntött, hogy biztosítja a Sportcsarnokot és a hozzá tartozó helyiségeket az 
Alsónémedi Napfény Mazsorett csoport részére 2011. május 21-én az 
Önkormányzat rendelkezésére álló ingyenes keret terhére megyei verseny 
megrendezéséhez abban az estben, ha a padló műanyag borításának költségeit a 
takarítással együtt a rendezők megtérítik. 
 
Határid ő: 2011. május 21. 
Felelős: Belágyi Tamás az ABÉVA Kft. ügyvezetője.   
 

Napirend 5.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása. 
 
Vincze József - mivel hozzászólás nem volt sem a bizottsági elnök, sem a jelenlévők 
részéről- felteszi szavazásra az ároktisztítási munkálatokról szóló javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

96/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 23/2011.(03.10.) számú határozati 
javaslata alapján úgy döntött, hogy megbízza Kormányos Antal egyéni 
vállalkozót az övcsatorna tisztítására a Sárkánytótól az elkerülő útig tartó 
szakasz, ill. a Halászy Károly utcától a vízház közelében lévő végpontig tartó 
szakasz vonatkozásában. 
A vállalkozási díj összege mindösszesen bruttó 896.000,- Ft, mely a teljes munka 
elvégzésére vonatkozik és nem léphető túl. 
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester.   



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 5.) A Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 
legutóbbi ülésén született határozati javaslatok 
tárgyalása. 
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Józan Sándor elmondja, hogy a favágási munkák már elkészültek. 
 
Némedi Erika kérdése, hogy a munka hatósági felügyeletét ki fogja végezni? Továbbá 
elmondja, hogy a kisturjánosnál egy markolóval nagy gödröt ástak. Az a probléma, 
hogy a Harasztiról érkező víz zúdul végig a területen. Kéri, hogy szakmailag figyeljék 
a tevékenységet. 
 
Zsin Géza kifejti, hogy a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy néhány méterre van egy 
vízügyi műtárgy.  
 
Vincze József tájékoztat, hogy itt medertisztításról és nem medermélyítésről van szó. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a 24/2011.(03.10.) számú határozati javaslat 
kapcsán, így felteszi szavazásra a Főépítész foglalkoztatásáról szóló javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 24/2011.(03.10.) számú határozati 
javaslata alapján úgy döntött, hogy heti tíz órában részmunkaidős vagy 
megbízásos főépítészt alkalmaz a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
idejére, majd azon munka befejezésekor értékeli a megbízott tevékenységét és 
annak függvényében hoz döntést az esetleges további munkavégzésről. 
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József - mivel hozzászólás nem volt sem a bizottsági elnök, sem a jelenlévők 
részéről- felteszi szavazásra a csapadékvíz rendezési terv javaslatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 6.) A Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság legutóbbi ülésén született 
határozati javaslatok tárgyalása. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 25/2011.(03.10.) számú határozati 
javaslata alapján úgy döntött, hogy 2012-ben felülvizsgáltatja, illetve kiegészíti a 
korábban elkészített csapadékvíz rendezési tervet. 
Határid ő: a 2012. évi költségvetési koncepció összeállítása. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József a 26/2011.(03.10.) számú javaslat kapcsán kifejti, hogy alkalmas a 
terület zöldáru termesztésre. 
 
Némedi Rezső elmondja, hogy utánanéztek a szennyvíziszap kezelő cégnek. Az 
AIRVAC Kft. –nek összesen hatezer köbméter szennyvíziszapra volt engedélye, de 
már 2010-ben sem vittek oda semmit. 
 
Vincze József - mivel további hozzászólás nem volt sem a bizottsági elnök, sem a 
jelenlévők részéről- felteszi szavazásra a föld bérbeadásról szóló javaslatát. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 26/2011.(03.10.) számú határozati 
javaslata alapján úgy döntött, hogy a 0130/11 hrsz-ú ingatlant bérbe adja Juhász 
Zoltán Alsónémedi Széchenyi u. 108. szám alatti lakosnak térítésmentesen, 
határozatlan időre, úgy, hogy a terület kitakarítása a bérlő feladata és költsége, 
az Önkormányzat pedig átminősítteti a területet „szántó” művelési ágba.  
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 6.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén 
született határozati javaslatok tárgyalása. 
 
Vincze József megkérdezi a jelenlévőket, hogy kívánnak-e hozzáfűzni valamit a 
beszámolóhoz? 



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 7.) A Mővelıdési Ház Igazgatója 
felmentési kérelme. 
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Mivel hozzászólás nem volt sem a bizottsági elnök, sem a jelenlévők részéről, felteszi 
szavazásra a Halászy Károly Művelődési Ház beszámolóját. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 47/2011.(03.10.) számú határozati javaslatára 
elfogadta a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi működéséről 
szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 

Napirend 7.) A Művelődési Ház Igazgatója felmentési kérelme. 
 
Geiger Jánosné megköszöni azt a 10 évet, amit itt Alsónémedin eltölthetett. 2003-ban 
létrehoztak egy intézményt, azóta is jól működik. 
 
Vincze József megköszöni a munkáját és jó egészséget kíván a továbbiakban.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

101/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 20-tól 
felmenti Geiger Jánosnét a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatóját. Felmentési ideje 8 hónap, melyből 2011. április 20-tól kezdődően 4 
hónapra mentesíti a munkavégzés alól.  
 
Határid ő: 2011. április 20. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Vincze József elmondja, hogy itt kell módosítani az intézmény SZMSZ-ét is a 
működőképesség megőrzése érdekében. 
 
 
 
 



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 8.) A Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat felülvizsgálata. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

102/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
hagyja jóvá a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását: 
3. oldal:  
a.)  neve:     Halászy Károly Művelődési ház és Könyvtár 
 székhelye:    2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2. 
 Bankszámla száma: 10402881-50515153-52531010 
 számlavezető bank: K&H Bank 
 
8. oldal: 
A 2. pont e, pontja kimarad és az e. pont helyébe a régi f. pont lép, mely egy új 
francia bekezdéssel bővül: 
„- távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az intézmény vezetőjét.” 
 
2. pont g. pontjából f. pont lesz. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Geiger Jánosné igazgató.   

Napirend 8.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 
 
Vincze József polgármester elmondja, hogy mint korábban azt jelezték, jogszabályi 
kötelezettség az Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának az alakuló 
üléstől számított 6 hónapon belüli felülvizsgálata. 
Mivel jogsértő rendelkezések nem találhatóak az SZMSZ-ben, a Képviselők részéről 
pedig nem érkezett olyan jellegű szabályozási javaslat, ami a módosítást indokolttá 
tette volna. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/1999. (V.12.) sz. 
rendeletét és azon változtatni nem kíván. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.  



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 9. Pályázati lehetıség az iskolai 
atlétika pálya elkészítésére. 

 16 

Napirend 9. Pályázati lehetőség az iskolai atlétika pálya elkészítésére. 
 
Vincze József elmondja, hogy a minisztérium kiírt egy pályázatot, amibe ezt bele 
tudjuk illeszteni. Maximum 20 millió a pályázható összeg. Kérdezi, hogy a pályázatot 
az önkormányzat készítse el, vagy pályázatíróval készíttesse el? 
 
Némedi Rezső kérdezi, hogy van olyan dolgozónk, aki meg tudja csinálni? 
 
Vincze József válasza, hogy van, ez egy egyszerű pályázat. 
 
Szántó Erzsébet kifejti, hogy ugyan takarékoskodunk, de ő a drágább pályázatot 
fogadná el. Lehet, hogy nagyobb az ismeretségi köre. 
 
Vincze József elmondja, hogy a referenciája egyforma mindkettőnek. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,  
megbízza a Tempo-Consulting Kft-t, hogy állítsa össze, kezelje és adja be a 
7/2011. (III.9.) BM. rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás” című pályázatot legfeljebb 60.000 Ft+ÁFA megbízási és az 
elnyert összeg 3,5%-a+ÁFA - nak megfelelő sikerdíjért.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   

Napirend 10.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Vincze József tájékoztat, hogy a beszámolót kiküldték, és várja a kérdéseket. 
 
Török Lajosné kérdése, hogy mi volt a téma az iskolai értekezleten? 
 
Vincze József kifejti, hogy a gondnok, biztonsági őr, karbantartó és személyi ügyek 
volt a téma.  
 
Juhász Zoltán kérdezi, hogy az ABSOLVO - val kapcsolatban mi történt? 
 
Vincze József válasza, hogy mintegy 20 kérdést tettek fel a bírálók, arra kellett 
válaszolni. Ezek csak tisztázó kérdések voltak. 
 
Józan Sándor kérdése, hogy a Tej 2007 Kft-vel mikor lesz szerződés? 



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 11. Traktorfesztiválhoz hely 
biztosítása. 

 17 

Vincze József válasza, hogy tegnap írták alá. 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2011. (03.22) 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 11. Traktorfesztiválhoz hely biztosítása. 
 
Vincze József felkéri Bálint Sándort a tájékoztatásra. 
 
Bálint Sándor előterjeszti, hogy 2011. augusztus 27-én szeretnének Traktorfesztivált 
szervezni. A rendezvény célja, hogy a lakosság megismerhesse a mezőgazdaságban 
használt traktorokat, az elmúlt évtizedek technikáit és a fejlődést napjainkig. Ezen a 
rendezvényen ügyességi és erőt próbáló feladatokkal várják a traktoros gazdákat. 
Mivel az esemény nagy helyigényű, ezért azt kérik az Önkormányzattól, hogy az 
Alsónémedi külterületén lévő 0351. hrsz-ú (kenderföld végénél lévő háromszög) 
területen engedélyezze a lebonyolítást. Ha az érdeklődés megkívánja, lehetőség van a 
szomszéd terület igénybevételére is. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7igen 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentesen 
biztosítja az Alsónémedi 0351 hrsz-ú ingatlan használatát a 2011. augusztus27-én 
tartandó Traktorfesztivál lebonyolítására azzal, hogy a rendezők a rendezvény 
előkészítése és megtartása során kötelesek megtartani és megtartatni a vonatkozó 
jogszabályokat, a rendezvény nem járhat a természeti környezet rongálásával és 
a szervezők kötelesek az ingatlant kultúr állapotba hozni 2011. augusztus 31-ig.  
 
Határid ő: 2011. augusztus 31.  
Felelős: Bálint Sándor a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság elnöke.   
 



Képviselı-testület 2011.03.22. jk. 
Napirend 12. Kisdunáért Önkormányzati 
Társulás Ellenırzı Bizottságába delegálás. 

 18 

Napirend 12. Kisdunáért Önkormányzati Társulás Ellenőrző Bizottságába 
delegálás. 
 
Vincze József előterjeszti, hogy a Kisdunáért Önkormányzati Társulás Ellenőrző 
Bizottságába minden település Pénzügyi Bizottságából kell egy tagot delegálni. Az 
elmúlt ciklusban Bai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke képviselte 
Önkormányzatunkat, s ezt a hagyományt folytatva Némedi Rezsőt javasolja delegálni. 
Megkérdezi, hogy Némedi Rezső kéri-e zárt ülés keretében tárgyalni a témát. 
 
Némedi Rezső nem kéri a zárt ülés elrendelését. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2010-től 2014-ig tartó önkormányzati ciklusban Némedi Rezső képviselőt 
delegálja a Kisdunáért Önkormányzati társulás Ellenőrző Bizottságába az 
Önkormányzat képviseletében. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester és Némedi Rezső képviselő.   
 
Vincze József polgármester a nyílt ülést bezárja, és zárt ülést rendel el. 
 
 

kmf. 
 
 

 
 
 Vincze József        Rozgonyi Erik 
  Polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
 
 

Jakab Ágnes 
jkv. 


