
TARTALOMJEGYZÉK 
 

M E G H Í V Ó................................................................................................................ 2 
2. sz. napirendi ponthoz: ................................................................................................. 4 
3. sz. napirendi ponthoz: ................................................................................................. 5 
4. sz. napirendi ponthoz: ................................................................................................. 5 
5. sz. napirendi ponthoz: ................................................................................................. 6 
6. sz. napirendi ponthoz: ................................................................................................. 8 
7. sz. napirendi ponthoz: ................................................................................................. 8 
8. sz. napirendi ponthoz: ................................................................................................. 8 
11. sz. napirendi ponthoz: ............................................................................................... 9 
12. sz. napirendi ponthoz: ............................................................................................... 9 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi 

és Tájékoztató Bizottságának 2011. március 16-án megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből. .......................................................................................................... 10 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottságának, 2011. március 10-én megtartott nyílt üléséről. .................................... 16 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottságának, 2011. március 10 -én megtartott üléséről. ............. 19 
9. sz. napirendi ponthoz ................................................................................................ 27 
a Képviselő-testület 2011. március 22-i ülésének 10. sz. napirendjéhez ..................... 28 
KÉRELEM.................................................................................................................... 31 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
             P o l g á r m e s t e r é t ő l 
 
 
Szám: 79-  14/2011. 

 

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

2011. március 22-én (kedden) 17 órai  
 

kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   2351 Alsónémedi, Fő u. 58. 
 
 
Tervezett napirend: 
 
Zárt ülés: 
 
1.) Jegyzői pályázatot benyújtók meghallgatása. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
Nyílt ülés: 
 
2.) A 2011-2014. közötti gazdasági program elfogadása. (Az anyagot bizottsági ülésre 

már mindenki megkapta.) 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
3.) Iskolai hőszigetelés közbeszerzési pályázata. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
4.) Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén született 

határozati javaslatok tárgyalása (útépítési rendelet, adóügyi dolgozók 
érdekeltségéről szóló rendelet, házasságkötések engedélyezésével kapcsolatos 
rendelet, díszpolgári rendelet, szabálysértési bírságok összegének felemelése, 
rehabilitációs álláshelyek létesítése, költségvetési tételek átcsoportosítása, Majorette 
csoport kérése). 
Előadó: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság elnöke. 

 
5.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság legutóbbi 

ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (övcsatorna tisztítása, főépítész 
alkalmazása, csapadékvíz rendezési terv felülvizsgálata, ingatlan bérbeadása). 

 Előadó: a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke. 
 



6.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén született 
határozati javaslatok tárgyalása (Művelődési Ház beszámolója). 

 Előadó: a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 
 
7.) A Művelődési Ház Igazgatója felmentési kérelme. 

Előadó: Vincze József polgármester. 
 
8.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 

Előadó: Vincze József polgármester. 
 
9.) Pályázati lehetőség az iskolai atlétikapálya elkészítésére. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
10.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
11.) Traktorfesztiválhoz hely biztosítása. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
12.) Kisdunáért Önkormányzati Társulás Ellenőrző Bizottságába delegálás. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
Zárt ülés: 
 
13.) Szociális ügy.   
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
14.) Döntés a jegyzői pályázatokról. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 17.  

 
 
 
Tisztelettel:   
   Vincze József 
   polgármester  



ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2011. március 22-i ülésének napirendjeihez 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2. sz. napirendi ponthoz: 
 
A 2011-2014. közötti Gazdasági Programot valamennyi Bizottság véleményezte és a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, valamint a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság a bizottsági határozatokban foglalt 
kiegészítésekkel együtt javasolta elfogadásra. A Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottsági ülésen dr. György Balázs képviselőnek volt számos észrevétele, melyekből 
támogathatónak ítélt kiegészítéseket az alábbiakban soroljuk fel: 
– a 3. oldalon a „Fejlesztési elképzelések” alcím elsőbbséget élvező beruházásainál a 
3. franciabekezdés szövegezése „Szent István téri óvodaépületet körülvevő 
útszakaszok aszfaltozása”, 
– a 3. oldalon a „Fejlesztési elképzelések” alcím „Hosszabb távon megvalósítandó 
beruházások”-nál a 3. franciabekezdésben „futópálya” helyett „atlétikapálya” 
szövegrész kerül, 
– a 4. oldalon a „Fejlesztési elképzelések” alcím „Hosszabb távon megvalósítandó 
beruházások”-nál a 7. franciabekezdésben „vállalkozásfejlesztés” helyett 
„vállalkozásélénkítés” szövegrész kerül, 
– a 4. oldalon a „Fejlesztési elképzelések” alcím alatt „Az elsőbbséget …” 
bekezdésben a második sorban a „szennyvíztisztító bővítése, felújítása”  és az 5. 
sorban „mert már évek óta tervezve van a bővítése, felújítás” szövegrész szerepel, 
– a 6. oldalon „A településfejlesztési politika” alcím alatt a 2. franciabekezdés 
szövegezése az alábbiakra módosul: „Újabb vállalkozások letelepítésére alkalmas 
területek feltárása, ezeknek a településrendezési terv alapján vállalkozási tevékenység 
végzésére alkalmassá tétele.” 
– a 6. oldalon „A településfejlesztési politika” alcím alatt az 5. franciabekezdés 
felsorolásának 3. eleme az alábbiakra módosul: „A temető rendezettségének további 
fenntartása.” 
– a 7. oldalon „A településfejlesztési politika” alcím alatt az 9. franciabekezdés első 
mondata az alábbiakra változik: „A szociális ellátások rendszerét – az Önkormányzat 
anyagi lehetőségeit figyelembe véve – úgy kell alakítani, működtetni, hogy a 
legrászorultabbak továbbra se maradjanak támogatás nélkül.” 
– a 7. oldalon „A településfejlesztési politika” alcím alatt a 12. franciabekezdés első 
mondata az alábbiakra módosul: „Szabadidő, szórakozás területén cél a 
kikapcsolódásra, regenerálódásra való lehetőségek bővítése, ennek keretében a 
Művelődési Ház célszerű és hatékony működtetése, lehetőségeinek jobb kihasználása.” 
– a 8. oldalon „A településüzemeltetési politika célkitűzései” alcím alatt a 4. 
franciabekezdés felsorolásának 2. eleme az alábbiakra módosul: „az évi két 
lomtalanítás rendszerének megtartását” 



– a 8. oldalon „A szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdései” alcím 
alatti első mondatban a „szociális háló megteremtését” szövegrész helyett „szociális 
háló fenntartását” szövegrész kerül. 
– a 10. oldalon „A kultúra, művészetek, egészséges életmód, sport, civil kapcsolatok, 
egyházak, kisebbségek kérdése” alcím alatt szereplő felsorolás utolsó 
franciabekezdésébe az alábbi szövegrész kerül: „a kulturális rendezvények sorába 
épüljön be minél több, a dohányzás, alkohol, és drogfogyasztás veszélyeire felhívó 
program.” 
– a 10. oldalon „A közbiztonság biztosítása, javítása” alcím alatt szereplő 5. bekezdés 
szövegezése az alábbiakra változik: „A közbiztonság hatékony kezelésének alapja a 
megelőzés.” 
– a 10. oldalon „A közbiztonság biztosítása, javítása” alcím alatt szereplő 6. bekezdés 
utolsó mondata az alábbiakra változik: „A település közlekedés- és közbiztonsági 
helyzetét javítja a részben elkészült térfelügyeleti rendszer is, melynek szakmailag 
előkészített teljeskörű kiépítése a cél.” 
 

3. sz. napirendi ponthoz: 
 
A Képviselő-testület legutóbbi ülésén döntés született az iskola hőszigetelésével 
kapcsolatos közbeszerzési pályázat kiírásáról. Az anyag összeállítása során merült fel 
kérdésként, hogy nyílt vagy meghívásos pályázatot hirdetünk. A kérdés eldöntéséhez 
mellékeljük a közbeszerzési szakértő tájékoztatóját.  
Amennyiben javaslatunkkal egyetértve a meghívásos pályázat mellett dönt a 
Képviselő-testület, úgy javasoljuk a Polgármester felhatalmazását az ajánlattevői kör 
kiválasztására, melyhez várjuk a Képviselők javaslatait is. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 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.  
Határidő: 2011. április 15. 
Felelős: Vincze József polgármester.  
 

4. sz. napirendi ponthoz: 
 
41/2011. (03. 16.) sz. határozati javaslathoz:  
 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az eredeti tervezetben szereplő 90, ill. 97 %-os 
teljesítési arány nem elég ösztönző, így egy sávos rendszer bevezetését javasolják, 94-
98 % közötti teljesítési aránynál. 
 



45/2011. (03. 16.) sz. határozati javaslathoz:  
 
Már a költségvetési koncepcióban megjelent Önkormányzatunk azon törekvése, hogy 
a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése helyett nem túl sok pluszköltséggel 
igyekezzünk rehabilitálható munkaerőt keresni Alsónémedi lakosai közül.  
Az Alsónémedi Hírmondóban megjelentetett cikk alapján február 28-ig 7 jelentkező 
volt. Ahhoz, hogy mentesüljünk a fizetési kötelezettség alól 5-6 főt kellene 
foglalkoztatnunk teljes munkaidőben (mivel az átlagos statisztikai létszám számít), 
jelenleg egy ilyen dolgozó van az Önkormányzatnál.  
 
46/2011. (03. 16.) sz. határozati javaslathoz:  
 
A 2011. évi költségvetésünkben bruttó 6 millió forint szerepel a templom körüli tér 
beruházásának a visszabontás miatti többletmunkáira, valamint a templom 
díszkivilágításának megvalósítására. Ezek összege valamennyivel több lesz az e célra 
tervezettnél, azonban a fejlesztési céltartalékban a Speciálterv Kft-vel fennálló vitás 
kérdés rendezésére tervezett összeg csak a fele lesz a rendeletben szereplőnek. 
 
47/2011. (03. 16.) sz. határozati javaslathoz:  
 
Mellékelten megküldjük az Alsónémedi Napfény Majorette Csoport kérését.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a sportcsarnok borításának is komoly (mintegy 
50.000,- Ft-ra tehető) költsége van, hiszen többször kell takarítani, meg kell fizetni 
azokat a dolgozókat, akik a borítást leteszik, ill. felszedik stb.  
 

5. sz. napirendi ponthoz: 
 
23/2011. (03. 10.) sz. határozati javaslathoz:  
 
Három árajánlatot kaptunk övcsatorna tisztítására, melyek közül célszerű lenne 
megcsináltatni a Sárkánytótól az elkerülő útig tartó szakaszt, ill. a Halászy Károly 
utcától a vízház közelében lévő végpontig tartó szakaszt. 
Összesen mintegy 3 kilométernyi szakaszról van szó, az ajánlatokat mellékelten 
kiküldjük, bár Dura Miklós ajánlata csak a Sárkánytói szakaszra vonatkozik, de a 
folyóméter árral lehet számolni. Kormányos Antal ajánlatához tartozik, ígéretet tett 
arra, hogy a teljes költség sem lehet több az ajánlatban szereplő összegnél abban az 
esetben sem, ha rosszul mérte fel a feladat elvégzéséhez szükséges óraszámot. 
 
24/2011. (03. 10.) sz. határozati javaslathoz:  
 
A Bizottság áttekintette a településrendezési eszközök felülvizsgálatának jelenlegi 
állását.  
Úgy ítélte meg, hogy a munka koordinálása érdekében szükséges lenne részmunkaidős 
vagy megbízásos főépítész alkalmazására, majd a munka végéhez közeledve lehetne 



értékelni az eltelt időszakban végzett tevékenységet, és annak függvényében dönteni a 
további feladatokról. 
A felvetés nem új keletű, hiszen a korábbi Képviselő-testület felhatalmazása alapján 
Polgármesterünk folytatott tárgyalásokat potenciális jelöltekkel, de a választás 
közeledtével konkrét döntés nem született.  
 
25/2011. (03. 10.) sz. határozati javaslathoz:  
 
Mellékelten kiküldjük Linke György levelét, melyhez az alábbi észrevételeket fűzzük 
az útépítés műszaki ellenőrének megkérdezése után.  
Magánterületen a parkoló kialakítás nem engedélyköteles. A Kistói utca burkolat-
megerősítése (aszfaltozása) során az utcában kialakított szikkasztó árkok az L&L 
Kultúrmérnöki Iroda Kft. által készített csapadékvíz elvezetési tervek alapján 
készültek, figyelembe véve a helyszíni adottságokat. Amelyik ingatlan két 
kapubehajtóval rendelkezik, ott természetesen korlátozott hosszúságú szikkasztó árok 
épülhetett.  
A csapadékvíz elvezetésére egy magántulajdonban lévő ingatlan nem szolgálhat. Az 
aszfaltozási munkálatok előtt a Haraszti út irányából lefolyó csapadékvíz elvezetés 
tervezésére árajánlatot kértünk az L&L Kultúrmérnöki Iroda Kft-től, de a több 
százezer forintos tervezési díj nem került elfogadásra. A magas tervezési díj miatt a 
probléma megoldására az Önkormányzat elfogadta a kivitelező és a műszaki ellenőr 
azon javaslatát, hogy az utca jobb oldalán „K” szegély vezesse meg a lefolyó 
csapadékvizeket és folyóka kialakításával tudjon a víz a szikkasztó árkokba folyni. 
Bizonyára egy körültekintő tervezői munka eredményeként jobb megoldás is 
kialakulhatott volna, ezért továbbra is indokolt a magántulajdonú ingatlanok védelme 
érdekében egy szaktervező bevonása.   
Az építéshatóság a partfal omlása miatt a feltétlenül szükséges intézkedéseket 
megteszi, azonban a csapadékvíz rendezési tervet több utcával is ki kell egészíteni, 
melynek költsége több millió forintra tehető. Mivel idei költségvetésünkben ilyen tétel 
nem szerepel, ezért javasoljuk annak elhalasztását a következő évre.  
 
26/2011. (03. 10.) sz. határozati javaslathoz:  
 
Mellékelten kiküldjük Juhász Zoltán kérését az alsónémedi 0130/11 hrsz-ú ingatlan 
bérletére vonatkozóan.  
A területet valóban nem gondozza senki, így a parlagfű szezonban esetleg kaphatunk 
bírságot annak rendezetlensége miatt, azonban – tekintettel arra, hogy a terület tartalék 
iparterületen található –, az is mérlegelendő, hogy hosszú távú bérleti szerződés 
aláírása kapcsán, hogy mikor és milyen terveink lennének vele. 
A Bizottság támogatja a bérbeadást és tekintettel annak nagyságára (926 m2), valamint 
a kitakarítás és rendbentartás várható költségeire, nem is javaslunk bérleti díjat 
megállapítani, hanem határozatlan időtartamú szerződés megkötése esetén ingyenesen 
használatba adnánk az ingatlant, rendbentartási kötelezettség mellett.  
 



6. sz. napirendi ponthoz: 
 
49/2011. (03. 10.) sz. határozati javaslathoz:  
 
A bizottsági javaslatot nem vettük a Képviselő-testületi ülés napirendjére, mivel a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság nem foglalt állást ülésén, hanem az 
áprilisi ülésre készítik el a már idei évtől is alkalmazásra javasolt tervezetet.  
 

7. sz. napirendi ponthoz: 
 
Mellékeljük Geiger Jánosné intézményvezető felmentési kérelmét, mely szerint 2011. 
december 20-tól nyugdíjba kíván vonulni. Mivel felmentési ideje 8 hónap, melyből a 
felének ledolgozására kötelezhető, így az ezzel kapcsolatos munkáltatói döntést jelen 
ülésen kell meghozni.  
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a határozati javaslatot, úgy a következő 
ülésre kell előkészíteni az intézményvezetői pályázat szövegezését.  
 
Határozati javaslat:  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 20-tól 
felmenti Geiger Jánosnét a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját. 
Felmentési ideje 8 hónap, melyből 4 hónapra mentesíti a munkavégzési kötelezettség 
alól.  
Határidő: 2011. április 20. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

8. sz. napirendi ponthoz: 
 
Mint azt korábban jeleztük, jogszabályi kötelezettség az Önkormányzat 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 
tették volna, így az alábbi határozati javaslatot tesszük: 
 
Határozati javaslat:  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/1999. (V. 12.) sz. 
rendeletét és azon változtatni nem kíván.  
Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 



11. sz. napirendi ponthoz: 
 
Mellékeljük a Traktorfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérést, melyet 
támogatunk. 
 
Határozati javaslat:  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentesen 
biztosítja az alsónémedi 0351 hrsz-ú ingatlan használatát a 2011. augusztus 27-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. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Bálint Sándor a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság elnöke. 
 

12. sz. napirendi ponthoz: 
 
A Kisdunáért Önkormányzati Társulás ellenőrző bizottságára minden település 
pénzügyi bizottságából kell egy tagot delegálni. Az elmúlt önkormányzati ciklusban 
Bai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke képviselte Önkormányzatunkat, s ezt a 
hagyományt folytatva Némedi Rezsőt javasoljuk delegálni.  
Határozati javaslat:  
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. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester és Némedi Rezső képviselő. 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 17. 
 
 
 
 
 Vincze József  Rozgonyi Erik  
 polgármester  címzetes főjegyző             
 



Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 
 

KIVONAT 

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

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

36/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága úgy dönt, hogy egyebek napirendi pont keretében 
tárgyalja Némedi Rezső indítványára a mazsorett csoport kérését. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

37/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet a 36/2011. (03.16) sz. bizottsági 
határozatban jóváhagyott módosítással elfogadta. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 



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

38/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a 2011-2014. 
évekre vonatkozó gazdasági program elfogadását a melléklet szerinti módosító 
javaslatokkal együtt, de ahhoz képest az alábbi eltérésekkel: 
az 1. oldalon szereplő módosító javaslatok nélkül, 
a 7. oldalon szereplő módosító szövegből elmarad a felsorolás második és harmadik 
franciabekezdése, 
a 8. oldalon szereplő első módosító javaslat szövegezése: „- Az Önkormányzat 
intézményeinél kezdeményezni kell az energiatakarékossági szempontok előtérbe 
kerülését: a víz, a fűtési- és villamos energia  felhasználásának hatékonyságnövelését, 
alternatív és megújuló energia felhasználását.” 
 
Határidő: 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: 
 

39/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága felkéri Belágyi Tamás ügyvezetőt, hogy a 
Bizottság következő ülésére adjon részletes kimutatást az iskolai sportcsarnok 
üzemeltetésével kapcsolatos 2010-2011. évi bevételekről és kiadásokról, míg a 2011. 
évi pénzügyi tervet egészítse ki hasznosítható épületenkénti bontásban a bevételi és 
kiadási tervvel.  
 
Határidő: a Bizottság következő ülése. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető. 
 



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

40/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az Alsónémedi 
Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotását a kiküldött előterjesztés szerint. 
 
Határidő: 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: 
 

41/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az adóügyi 
dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet megalkotását kiküldött előterjesztés 
szerint az alábbi módosításokkal: 
- a 4.§(2) bekezdésében szereplő határ 94%-ra emelkedjen, 
- a 4.§(3) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés kerüljön: „A (2) bekezdésben 
említett jutalék felső határa 94%-os teljesítési aránynál nem haladhatja meg a 
köztisztviselő egy havi rendszeres személyi juttatásként kapott bérének 20%-át, 95%-
os teljesítési aránynál 40%-át, 96%-os teljesítési aránynál 60%-át, 97%-os teljesítési 
aránynál 80%-át, 98%-os teljesítési aránynál 100%-át.”, 
- a 4.§(4) bekezdése az alábbiakra változzon: „A (2) bekezdésben említett jutalék felső 
határa 98% feletti teljesítési aránynál sem haladhatja meg a köztisztviselő egy havi 
rendszeres személyi juttatásként kapott bérét.”. 
 
Határidő: 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: 
 

42/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a házasságkötés 
hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az 
anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet megalkotását a kiküldött előterjesztés 
szerint.  
 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen, 1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 
 

43/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az „Alsónémedi 
Nagyközség Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotását a kiküldött előterjesztés szerint. 
 
Határidő: 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: 
 

44/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a szabálysértési 
bírságok összegének emeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását a 
kiküldött előterjesztés szerint.  
 
Határidő: 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: 
 

45/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatalban a zöldterület kezelés szakfeladaton négy rehabilitációs 
álláshely létesítését 2011. április 01-től az önkormányzati igazgatás szakfeladat 
rehabilitációs hozzájárulásának, valamint a bér és járulékai tartalék terhére.  
 
Határidő: 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: 
 

46/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 2011. 
évi költségvetési fejlesztési céltartalékán szereplő „Speciálterv Kft. vitás kérdés 
rendezése” soron szereplő összegből bruttó 625.000,- Ft átcsoportosítását a 
beruházások között szereplő „Templom körüli tér, díszkivilágítás” sorra. 
 
Határidő: 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: 
 

47/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy biztosítsa 
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. 
 
Határidő: 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: 
 

48/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja az ABÉVA Kft. felé, hogy a 
pedagógusok kérésére az iskola kis tornatermét 2011. április 1 - 2011. június 30-ig 
díjmentesen bocsássa rendelkezésükre.  
 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen 1 nem szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 
 

49/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a 48/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozatot 
módosítva javasolja az ABÉVA Kft. felé, hogy a pedagógusok kérését figyelembe 
véve az iskola kis tornatermét változatlanul alkalmanként 1.500,- Ft+ÁFA bérleti díjért 
biztosítsa a továbbiakban is, míg az emeleti konditermek valamelyikét díjmentesen. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök.  



Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának 
 Polgármesteri Hivatala 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottságának, 2011. március 10-én megtartott nyílt üléséről. 

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

44/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy egyebek napirendi pont 
keretében tárgyalja Szántó Erzsébet iskolában tartott tornával 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: 

45/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a nyílt ülés napirendi pontjait a következő 
sorrendben tárgyalja:  
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2010. évi 
működéséről. 
Költészet napjának előkészítése. 
A gazdasági program véleményezése. 
Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.  
A március 15-i ünnepség megrendezése. 
Az Alsónémedi Sportegyesület 2010. évi beszámolója 
Egyebek: Szántó Erzsébet kérése 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 



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

46/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 44/2011.(03.10.) – 45/2011.(03.10) bizottsági 
határozatokban foglalt módosításokkal a napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

47/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi 
működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

48/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a 2011-
2014. évekre szóló gazdasági program elfogadását. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
 
 
 
 
 



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

49/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a civil szervezetek támogatására vonatkozó 
pályázatot a 2010. évi kiírás szerint javasolja megjelentetni és csak 2012-től 
javasolja annak teljes körű átdolgozását. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

50/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy elfogadja az ASE 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
  
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
 
 



Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának  
 Polgármesteri Hivatala 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottságának, 2011. március 10 -én megtartott üléséről. 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

19/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága a napirendet 
elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

20/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2011-2014. közötti 
idıszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadását az alábbi 
kiegészítésekkel: 
4. oldal, „Fejlesztési elképzelések” fejezet utolsó mondata: „Az Önkormányzat 
fejlesztései során elınyben részesíti a megújuló energia felhasználását.” 
9. oldal, „A kultúra, …” fejezetben a Mővelıdési Házhoz tartozó felsorolás 
harmadik franciabekezdése: „a Mővelıdési Ház nyitva tartását és az általa 
szervezett programokat az igényekhez kell igazítani,” 
10. oldal, „A kultúra, …” fejezet utolsó mondata: „Az örmény kisebbségi 
önkormányzattal a megkötött együttmőködési megállapodásban foglaltakat 
kívánja teljesíteni az Önkormányzat.” 
 
Határid ı: Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

21/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı testület felé az Alsónémedi Felıserdısor utca kiépítésére fizetendı 
útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását 
a kiküldött elıterjesztés szerint. 
 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

22/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága felkéri 
Vincze József polgármester urat, hogy kérjen árajánlatokat az iskola belsı 
udvarának terveztetésére. 
 
Határid ı: 2011. április 7. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

23/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé Kormányos Antal egyéni vállalkozó megbízását övcsatorna 
tisztítására a Sárkánytótól az elkerülı útig tartó szakasz, ill. a Halászy Károly 
utcától a vízház közelében lévı végpontig tartó szakasz vonatkozásában. 
A vállalkozási díj összege mindösszesen bruttó 896.000,- Ft, mely a teljes munka 
elvégzésére vonatkozik és nem léphetı túl. 
 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

24/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé heti tíz órában részmunkaidıs fıépítész alkalmazását a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatának idejére, majd azon munka 
befejezésekor kéri értékelni a megbízott tevékenységét és annak függvényében 
döntést hozni az esetleges további munkavégzésrıl 
 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

25/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy 2012-ben vizsgáltassa felül, illetve egészítse ki a 
korábban elkészített csapadékvíz rendezési tervet. 
 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 4 igen, 1 tartózkodó és 1 nem 
szavazattal az alábbi határozatot elfogadta: 

 
26/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy a 0130/11 hrsz-ú ingatlant adja bérbe Juhász Zoltán 
Alsónémedi Széchenyi u. 108. szám alatti lakosnak úgy, hogy a terület 
kitakarítása a bérlı feladata és költsége, az Önkormányzat pedig átminısítteti a 
területet „szántó” mővelési ágba.  
 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot elfogadta: 

27/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága felkéri a 
mezııröket, hogy a külterületi dőlıutakat fokozottan ellenırizzék és tegyék meg 
a feljelentéseket azon gazdák ellen, akik gondatlanságból vagy szándékosan 
locsolják és ezzel rongálják az utat, illetve annak szélességét, térkép szerinti 
helyzetét megváltoztatják, egyben kéri a korábban e témában megjelent cikk 
újbóli közzétételét az Alsónémedi Hírmondóban 
 
Határid ı: folyamatos. 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
 



  

 



-----Original Message----- 
From: Kormányos Csilla [mailto:sia@freemail.hu] 
Sent: Monday, February 28, 2011 10:04 AM 
To: polgarmester@alsonemedi.hu 
Subject: Fw: árajánlet! 
 
 
 
Címzett:      polgarmester@alsonemedi.hu 
Árajánlat: 
 
Fuvar költség:  280 km * 2= 560 km 
 
   560 km *280 = 156800Ft + Áfa (39200Ft) 
 
Bruttó ár:  196 000ft 
 
Munka díj:  7 nap-napi 10 óra  
 
   8000Ft/ óra + Áfa 
 
 70 óra  560000Ft + Áfa (140000Ft) 
 
Bruttó munkadíj :  700000Ft Áfástól. 
 
Szállítási díj + Munkadíj együttesen:  
 
196000Ft Áfástól + 700000Ft Áfástól = 896000 Ft  
 
 
 Üdvözlettel: 
 Kormányos Antal ev. 
 
 
 
 
 



 



From:  Gayerhosz Tibor [mailto:tibut@invitel.hu]  
Sent: Tuesday, January 25, 2011 9:48 AM 
To: polgarmester@alsonemedi.hu 
Subject:  
 

TibúT Kft 
Taksony 
Árpád u 17 
Kapcsolattartó: Gayerhosz Tibor 
Tel: 30-210-89-82 

Árajánlat 
Tárgy:  Alsónémedi külterület csapadékvíz elvezetési árkok tisztítása. 

1-es szakasz (Sárkány tó-Ócsai út) Megközelítőleg 1200m, amit Józan Sándor úrral bejártunk. 
Fontossági sorrendben az első lenne. Mivel a területet igen nagy területen borítja a bel, -vagy –talajvíz, 
ezért ezt a szakaszt két lépcsőben lehetne kitisztítani. Az első lépés az Ócsai út felőli oldalon az 
árokban lévő akadályok kitisztítása, hogy az elöntött területről leszivárogjon a víz. Második lépésként, 
a vízlehúzódás után lehetne az árok továbbtisztítása. 

2-es szakasz (Halászi Károly utca- Kiszsilip) megközelítőleg 1600m ezt a területet tavaly jártuk be. 

3-as szakasz (Gyáli út-Némedi tábla) megközelítőleg 100m. 

A bejárás során felmértük a területet, és a munka elkezdése érdekében az árokpartot, a kettes 
szakasznál a növényzetektől meg kell tisztítani. Józan Sándor úrral történt személyes bejárás 
alkalmával szóba került annak lehetősége, hogy a növényzet tisztítására lenne megoldás, amit a helyi 
szervezetekkel, lakosokkal oldana meg. Ellenkező esetben a kitermelt faanyagért cserébe, cégünk 
kitisztítja a területet, de a tuskózást nem foglalná magában. Az árok tisztításánál szó volt a kitermelt 
anyag partoldalon történő elhelyezéséről, illetve annak elterítéséről. A bejárás alkalmával azonban 
megállapítottuk, hogy ez több helyen problémát okozhat, mivel az árokpart megemelkedése miatt a víz 
nem tudna belefolyni, mivel a környező talajszint alacsonyabban maradna. Ezen szakaszoknál a 
deponálást látnánk optimálisnak. 

A tárgyban szereplő árkok (2.900 m) gépi tisztítása megközelítőleg négy hetet venne igénybe, 
melynek a költsége, szállítás nélkül 1.200 Ft/fm + Áfa.  

A munkálatokat egy forgókotró illetve, egy kotrórakodó géppel végeznénk, és a két szakaszt egy 
időben kezdenénk.  

Az ár 2011. 03. 31. -ig érvényes. 

Taksony 2011.01.24. 



E L İ T E R J E S Z T É S 

9. sz. napirendi ponthoz 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete részére 

A belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete szerinti 
„Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” pályázat benyújtásáról 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete szerinti „ Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás” pályázaton lehetıségünk nyílik támogatást nyerni a Széchenyi István Általános 
Iskola melletti mőfüves sportpálya köré atlétika pálya építésére. 
 
A projekt összköltsége: 
A jelenleg rendelkezésre álló árajánlat alapján a kivitelezés költsége 20.500.200,- Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 25.625.250,- Ft 
Az igényelhetı támogatás mértéke 80%, de maximum 20.000.000,- Ft.  
Így az önkormányzatnak 5.625.250,- Ft önerıt kell rendelkezésre bocsátania. 
Tekintettel arra, hogy az elıterjesztés készítésekor a 2010. októberi árajánlatot vettük a költségbecslés 
alapjául, ennek felülvizsgálata szükséges, melyre a március 22-i testületi ülésig sor kerül. Ennek 
megfelelıen fenti összegek a határozat meghozatala elıtt módosíthatók. 
 
Ez alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy A belügyminiszter 
7/2011. (III.9.) BM rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” 
kiírásra pályázatot nyújt be „Atlétika pálya építése a Széchenyi István Általános Iskola melletti 
mőfüves sportpálya köré”címmel. 
A projekt összköltsége bruttó 25.625.250,- Ft, melybıl 5.625.250,- Ft a pályázati önerı. 
A Képviselı-testület a felmerülı költségeket vállalja, és a szükséges önerıt a 2011. évi 
költségvetésben biztosítja a pályázati önerıkeret terhére.  
A szükséges önerı az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt megvalósítására kívánja azt 
felhasználni. 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert a pályázat és a 
csatolandó dokumentumok aláírására. 
 
A pályázat elkészítése 
A pályázat elkészítésére 2 árajánlatot kaptunk. 
Az egyiket az Absolvo Consulting Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. IV. em.) 
adta, akik 140.000,- Ft +ÁFA tanácsadási díjat, valamint elnyert támogatási összeg 5 %-a + ÁFA-nak 
megfelelı sikerdíjat számítanak fel a pályázat elkészítéséhez. 
A másik árajánlatot a Tempo-Consulting Kft.-tıl kaptuk (székhely: 2194 Tura, Erdész u. 8.), akik 
60.000,- Ft +ÁFA összegért vállalják a pályázat elkészítését, továbbá sikerdíjat állapítanak meg, 
amelynek mértéke a pályázattal elnyert támogatási összeg 3,5 %-a + ÁFA. 
 
Alsónémedi, 2011. március 18. 

 
Tisztelettel: 

Czafrangó Ágnes 
Alsónémedi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. március 22-i ülésének 10. sz. napirendjéhez 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Határozatok végrehajtása: 
 
48/2011. (02. 03.) Napirend módosítás. 
49  Jegyző úr munkaviszonyának megszüntetése közös 

megegyezéssel. 
50 Jegyzői pályázat kiírása, melyről jelen ülésen zárt ülés keretében 

döntünk. 
51 Tejüzem bontásának tervezője, ill. a kivitelező kiválasztása, mely 

nyomán a terv elkészült, a bontás megkezdődött. 
  
52-53 zárt ülésen született határozatok (vagyoni ügy).  

 
54-56/2011. (02. 22.) Napirend módosítások. 
57 A Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása. 
58  A Felsőerdősor u. aszfaltozására rendelet-tervezet előkészítésére 

megbízás, mely rendelet jelen ülésen ke5rül elfogadásra. 
59 Iskolai konyha bérleti díjának módosítása, mely megtörtént. 
60 Családi Nap támogatása. 
61 Lovas Nap támogatása. 
62 KMB-sek támogatásának módosítása. 
63 Iskolai aula kijelölése házasságkötés céljára. 
64 Köztisztviselői teljesítményértékelés során két dolgozónak egy évi 

béremelés, mely kapcsán márciustól kapják kiemelt bérezésüket. 
65 A Hírmondó Szerkesztő Bizottsága elnökének Józan Krisztiánt 

választottuk. 
66 A katolikus templom körüli részt Templom térnek neveztük el. 
67 Napirend módosítás. 
68 Elfogadtuk a Kisdunáért Társulás 2010. évi beszámolóját. 
69 Az iskolai konyha eddig működéséről szóló beszámolót fogadtuk 

el. 
70 Április 30-ig meghosszabbítottuk az óvodai ételszállításra kötött 

szerződést, mely aláírásra került. 
71 A Birgejárás II. terület szabályozási tervének készítőjéről 

döntöttünk, mely kapcsán a szerződést megkötöttük. 
72-74 A „Kertváros” Társulásban való képviseletemről – 

akadályoztatásom esetén – döntöttünk. 
75 Beszámolómat fogadta el a Képviselő-testület. 
76 A Fő út 56. sz. alatti ingatlan átadásával kapcsolatban döntöttünk. 
77 A háziorvosi ügyeletnek fizetendő díj ügyében pontosítottuk 

korábbi határozatunkat. 



78 Napirend módosítás. 
79 Az Alsónémedi Községért Kuratóriuma elnökének dr. Papp 

Zsoltot választottuk. 
80 Az iskola hőszigetelésére benyújtandó pályázat közbeszerzésének 

bonyolítójáról és a közbeszerzés megindításáról döntöttünk, 
melyről a mai ülésen is tárgyalni fogunk. 

81 A TEJ 2007 Kft. ingatlan felajánlásáról szóló korábbi 
határozatunkat módosítottuk, mely kapcsán a szerződés 
elkészítése folyamatban van.  

 
82/2011. (02. 22.) zárt ülésen született határozat (vagyonnyilatkozatok teljesítéséről 
szóló beszámoló elfogadása).  

 
 

Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
 
2011. február 01-március 10.  2011-2014. évi Gazdasági Program készítése. 
 
2011. február 22. Testületi ülés volt. 
23.  Iskolai vezetői értekezleten jártam, az aktuális problémákat 

beszéltük meg. 
 A Hungaria Értékpapír Zrt. Vezetőivel találkoztam. 
 A Templom u. végén az útjavítást beszéltük meg a kivitelezés 

során. 
 Árajánlatokat kértünk a „Birgejárás II.” terület útcsatlakozásának 

tervezéséhez. 
24. Megújuló energia felhasználásának lehetőségeit beszéltük át, 

Jónás Imre energetikai szakértő járt itt. 
25. Jegyzői állásra pályázókkal elbeszélgetés. 
26. Iskolai szülők bálján vettem részt. 
28. Alpolgármesteri értekezlet. 
 Helyi vállalkozókkal megbeszélés. 
 Tejüzem bontási szerződésének aláírása. 

A Vásártér, Veresmarty utcai árkok kialakításának lehetőségét 
vizsgáltuk meg. 

 
2011. március 01. Fogorvosi ellátást nyújtó vállalkozással folytattam megbeszélést. 

 A Farkas Építésziroda járt nálam megbeszélésen, mely kapcsán 
szerződésünket közös megegyezéssel megszüntettük. 

03.  Vállalkozási szerződést írtunk alá az L-TEAM Bt-vel (kezelési 
terv készítése). 

07. Alpolgármesteri értekezlet. 
 Nyugdíjasok köszöntése nőnap alkalmából. 
08. Az ABSOLVO Kft. járt itt a szennyvíztisztító pályázathoz feltett 

tisztázó kérdések átbeszélése ügyében. 
 Nőnapi köszöntések. 



09. Kocsis István alezredesnél voltam Dabason, megbeszélést 
folytattunk körzeti megbízott biztosításáról. 

10. A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság és a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság ülése volt. 

11. A DALTEX Kft. Ügyvezetője járt nálam. 
 A „Kertváros” Kistérség Nevelési Tanácsadójának vezetőivel 

konzultációs megbeszélést folytattunk. 
 A Perfectus Kft. Ügyvezetője (Dóka Zsolt) járt itt az iskolai 

hőszigetelés közbeszerzésének megbeszélése ügyében (jelen 
ülésen tárgyalunk róla). 

15. Március 15-i ünnepség. 
16. A Kisdunáért Társulás Elnöke járt nálam, megbeszélést tartottunk. 
 A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ülése volt. 
17. Rendkívüli – zárt – testületi ülés a jegyzői pályázatok ügyében. 
 
Várható programok:  
 
18. A só szoba átadása lesz óvodánkban.  
 A Hivatal ezen a napon egész nap ügyfélfogadást tart, 19-én 

viszont nem lesz ügyfélfogadás. 
 

 
 

 
Kérem az előterjesztésemben foglaltak elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 17. 
 
 
              Vincze József   
                    polgármester 



KÉRELEM 

 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 

 

2011. augusztus 27-én Alsónémedin Traktorfesztivált szeretnénk rendezni. Ennek a rendezvénynek a 

célja, hogy a lakosság megismerhesse a mezőgazdaságban használt traktorokat, az elmúlt évtizedek 

technikáit, a fejlődést napjainkig. Ezen a rendezvényen ügyességi és erőt próbáló feladatokkal várjuk a 

traktoros gazdákat. Mivel ez az esemény nagy helyigényű ezért azzal a kéréssel fordulunk az 

Önkormányzathoz, hogy Alsónémedi külterületén lévő 0351. helyrajzi számú (Kenderföldek végénél 

lévő háromszög) területen engedélyezze a lebonyolítást. Ha az érdeklődés megkívánja, akkor 

lehetőségünk van arra, hogy e háromszöggel szomszédos szántóföldet is igénybe vegyük. 

(Györgyövics Károly úr földterületét). 

Bízva kedvező döntésükben! 

 

 

Tisztelettel: A szervezők:     

 

Bálint Sándor                Józan Krisztián 

          

 

Végvári Miklós              Kiss Miklós       
                                                                                                                                                                                


