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JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. április 26-án 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 9 fő, majd –
mivel a tervezett napirendhez módosító javaslat nem érkezett- felteszi szavazásra a 
napirendet 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

114/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Napirend: 
 
Nyilvános ülés: 
 
1.)       Egészségügyi szolgáltatók beszámolója. 
 
2.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása. 
 
3.) A 2010. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása. 
 
4.) Első osztályok indítása. 
 
5.) Faluház-fesztivál programjával kapcsolatos döntések. 
 
6.) Vízmű-telep melletti árok elkészítéséhez forrás biztosítása. 
 
7.) Gyermeknap megrendezéséhez forrás biztosítása. 
 
8.) Az iskolai hőszigetelés kiviteli tervéhez és műszaki ellenőrzéshez forrás 

biztosítása. 
 



Képviselı-testület 2011 04 26 jk  nyílvános ülés  
Egészségügyi szolgáltatók beszámolója. 

                                         

 2 

9.) Támogatási kérelmek elbírálása. 
 
10.) Külterületi utak forgalomszabályzásához keretösszeg biztosítása.  
 
11.) A Kulturális koncepció módosítása. 
 
12.) Lakott területet jelző tábla áthelyezése. 
 
13.) A településrendezési eszközök felülvizsgálatának, valamint a Birgejárás II. 

gazdasági terület szabályozási tervének megkezdéséről határozat hozatala. 
 
14.) Társulásokkal („Kertváros”; Kisdunáért) kapcsolatos döntések (tagdíj 

módosítása, társulási megállapodás módosítása). 
 
15.) Belterületbe vonás. 
 
16.) Dabas város Rendőrkapitánya kinevezésének véleményezése.  
 
17.) A Képviselő-testület munkatervének módosítása.  
 
18.) Tájékoztatás: 
 

- Bursa Hungarica pályázat megyei támogatása, 
- Templom körüli tér felújítása,  
- Sitt-telep rekultivációja, 
- Iskolai hőszigetelés, 
- Atlétikai pálya, 
- Településrendezési eszközök felülvizsgálata, 
- Tejüzem bontása, 
- Felsőerdősor utca aszfaltozása,  
- Iskola egy éves bejárása. 

 
19.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Zárt ülés: 
 
20.) Segélyezési ügy. 
 
21.) Lakásépítési támogatások. 
 

1.) Napirend  

Egészségügyi szolgáltatók beszámolója. 
 
Vincze József megkérdezi, hogy a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
kíván-e hozzászólni az előterjesztéshez? 
 
Török Lajosné nem kíván hozzászólni. 
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Vincze József megkérdezi, hogy a meghívott szolgáltatók képviselői kívánnak-e hozzászólni? 
 
Nem kívánnak. 
 
Vincze József előadja, hogy lehetőség van arra, hogy, ha egyhangú a szavazás, akkor egyben 
szavazzon a Képviselő-testület a kiküldött határozati javaslatokról. 
Felteszi szavazásra az egyben való döntés lehetőségét. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

115/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
egészségügyi szolgáltatók beszámolója napirendi pont határozati javaslatairól egyben 
kíván szavazni. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Vincze József kezdeményezi az egészségügyi szolgáltatók beszámolóinak elfogadását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

116/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 97/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja a védőnői szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolókat. 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

117/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 98/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja az I. sz. háziorvosi szolgálat – Dr. Papp Zsolt – 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

118/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 99/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja a II. sz. háziorvosi szolgálat – Dr. Tholt Mária – 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

119/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 100/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja a házi gyermekorvosi szolgálat – Dr. Szlivka Gabriella – 2010. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

120/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 101/2011. (04.19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja a fogorvosi szolgálat – Jenei Art Dent – 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

121/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 102/2011. (04.19) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – elfogadja az Ócsa-Alsónémedi Központi Orvosi Ügyelet 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Vincze József elmondja, hogy a mai napon merült fel, hogy a nőgyógyászati asszisztenst 
eddig a Dabasi Rendelőintézet fizette, de már nem tudja finanszírozni. Javasolja, hogy 1/a 
napirendi pont keretében tárgyalják a kérdést. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

122/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
téma fontosságára való tekintettel 1/a. napirendi pontnak felveszi a nőgyógyászati 
asszisztensi feladatok díjazásának témakörét. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

1/a.) Napirend  
 

Nőgyógyászati asszisztens finanszírozása. 
 
Bihari Lászlóné védőnő előadja, hogy kb. 10 évig ingyen dolgozott a nőgyógyász mellett 
asszisztensként. Jelenleg bruttó nyolcezer forintot kapott havonta. De április hónapra már nem 
utaltak. Igény lenne a nőgyógyászati rendelésre, de ingyen nem tudja vállalni ezt a 
többletfeladatot.  
 
Vincze József javasolja, hogy május, június hónapra biztosítsa az Önkormányzat ezt a díjat, és 
júniusig felveszi a kapcsolatot a szakorvosi rendelővel és egyeztetnek ebben az ügyben. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

123/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Bihari Lászlóné részére, a nőgyógyászati asszisztensi feladatok ellátásáért 2011. május és 
június hónapra havi bruttó 8.000,- Ft megbízási díjat fizet, a 2011. évi költségvetés 
általános tartalékának terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

2.) Napirend  

Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása. 
 
Vincze József polgármester röviden összefoglalja a zárszámadási rendeletet: 
 
A rendelet 2. sz. melléklete részletezi a bevételeket, összes helyi adóbevétel 475.870 e.Ft 
(építmény, iparűzési, idegenforgalmi, talajterhelési díj és pótlék, bírság), SZJA átengedett 
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része 56 millió forint, adóerő képesség miatti elvonás 60 millió forint (közel mínusz 4 millió), 
gépjárműadó 101.166 e. Ft. 
Gázkötvény elfogyott, az idén ebből már nem lesz bevétel, a központosított előirányzatok 
tartalmazzák az útfelújításra kapott állami támogatásokat, a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatást, kereset kiegészítést, stb. összesen 53.988 e. Ft. 
A szociális jellegű juttatások „fedőnév” az ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra, 
rendszeres szociális segélyre, stb. kapott központi hozzájárulás. 
Az összes költségvetési bevétel 2010-ben 977.393 e. Ft, ezt növeli a pénzforgalom nélküli 
bevétel, amely a kincstárjegy beváltásból származik. 
 
A rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a kiadásokat. A szociálpolitikai juttatások eredeti 
előirányzata az önkormányzati önerőt jelenti, míg a módosított előirányzat tartalmazza már az 
adott jogcímhez kapott állami támogatást is. 
Beruházásra összességében 185.622 e. Ft-ot költött az önkormányzat, részletezése az 5. sz. 
mellékletben található. Felújítás 81.254 e. Ft. 
 
Az önkormányzat fejlesztések nélküli kiadása 2010-ben 818.975 e. Ft volt, a bevétel 
kincstárjegy nélkül pedig 977.393 e. Ft. Ez jó, mert kb. 158 millió forintos többlettel zártuk az 
évet. Az viszont már kevésbé jó, hogy 573 millió forintos adóbevételünkből 414 millió forint 
működésre ment el. Itt látszik, hogy szükség volt a takarékos költségvetésre, mert ha az állam 
pár év múlva elvonja a helyi adóbevételek egy részét, akkor nehéz helyzetbe is kerülhetünk. 
 
Vincze József elfogadásra javasolja a 2010. évi zárszámadási rendeletet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján megalkotta a 11/2011.(V.03.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 
2010. évi zárszámadásáról. 
 

3.) Napirend  
 

A 2010. évi belsı ellenırzési beszámoló elfogadása. 
 
Vincze József elfogadásra javasolja a kiküldött beszámolót. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

124/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság 53/2011. (04. 20.) sz. bizottsági határozatára figyelemmel – úgy 
dönt, hogy elfogadja a 2010. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámolót. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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4.) Napirend  

Első osztályok indítása. 
 
Vincze József hozzáfűzi, hogy 64 fő van beíratva első osztályba, ebből 55 fő Némediről a 
többi gyermek a környező településekről. Egy osztály létszáma maximum 26 fő + 10% lehet. 
Ameddig az Önkormányzat finanszírozni tudja, addig újabb 1. osztály indítása mindenképpen 
történjen meg. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

125/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 96/2011. (04.19) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a Széchenyi István Általános Iskola által benyújtott 
kimutatás alapján engedélyezi a 2011-2012-es tanévben három első osztály indítását 
abban az esetben, ha a gyereklétszám eléri az 54 főt és ez nem jár a költségvetésbe 
tervezett személyi kiadások (bér, túlóra, helyettesítés) emelkedésével.  
 
Határid ő: 2011. szeptember 01. 
Felelős: Vincze József polgármester és Mayer Istvánné igazgató.  
 

5.) Napirend  

Faluház-fesztivál programjával kapcsolatos döntések. 
 
Vincze József tájékoztatja a testületet, hogy a Csík zenekar nem tud fellépni, ezért a Ghymes 
zenekart akarják meghívni. A Kulturális, Egészségügyi és Szociális bizottságnak nem feladata 
ebben dönteni, ez a Művelődési Ház illetékeseire tartozik. Lejátssza a Duna Televízió 
himnuszát, mely a Ghymes együttes zenéje. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy derült égből villámcsapásként érte, hogy a Csík zenekar 
helyett a Ghymes együttes lesz szerződtetve. A bizottsági ülés óta sok zenéjét meghallgatta, 
az, hogy kinek milyen zene tetszik, az szubjektív dolog. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen 2 nem szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Faluház–Fesztivál keretében megrendezi a Ghymes koncertet.  
 
Határid ő: azonnal.  
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
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127/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 64/2011. (04. 20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel –úgy dönt, hogy a Faluház fesztivál keretében megtartott koncert bevételét 
a Művelődési Ház a Faluház fesztivál rendezvény költségeire, illetve a Művelődési Ház 
által szervezett „kulturális rendezvények” - re használhatja fel. 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

6.) Napirend  

Vízmű-telep melletti árok elkészítéséhez forrás biztosítása. 
 
Vincze József kéri a határozati javaslat elfogadását az előterjesztés alapján. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

128/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 54/2011. (04.20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a Damjanich utca csapadékvíz elvezetését szolgáló árok 
kiépítésére 1.248.344,- Ft + ÁFA összeget biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

129/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 55/2011. (04.20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a 314/2010. (12. 14.) sz. határozatból a “2011. évi bérleti 
díj terhére” szövegrész törlésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

7.) Napirend  

Gyermeknap megrendezéséhez forrás biztosítása. 
 
Vincze József megkérdezi, hogy a bizottsági elnök ki akarja-e egészíteni az előterjesztést? 
Török Lajosné kéri, hogy szavazzák meg a kért összeget. 
 



Képviselı-testület 2011 04 26 jk  nyílvános ülés  
Az iskolai hıszigetelés kiviteli tervéhez és 
mőszaki ellenırzéshez forrás biztosítása. 

                                         

 9 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

130/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 106/2011. (04. 19.) sz., valamint a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 56/2011. (04. 20.) sz. bizottsági határozataira 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a Nagygödörben 2011. június 03-án megrendezendő 
gyermeknap programjaihoz 300.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2011. évi 
költségvetésben, a „pénzeszköz átadás tartalék” terhére. 
 
Határid ő: 2011. június 03. 
Felelős: Vincze József polgármester.  
 

8.) Napirend  

Az iskolai hőszigetelés kiviteli tervéhez és műszaki ellenőrzéshez forrás biztosítása.  
 
Vincze József elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

131/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 57/2011. (04.20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy az “Utólagos hőszigetelés és nyílászáró csere az 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában” megnevezésű beruházás kiviteli 
tervének elkészítésére 480.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az általános tartalékkeret 
terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 

132/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 58/2011. (04.20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy az “Utólagos hőszigetelés és nyílászáró csere az 
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában” megnevezésű beruházás műszaki 
ellenőri teendőinek ellátására 398.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az általános 
tartalékkeret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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9.) Napirend  

Támogatási kérelmek elbírálása. 
 
Vincze József elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

133/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 59/2011. (04.20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a Napfény Mazsorett Csoportot (vezetője Juhász Lászlóné) 
250.000,- Ft-tal támogatja a 2011. évi költségvetésben a “civil szervezetek támogatása” 
keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

134/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 60/2011. (04.20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a kyokushinkai karate Tigris dojó Egyesület Alsónémedi 
csoportját (szakosztályát) 100.000 Ft-tal támogatja a 2011. évi költségvetésben a “civil 
szervezetek támogatása” keret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

135/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 61/2011. (04.20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy 2011-ben 150.000,- Ft-tal támogatja a Cseppek Néptánc 
csoport (vezetője Józan Béláné) működését. A támogatás biztosítása a 2011. évi 
költségvetésben a „pénzeszköz átadás tartalék” (100.000,-) és a „civil szervezetek 
támogatása” (50.000,-) keretekből történik.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

136/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 62/2011. (04.20.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – úgy dönt, hogy a Chek-Nisszá Fesztivál szervezését 100.000,- Ft-tal 
támogatja a 2011. évi költségvetésben az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

10.) Napirend  

Külterületi utak forgalomszabályozásához keretösszeg biztosítása. 
 
Vincze József várja a hozzászólásokat a témához.  
 
Zsin Géza elmondja, hogy egy évvel ezelőtt arról beszéltek, hogy a legfrekventáltabb utat 
sorompóval látják el. A sorompó az óta eltűnt, a gazdák ezt az utat nem is használják. 
Felszórták az utat kuléval, hogy az alacsony autók is be tudjanak menni. 
 
Józan Sándor elmondja, hogy a testület egy része a múlt héten szemétgyűjtési akciót 
szervezett ezen a területen. Azóta legalább 30-40 zsák szemetet raktak le megint.  
 
Török Lajosné elmondja, hogy szeretné, ha megvalósítanák a hulladékgyűjtők kihelyezését. 
Ott pihennek a kamionosok. A Haraszti úton és a CBA Cent körül is kellene néhány ilyen 
szeméttároló a járda mellé. 
 
Vincze József elmondja, hogy sorompót nem lehet telepíteni. 
 Elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

137/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 29/2011. (04. 18.) sz., valamint a 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 63/2011. (04. 20.) sz. bizottsági 
határozatára figyelemmel – úgy dönt, hogy a külterületi utak szabályozására 1.000.000,- 
Ft keretösszeget biztosít a 2011. évi költségvetési rendeletből, az „általános tartalék” 
terhére.  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Vincze József polgármester.  
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11.) Napirend  

A kulturális koncepció módosítása. 
 
Vincze József javasolja az előterjesztés szerinti elfogadást. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

138/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 104/2011. (04. 19.) sz. bizottsági határozatára 
figyelemmel – a kiküldött egységes szerkezetű anyag alapján elfogadja Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzat Kulturális Koncepciójának módosítását. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.  
 

12.) Napirend  

Lakott területet jelző tábla áthelyezése. 
 
Vincze József tájékoztat, hogy minden költséget a kérelmező magára vállal. Javasolja az 
előterjesztés szerint a határozati javaslat elfogadását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

139/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Gál József kérésére 
és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 30/2011. (04. 18.) 
sz. bizottsági javaslatára figyelemmel – úgy dönt, hogy az Alsónémedi lakott terület 
táblát az OMV benzinkúttól a valódi lakott terület határára helyezteti, mellyel 
kapcsolatban felmerülő költségeket a kérelmező viseli. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

13.) Napirend  

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának, valamint a Birgejárás II. gazdasági 
terület szabályozási tervének megkezdéséről határozat hozatala. 
 
Vincze József elmondja, hogy ez csak formai, jogi követelmény, a TREND Kft. kérte, hogy 
legyen határozat róla. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

140/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos munka megkezdésével. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

141/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Birgejárás 
II. gazdasági területre vonatkozó tervezési munka megkezdésével. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

14.) Napirend  

Társulásokkal („Kertváros”; Kisdunáért) kapcsolatos döntések (tagdíj módosítása, 
társulási megállapodás módosítása). 
 
Vincze József elmondja, hogy a tagok javaslatára csökkentették a tagdíjat 10 Ft / fő –re, 120 
Ft/ főről. Ezért van szükség a társulási megállapodás módosítására. 
Javasolja a határozati javaslatok elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

142/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kisdunáért 
Önkormányzati Társulásban fizetendő tagdíj 10,- Ft/állandó lakos összegre történő 
csökkentésével. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

143/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kisdunáért 
Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodásának módosítását a kiküldött 
előterjesztésben foglaltak szerint. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

144/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodásának előterjesztés szerinti módosításait és az 1. számú melléklete szerint 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás kiadásához hozzájárul. 
 
 Határidő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

15.) Napirend  

Belterületbe vonás. 
 
Vincze József előterjeszti, hogy a CBA ipari park területén lévő területnek a belterületbe 
vonását kérik egy inkubátorház építésére.  
 
Józan Sándor kiegészíti azzal, hogy ez a régi dűlőút volt. Az öreg országút mellett 
alakítanának ki egy szerviz utat. 
 
Vincze József javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

145/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Alsónémedi község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2004. (V. 
03.) sz. rendeletében meghatározottak szerint az Alsónémedi 0128/5-8 hrsz-ú 
ingatlanokat a község belterületéhez csatolja. 
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: dr. Deák Erzsébet jegyző. 
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16.) Napirend  

Dabas Város Rendőrkapitánya kinevezésének támogatása. 
 
Vincze József elmondja, hogy változások történtek a Dabasi Rendőrkapitányság vezetésében. 
Új rendőrkapitányt neveznek ki és kérték az egyetértésünket a kapitány személyével 
kapcsolatban. Még nem volt alkalma hosszabb megbeszélésre a leendő kapitánnyal, de a 
márciusi testületi ülésünkön részt vett. 
 
Vincze József javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

146/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Kocsis István 
r. alezredes Dabas Város rendőrkapitányának való kinevezésével. 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

17.) Napirend 

A Képviselő-testület munkatervének módosítása. 
 
Vincze József előadja, hogy a HÉSZ-el azért csúsztak, mert csak most kapták meg a digitális 
térképet. Javasolja, a határozati javaslat elfogadását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

147/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 325/2011. (12. 14.) sz. 
önkormányzati határozatával elfogadott munkatervét úgy módosítja, hogy az alábbi 
napirendeket a 2011. június 28-i ülésén tárgyalja: 
– HÉSZ felülvizsgálattal kapcsolatos kérdések, 
-  Sportcsarnok további bérletének kérdésköre. 
 
Határid ő: 2011. június 28. 
Felelős Vincze József polgármester. 
 

18.) Napirend  

Tájékoztatások. 
 
Vincze József várja a kérdéseket a megjelölt témákhoz.  
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- Bursa Hungarica pályázat.  
 
A Bursa Hungarica pályázatról döntött a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság. A 
nyertesek csak az Alsónémedi Önkormányzattól kapták meg a pénzt, mert a Pest-megyei 
Önkormányzat nem tudta kifizetni a ráeső részt. 
 
- A templom körüli tér felújítása. 
 
Nagyon nehezen kapták meg az építési engedélyt, ezért csak most lehet kezdeni a 
munkálatokat. Most lehet indítani a pályáztatást, és kb. 3 hét a kivitelezési munkák kezdése. 
Minket is sürget a határidő. Nem térkő lesz lerakva, hanem díszburkolat. 
 
Juhász Zoltán kérdése, hogy ki lesz a műszaki ellenőr? 
 
Vincze József válasza, hogy erre élő szerződés van. 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy Rozgonyi Erik egyszer azt mondta, hogy Brabanti József 
köztisztviselőként látta el ezt a feladatot.  
 
Vincze József tájékoztat, hogy ennek utána kell nézni. 
 
- Sitt-telep rekultivációja.  
 
Vincze József elmondja, hogy a múlt héten volt Kerepesen, mert hallotta, hogy elutasították a 
korábban beadott pályázatot. Ezt a hírt ott megerősítették. Új pályázatot kell beadni, vagy a 
korábbi tulajdonosnak visszaadni a területet. Ha visszaadnánk, azzal anyagilag rosszabbul 
járna az önkormányzat, mert akkor az évek során általunk odahordott szemét mennyisége után 
kellene fizetni a rekultivációt és az sokkal többe kerülne. Szervezett formában a falu 
lakossága oda hordta szemetet és így meg állapítják, hogy mennyi az Önkormányzatra eső 
rész. Felhívták a figyelmet, hogy nagyon keményen fogják megosztani a költségeket. Most 
UNIÓS pénzből lehet rekultiválni, de ezek ki fognak futni és az állam nem fog a saját 
pénzéből erre fordítani. Csak azok a települések nyerhetnek, ahol víz van a közelben, vagy 
nagyon sok köbméter a szemét. Ha UNIÓS forrásból tudjuk rekultiválni, egy rendezett 
területet kapunk. Egy vállalkozó szívesebben venné meg a szomszédos Önkormányzati 
területet, ha rekultiválva van a szemétbánya, mint így. 
 
Juhász Zoltán van egy olyan rendelet, hogy mindenképp a tulajdonos a felelős.  
 
Némedi Rezső elmondja, hogy még egy dolog szól a pályázás mellett az, hogy folyamatosan 
hordják oda az illegális szemetet. Mindenképp be kell adni újra a pályázatot. Meg kellene 
szüntetni a bejáratot. De mellette szőlő van.  
 
Vincze József kifejti, hogy ráadásul a szemétbánya mellett önkormányzati terület van. Az is 
sokkal többet ér, ha mellette rendezett terület van. Az elveimmel nem fér össze, hogy UNIÓS 
pénzből legyen megoldva, de az Önkormányzat részéről ez tűnik a legeslegjobb megoldásnak. 
 
Juhász Zoltán kérdezi, hogy hivatalosan mettől- meddig működött lerakóként? 
 



Képviselı-testület 2011 04 26 jk  nyílvános ülés  
Tájékoztatások. 

                                         

 17 

Vincze József elmondja, hogy 1980 – tól működött. Ebben az esetben nem csak az erkölcsi 
felelősséget kell figyelembe venni. Több összetevője van a dolognak. Minél hamarabb 
megszüntetjük, annál hamarabb megszabadulunk az illegális szemétlerakástól is.  
 
Némedi Erika elmondja, hogy előtte illegális szemétlerakóként működött, akkor vették át az 
Acsaiék.  
 
Józan Sándor elmondja, hogy 1996-ig egy vállalkozó üzemeltette hivatalosan. Utána lett az 
Acsaiéké. 
 
Dr. Deák Erzsébet elmondja, hogy az ajándékozási szerződés jogilag nagyon előnyös az 
Önkormányzatnak, mivel a szerződés 4. pontjában szerepel, hogy mi történik abban az 
esetben, ha az ajándékozást megalapozó feltevések meghiúsulnak, ilyenkor visszaadhatja az 
ajándékba adott területet az Önkormányzat az Acsaiéknak.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

148/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagja marad. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
- Iskolai hőszigetelés.  
  
Vincze József elmondja, hogy több bejárás is volt már ebben az ügyben. A pályázati pénzt a 
lábazat, homlokzat és tető hőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére adják. Ezen munkák 
közben még plusz munkák is felmerülnek pl. a kis tetők lebontása és újraépítése, csatorna 
leszedés felrakás, stb. Ha most lecseréltetjük a bádogokat akkor nem kell még egyszer  fizetni 
az állványozásért. Az egészet egy generálkivitelezővel szeretnénk megoldani.  
 
- Atlétika pálya. 
 
Vincze József elmondja, hogy a pályázat be lett adva. Még nincs elbírálva. 
 
- Településrendezési eszközök felülvizsgálata. 
 
Vincze József elmondja, hogy csak a napokban kapták meg a digitális térképet ezért nem 
haladt eddig. Ha szükséges május végén rendkívüli ülés lesz. A Birgejáráshoz egy egyszerű 
úthoz kértek engedélyt, de azt a választ kaptuk, hogy az nem jó, új tervet kell készítetni. Más 
megoldást kell keresni. 
 
- Tejüzem bontása. 
 
Vincze József kifejti, hogy az egyik szomszédos ingatlan esetében sok tulajdonos van. 
Mindegyiket ki kell értesíteni, de van köztük olyan, aki 1924-ben már meghalt.  
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Dr. Deák Erzsébet elmondja, hogy ilyen esetben ügygondnokot lehet kijelölni és mindent 
megtesz az építéshatóság, hogy törvényes kereteken belül minél hamarabb megoldja a 
kérdést. 
 
- Felsőerdősor utca aszfaltozása. 
 
Vincze József elmondja, hogy a terv elkészült. 4,25 m széles utat terveztettek mindkét oldalon 
süllyesztett szegéllyel, remélve, hogy ez tartósabb lesz, és nem töredezik le a széle. Mindkét 
oldalon lesz árok. 
 
- Iskola egy éves bejárása. 
 
Vincze József felkéri Belágyi Tamást, hogy mondja el tapasztalatait. 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy 16 oldalas a hibalista. Elkezdődtek a munkák, de nagy része 
csak a nyári szünetben lesz megcsinálva. Vannak vitás kérdések a kivitelezővel, pl. a parketta 
kopása. A konyha beruházás kapcsán kiépítik pluszban a parkolót. 
 
- Szemétszedés nagypénteken. 
 
Józan Sándor elmondja, hogy a kamionmosó előtt a Tankcsapda utcánál volt az akció. 
Megszűntek a nagy gócpontok, de az óta folyamatosan gyűlik a szemét. 
 
Vincze József előzőleg a Somogyi B. utcától az erdőig a Wágner Gyulával lett összeszedetve 
a szemét, de már annak sem sok látszata van. A sertéstelepi úton 2 ilyen gócpont is van. 
Az 5 –s út soroksári részén a Soroksári hivatalt kell értesíteni, hogy oldják meg a 
szemétkérdést. 
 

19.) Napirend  

Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehatásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Vincze József várja a kérdéseket a kiküldött beszámolójával kapcsolatban. 
 
Szántó Erzsébet kérdezi, hogy milyen szerződésmódosítás volt dr. Tholt Máriával? 
 
Vincze József elmondja, hogy a gépkocsi átalányt szüntették meg. 4 hónap már ki lett fizetve, 
de a többi az megtakarítás lesz. 
 
Vincze József elmondja, hogy lesz egy pályázati kiírás iskolai táboroztatás feltételeinek 
megvalósítására, de a mi Önkormányzatunk nem vehet részt rajta. 
 
Juhász Zoltán kérdezi, hogy miért nem kaphatta meg a szemétbánya anyagait? 
 
Dr. Deák Erzsébet kifejti, hogy nagyon sok volt a munka az ülések előkészületeivel ezért a 
türelmét kéri. 
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Bálint Sándor kérdezi, hogy van-e pályázat kiírva főépítészre? 
 
Vincze József elmondja, hogy ki lett írva, de nem túl nagy a választék jelentkezőkből. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

149/2011. (04.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármester beszámolóját az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedéseiről. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős Vincze József polgármester. 
 
További kérdés hozzászólás nem lévén, Vincze József a nyilvános ülést bezárja, és zárt ülést 
rendel el. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Vincze József       dr. Deák Erzsébet 
 Polgármester        jegyző 
 
 
 
 

Jakab Ágnes 
Jkv. 


