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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2010. március 26-án 14 órakor megtartott ülésérıl. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. 
    (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) 
 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
 
Dr. György Balázs polgármester köszönti a napirendekhez meghívott vendégeket, 
érdeklıdıket és a Képviselı-testület tagjait. 
 
Megállapítja a Képviselı-testület határozatképességét: 12 fıbıl jelen van 10 fı.  
 
Javaslatot tesz a napirend módosítására, tájékoztatva a Képviselı-testület tagjait a 
kiosztott anyagokról: 

– az egyebek napirendnél kéri tárgyalni a szennyvíztisztító bıvítés 
pályázatához kiosztott elıterjesztést, 

– szintén az egyebek napirendben kér felhatalmazást az ABÉVA Kft. alapító 
okiratának módosításával kapcsolatban (határozati javaslat került kiosztásra) 

– zárt ülés keretében személyi ügyben tesz majd elıterjesztést. 
 
Megkérdezi a Képviselı-testület tagjait, van-e további javaslatuk a napirend 
módosítására, kiegészítésére? 
 
 

Szabó Endre képviselı idıközben megérkezett. 
(12 fıbıl jelen van 11) 

 
 

Bálint Sándor az egyebek napirend keretében jelzi hozzászólási szándékát. 
 
Szántó Erzsébet is az egyebek napirend keretében kíván szólni. 
 
Zsin Géza szintén az egyebek napirendben kér szót. 
 
Szabó Endre is az egyebek napirend keretében kér szót. 
 
 



 2 

Dr. György Balázs polgármester kéri a módosított, illetve kiegészített napirend 
határozattal történı elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
73/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a napirendet – 
módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
 
 
 
NAPIREND:  
 
Nyílt ülés: 
 
1.) Helyi egészségügyi szolgáltatók beszámolói (háziorvosok, védınık, fogorvos 

ügyelet). – Tervezett idő:  1 óra. 
 
2.) A Kulturális és Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén született határozati 

javaslatok tárgyalása (Halászy Károly Mővelıdési ház 2009. évi mőködésérıl 
szóló beszámoló, a Fantázia Mővészeti Iskola kérései, Kihívás Napja 2010.). – 
Tervezett idő:  1/2 óra. 

 
3.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 

legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (mezıırök 
kilométerkeretének emelése, külterületi fémsorompók, küldött delegálása a 
DVT-be, útépítés, közlekedési tábla kihelyezése). – Tervezett idő:  45 perc. 

 
4.) A legutóbbi Pénzügyi Bizottság ülésén született határozati javaslatok 

tárgyalása (a Vackor Mackó=CSANA kérései, alapítványi támogatások, 
Kisdunáért Társulás beszámolója, ingatlanügyek). – Tervezett idő:  30 perc. 

 
5.) A Polgármester beszámolója az elmúlt ülésen hozott határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. –
Tervezett idő:  10 perc. 

 
6.) Egyebek: 

– Felhatalmazás az ABÉVA Kft. alapító okiratának módosítására, 
– Sportcsarnok bérleti szerzıdés módosítási javaslata (kérés), 
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–  a szennyvíztisztító bıvítés pályázatával kapcsolatos döntés 
meghozatala, 

– hozzászólások. 
 
Zárt ülés: 
 
7.) Vagyoni ügyek. –Tervezett idő:   30 perc. 

 
8.) Személyi ügy.   
 
 
 
Napirend 1.)  Helyi egészségügyi szolgáltatók beszámolói (háziorvosok, 
védınık, fogorvos ügyelet). – Tervezett idő:  1 óra. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester köszönti a jelenlévı szolgáltatókat és megköszöni 
írásos beszámolóikat is. 
Megkérdezi İket, kívánják-e kiegészíteni írásos beszámolóikat? 
 
A jelenlévı szolgáltatók közül senki nem jelzi kiegészítési szándékát, így a 
Polgármester a Képviselı-testület tagjainak adja meg a szót. 
 
Szabó Endre a „turistákkal” kapcsolatban érdeklıdik, van-e aggodalomra okot adó 
betegség közöttük? 
 
Dr. Tholt Mária és dr. Papp Zsolt is nemmel válaszol.  
 
Dr. Tüske Zoltán szomorúan olvasta a lecsökkentett TB támogatást, mely miatt 
veszélyben van a háziorvoslás. 
 
Dr. Tholt Mária elmondja, amíg orvos van, addig nincs veszélyben, legfeljebb a 
minıségi ellátás romolhat. A finanszírozás az nem jó, de a rendelı felszereltsége igen. 
A háziorvosoknak az OEP támogatásból kell finanszírozniuk a fizetésük mellett a 
többi költséget is, a jövıben abból két gyermeket taníttatni lehetetlen, más módon kell 
a fizetésüket kiegészíteni. 
 
Szántó Erzsébet dr. Tholt Máriától kérdezi, – mert azt olvasta anyagában, hogy a 
vérzsír mérést anyagi okok miatt nem lehet vérvétel nélkül elvégezni –, mennyibe 
kerülne a vizsgálat? 
 
Dr. Papp Zsolt 1-1.500,- Ft/stix összeget mond. 
 
Dr. Tholt Mária szerint indokolt lenne ez a módszer. 
Szántó Erzsébet kéri, hogy gondolkodjanak el a vizsgálat támogatásáról. 
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Arról is érdeklıdik az orvosoktól, mennyire tartanák indokoltnak „víztisztító” 
berendezés beszerelését a víz vastartalma miatt? 
 
Dr. Papp Zsolt szerint ez a kérdés viszonylagos. A normális értékek megvannak a 
településen, úgy gondolja, de ha van rá anyagi lehetıség, akkor jó lenne megvalósítani, 
mert a vastartalom hatással van a szervezetre. Ha szükséges, utánajár mennyire 
befolyásolja a dolgokat. 
 
Szántó Erzsébet a növényeken vette észre a hatást.  
Papp doktor úr beszámolójában olvasta, hogy az osztályfınöki órák keretében lehetne 
elıadásokat tartani. Tájékoztatja, hogy a rendırtiszti fıiskoláról is voltak már itt, az 
órákon folyik a tájékoztatás az alkoholfogyasztásról, kábítószer fogyasztásról, 
egészséges életmódra nevelésrıl stb.  
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy két kútból veszi a 
település a vizet és a kevert víz vastartalma a szabványérték alatt van. 
 
Dr. Tholt Mária szerint komoly lehet az értéke, mert a fehér ruhákon fekete pöttyök 
jelennek meg mosáskor.  
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy ezek a belsı öreg hálózatok miatt 
lehetnek, mert a hálózati ivóvíz értékei jók. 
 
Szabó Endre elmondja, víztisztítót akartak nekik eladni és többféle vizet vizsgáltak. A 
Szentkirályi vízben kétszer annyi szennyezıdés volt, mint a Némedi csapvízben. 
 
Kerekes Miklós minden beszámolóban a prevencióról olvasott és arról, hogy szők 
körben mőködik. 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy megérkezett az 
orvosi ügyelet kiegészítése, az 1400 alkalomból 372 alkalommal kereste fel az 
ügyeletet alsónémedi lakos, a kivonulásnál pedig a 997-bıl 303 érintette 
településünket. 
Tájékoztatja az ügyelet vezetıjét, hogy nem teljesen vannak megelégedve az orvosi 
ügyelettel. – Esetet is ismertet, amikor pl. a 10. csengetésre vették fel a telefont, azt 
kérdezték meg, hány éves a beteg, ill. kijöttek és ellátás után tanácsok nélkül hagyták 
ott a beteget. Azt is jelezték, hogy este fél 10-10 óra között már nem szeretnek 
kivonulni. 
 
Dr. Inczeffy Zsolt kéri, hogy a panaszokat írásban tegyék meg, hiszen 28 alkalmazott 
van és a pontos idıpontok alapján tud utánanézni kirıl van szó, illetve ismételt esetek 
után lépni. 
 

 
Morvai János megérkezett az ülésre. 

(12 fıbıl jelen van 12 fı) 
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Szántó Erzsébet elmondja, éjszaka ment az ügyeletre és alig találta meg, teljesen sötét 
volt a parkolóban is és tábla sem jelezte az ügyeletet. Amikor rákérdezett, azt mondták 
nincs rá pénz.  
 
Dr. Inczeffy Zsolt elmondja, jelezték ezt a problémát. Nem tudja, hogy miért nem 
táblázták ki és azt sem, miért került le a közvilágítás. 
 
Dr. György Balázs polgármester megígéri, jelzi az ócsai Polgármesternek. 
 
Szántó Erzsébet másik problémaként elmondja, a vizsgáló asztalnak fehér mőbır 
borítása van, arra az asztalra fektették le, úgy gondolja, legalább egy lepedıt rá kellene 
teríteni. Hideg volt. 
 
Dr. Inczeffy Zsolt tájékoztatja, hogy a papírlepedı beszerzése, biztosítása az İ 
feladata, jobban figyelni fogja.  
A főtés a nonprofit Kft. feladata. Elıször, amikor hideg volt (18 fok) ık is fáztak, és 
szükség esetén légkondicionálóval főtöttek, de elvették tılük a távirányítót. 
 
Dr. György Balázs polgármester ezt is jelezni fogja. 
 
Dr. Inczeffy Zsolt ismét kéri, hogy a panaszokat idıpontokkal együtt jelezzék, hogy 
utána tudjon járni. 
 
Bai Sándor a hasi UH szőrés folytatásáról érdeklıdik, úgy tudja a gép meghibásodott. 
 
Dr. Papp Zsolt tájékoztatja, hogy Fehér doktor úr hozta a saját gépét, de eladta. Utána 
Dabasról hoztak gépet, de az a lehetıség megszőnt. Ha Fehér doktor szerez másik 
készüléket, akkor folytatni fogják a szőrést.  
 
Józan Sándor – Papp doktor beszámolójában olvasottakhoz – jelzi, hogy a HPV-vírus 
elleni oltást az Önkormányzat 90 %-ban támogatja. 
 
Dr. Papp Zsolt szülıtıl hallotta, ha teljesen támogatnák, akkor többen beadnák, 
megterhelı a 10 % is.  
 
Józan Sándor arról érdeklıdik, hány oltást adnának be a szülık, ha egyáltalán nem 
kellene érte fizetni? 
 
Dr. György Balázs polgármester emlékezteti a jelenlévıket, hogy a 90 %-os támogatás 
régen meg van szavazva.  
 
Dr. Tholt Mária megkérdezi, hogy amikor a szülı cigarettára, alkoholra költ, azt nem 
sajnálja? Fizessenek 10 %-ot és legyen felelıssége a szülınek a gyermekéért. 
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Józan Sándor Tholt doktornıtıl kérdez, mert a beszámolójában olvasta, az allergiás 
betegségek elterjedtek. Fı okozók a növények, élelmiszerek, E-adalékok stb. Hogyan 
lehetne ezt gátolni, segítve ezzel az új kormány munkáját? 
 
Dr. Tholt Mária a parlagfőrıl már sokszor írt, de az ételallergia szaporodott el, a multi 
cégek által forgalmazott élelmiszerek okozzák a gondot.  
Legyen piac a faluban és vigyék el a permetezési naplót az eladók. Legyenek tehenek, 
sajtüzemek, ne a multik termékeit fogyasszuk. 
 
Dr. György Balázs polgármester lezárja a napirendet és kéri a beszámolók elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az 
Alsónémedi nagyközségben mőködı egészségügyi szolgáltatók – háziorvosok, 
gyermekorvos, fogorvos, védınık és az orvosi ügyelet – 2009. évrıl szóló 
beszámolóját. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és a szolgáltatók vezetıi. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester megköszöni a szolgáltatók munkáját. 
 
 

Az egészségügyi szolgáltatók képviselıi távoznak. 
 
 

 
Napirend 2.)  A Kulturális és Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén született 
határozati javaslatok tárgyalása (Halászy Károly Mővelıdési ház 2009. évi 
mőködésérıl szóló beszámoló, a Fantázia Mővészeti Iskola kérései, Kihívás Napja 
2010.). – Tervezett idő:  1/2 óra. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Kulturális és Oktatási Bizottság 17/2010. 
(03. 16.) sz. határozati javaslatát, melyben a Mővelıdési Ház beszámolójának 
elfogadását javasolják.  
 
Szántó Erzsébet nem kívánja a Polgármestert kiegészíteni, elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
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Józan Sándor a teleház szomorú látogatottságát veti fel. Ennyire növekedett az internet 
elérések száma a településen? 
 
Geiger Jánosné szerint év végére meg kellene fontolni a teleház mőködtetését. A 
gépek már saját tulajdonba kerültek, mert lejárt az 5 év a pályázattól számítva, illetve 
elavultak. 
A 18 év alattiak csak játszani jönnek be a teleházba, esetleg egy-két felnıtt vetıdik be 
letöltés, anyagkeresés miatt.  
Munkanélkülieknek szerveznek igény esetén folyamatosan tanfolyamot, most 8 fı 
jelentkezett. Papírt nem tudnak róla adni, de az alapokat megtanítják. Napközben 
vannak az órák és ingyenesek.  
 
Dr. Tüske Zoltán a beszámolóból – a teleházat levéve – azt látja, hogy sok program 
volt, pl. civil kezdeményezések tánciskola stb., mintha eredményes lett volna a 
mőködés. 
 
Dr. György Balázs polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 17/2010. (03. 16.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 
Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2009. évi mőködésérıl szóló 
beszámolóját. 
 
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Kulturális és Oktatási Bizottság 19-
20/2010. (03. 16.) sz. határozati javaslatát a Fantázia Mővészeti Iskola támogatásának 
emelésére vonatkozóan. 
Itt tájékoztatja a jelenlévıket, hogy dr. Gálos Júlia jelezte távollétét az ülésrıl, beteg. 
Kéri a Képviselı-testület támogatását. 
 
Szántó Erzsébet javasolja a támogatások emelését, hiszen a fejkvóta folyamatosan 
csökken. 
 
Dr. György Balázs polgármester egyenként teszi fel a két javaslatot szavazásra.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 19/2010. (03. 16.) sz. határozati javaslatára – a Fantázia 
Mővészeti Iskolába járó alsónémedi lakosú gyermekek részére nyújtott 1200,- 
Ft/fı összegő (csoportos foglalkozás) támogatást a 2009/2010. tanév második 
félévétıl visszamenıleg 100,- Ft/fı összeggel megemelni. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2010. február 01-tıl visszamenılegesen folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
77/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 20/2010. (03. 16.) sz. határozati javaslatára – a Fantázia 
Mővészeti Iskolába járó alsónémedi lakosú gyermekek részére nyújtott  1500,- 
Ft/fı összegő (egyéni zenei foglalkozás) támogatást a 2009/2010. tanév második 
félévétıl visszamenıleg 200,- Ft/fı összeggel megemelni. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2010. február 01-tıl visszamenılegesen folyamatos. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Kulturális és Oktatási Bizottság „Kihívás 
Napja” programban való részvételre vonatkozó javaslatot. 
 
Szántó Erzsébet kb. 150.000,- Ft-ra becsüli a költségeket.  
 
Dr. György Balázs polgármester úgy gondolja, most csak a nevezést kell eldönteni és 
ahhoz a pénzt biztosítani, a költségek ráérnek az április ülésre. 
Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
78/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 22/2010. (03. 16.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – 
úgy döntött, hogy 2010. évben is nevez a „Kihívás Napja” programjára, melynek 
nevezési költségét a tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve 2010. május 19. 
 
 
 
Napirend 3.)  A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (mezıırök 
kilométerkeretének emelése, külterületi fémsorompók, küldött delegálása a DVT-be, 
útépítés, közlekedési tábla kihelyezése). – Tervezett idő:  45 perc. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 23/2010. (03. 16.) sz. határozati javaslatát, melybıl a 
mezııri beszámolóról nem kell dönteni, csak a gépkocsi költségtérítés kilométer 
keretének emelésérıl. 
 
Dr. Tüske Zoltán nem kívánja az elmondottakat kiegészíteni. 
 
Dr. György Balázs polgármester kéri a javaslat elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
79/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 23/2010. (03. 
16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy engedélyezi a mezıırök éves 
kilométer keretének szükséges mértékő emelését. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság fém sorompók telepítésének elutasítására vonatkozó 
javaslatát, ill. a bizottsági ülésen elhangzottakat. 
Mivel sem hozzászólás, sem módosító javaslat nem érkezett, kéri a határozat 
elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 25/2010. (03. 
16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a külterületre nem készíttet és 
helyez el fém sorompókat. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a 26-27/2010. (03. 
16.) sz. határozatban foglaltak aktualitásukat vesztették. (Delegálás a DVT-be.) 
 
A 28/2010. (03. 16.) sz. határozati javaslatot az aszfaltozásokra vonatkozóan a 
Pénzügyi Bizottság 35/2010. (03. 17.) sz. határozatával támogatta, a Nyárfa utca 
aszfaltozásának kihagyásával.  
 
Dr. Tüske Zoltán tájékoztatja a jelenlévıket a bizottsági ülésen felvetett útalap 
készítésrıl a lakossági önerı részleges felhasználásával, melyet Józan Sándor vetett 
fel, de  İ is támogatta a javaslatot.  
Azóta beszélt Bai Sándorral és egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, az 
aszfaltozandó utcák számának csökkentésével, így a költség is csökken. 
 
Szabó Endre nagyságrendileg egyetért, de javasolja, hogy a Nyárfa utcában is 
készüljön legalább útalap, ne hordják fel a sarat a Kápolna, Széchenyi utcákba. 
Megjegyzi, ott is beszedték a hozzájárulás összegét. 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy ott van útalap, csak tönkremegy. 
Megnézik, de kb. 1 milliós költség a „lyukakat betömni”. 
 
Józan Sándor elmondja, hogy a bizottsági ülésen az útalap készítése az İ fejében 
fordult meg, de ha kimarad a Nyárfa utca, akkor csökken a költség és támogatja a 
többi utca aszfaltozását.  
Ha sikerül mart aszfaltot szerezni a most felújított utcákból, akkor a Nyárfa utcában 
szét kell teríteni. 
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Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy az 1 + 1 forintos pályázaton 
készített utcákból lesz biztosan mart aszfalt, ha nem, akkor vehetnek.  
 
Kozma Márta szerint így lehet gréderezéssel javítani az utcát, de a mart aszfalt esetén 
már nehézkes lesz. 
 
Dr. György Balázs polgármester javasolja, hogy nézzék meg a lehetıségeket és 
javítsák annak az útnak az állapotát, a többi utca aszfaltozása mellett. 
Két határozat meghozatalát kéri ez ügyben, melyeket feltesz szavazásra. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 35/2010. (03. 17.) sz. határozati javaslatára, a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 28/2010. (03. 16.) sz. határozati 
javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy a 2010. évben önkormányzati és 
lakossági finanszírozással megvalósítja az Akácfa, Nap-Hold és Arany János utca 
aszfaltozását, tekintettel arra, hogy a vonatkozó pályázatot véglegesen 
elutasították.  
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a 2010. költségvetési év. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
82/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a Nyárfa utca állapotát és annak javítási lehetıségeit (pl. mart aszfalt 
borítás) megvizsgálja, s a szükséges beavatkozásokat megteszi. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Szántó Erzsébet a Polgármester tanácsát szeretné kérni, jelezve örül annak, hogy az 
utcák aszfaltozásra kerülnek. Az Akácfa utcából keresték meg – a Polgármester úr is 
tudja milyen ügyben –, nem tudja idetartozik-e? 
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Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, nem ide tartozik, megbeszélik, nem tud 
rá még reagálni. 
 
Zahorán Jánosné jelzi, hogy az incidens a háta mögött történt, úgy gondolja, inkább 
köszönettel tartoznának neki, mint ezzel. 
 
Szántó Erzsébet azért hozta ide, mert az emberek kérték. 
 
Szántó Dezsıné elmondja, azok az emberek otthon vannak, ráérnek ilyenekkel 
foglalkozni és olyan dolgokat mondanak, ami nem igaz, pl. csekket kapnak a 
fizetéshez stb.  
 
Zahorán Jánosné elmondja, állandóan tájékoztatta a lakosságot az utca dolgairól.  
Azt mondják, hogy nála a járda jutalmul készült el, amikor akadálymentesítés történt.  
 
Dr. György Balázs polgármester visszatérve az utca aszfaltozásra, tájékoztatja a 
jelenlévıket, hogy ajánlatokat kértek a mőszaki ellenırzésre és a közbeszerzés 
lebonyolítására, valamint elektronikus költségvetést is készíteni kell. 
Három ajánlat érkezett, melyekbıl a mőszaki ellenırzésre a BR-BAU Bt. ajánlata a 
legjobb 3.000.000,- Ft + ÁFA összegért, a közbeszerzésre pedig a Novum Forum Bt-é 
2.600.000,- Ft + ÁFA összegért. Az elektronikus költségvetést a Speciálterv Kft. tudja 
elkészíteni, aki a településközponthoz is készíti.  
Kéri a két legjobb ajánlattevı elfogadását a munkákra. 
 
Rozgonyi Erik jegyzı úgy véli, lehetne az árból alkudni, tekintettel arra, hogy a Nyárfa 
utca kimaradt, így a munka is csökkent. Javasolja az ár csökkentésére a Polgármester 
felhatalmazását.  
 
Dr. György Balázs polgármester összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak 
elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a 81/2010. (03. 26.) sz. határozatban meghatározott utcák aszfaltozása 
kapcsán a közbeszerzési eljárást megindítja. 
A beérkezett árajánlatok közül a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Novum 
Fórum Bt-t, a mőszaki ellenırzésre a BR-BAU Bt-t választja ki. Egyben 
felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert, hogy a beadott ajánlatokban 
szereplı összeg csökkentésérıl állapodjon meg, mivel az elvégzendı feladat 
tartalma a Képviselı-testület döntése szerint csökkent. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 29/2010. (03. 16.) sz. határozati javaslatát a Deák F. u. 
sarkán elhelyezendı „Elsıbbségadás kötelezı!” tábla kitételére vonatkozóan. 
 
Dr. Tüske Zoltán nem kívánja a Polgármestert kiegészíteni. 
 
Szántó Erzsébet mindenképpen javasolja.  
 
Józan Sándor szerint kisebb fekvırendır sem ártana mindkét oldalra.  
 
Dr. György Balázs polgármester emlékezteti a jelenlévıket, hogy szakembert kérnek 
fel a közlekedési rend véleményezésére, ha befejezıdik a konyhabıvítés. 
Kéri a bizottsági javaslat elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
84/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete –a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 29/2010. (03. 
16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Deák Ferenc utca és Iskola 
utca sarkán – Földesi Gáborék ingatlana elıtt – „Elsıbbség adás kötelezı!” táblát 
helyeztet el. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Dr. György Balázs polgármester – tekintettel az érdeklıdık kérésére, akik távozni 
akarnak – elmondja, hogy az aszfaltozások kb. júliusra várhatók. 
 
 

Szántó Erzsébet képviselı kimegy a terembıl. 
(12 fıbıl jelen van 11 fı) 

 
 
 

Napirend 4.)  A legutóbbi Pénzügyi Bizottság ülésén született határozati 
javaslatok tárgyalása (a Vackor Mackó=CSANA kérései, alapítványi támogatások, 
Kisdunáért Társulás beszámolója, ingatlanügyek). – Tervezett idő:  30 perc. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság 26/2010. (03. 17.) sz. 
határozati javaslatát a családi napközi kérésével kapcsolatban, majd átadja a szót Bán 
Júliának. 
 
Bán Júlia tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a nagykaput a tegnapi napon már 
megcsinálták. 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy tegnap az ÁNTSZ-tıl megkeresés érkezett. Mindent 
rendben találtak, kivéve a plafont, ahol a vakolat potyog és azt mielıbb meg kellene 
csináltatni. 
A Némedi szülıknek szeretnének havi támogatást elérni, pl. Délegyházán a 2800 fıs 
településen adnak támogatást. Van olyan egyedülálló szülı, aki nem tudja kifizetni a 
díjat.  
Sokat fektettek a családi napközi létrehozásába és nem egy évre terveztek. Jó lenne, ha 
a szerzıdés idejét 1-2 évre kitolnák.  
 
Bai Sándor ismerteti a Pénzügyi Bizottság ülésen elhangzottakat, mely alapján 
júniusban visszatérnek a szerzıdés feltételeinek tárgyalására.  
 
 

Szántó Erzsébet képviselı visszajön a terembe. 
(12 fıbıl jelen van 12 fı) 

 
 

Bán Júlia elmondja, nehéz így pályázniuk, hogy lejár a szerzıdésük. 
 
Bai Sándor elmondja, júniusban visszatérnek a tárgyalásra, várják meg az egy évet. 
Jelzi, hogy az óvodában is lehetıség lesz a 2,5 éves kortól történı gyermekfelvételre, 
ami befolyásolja a családi napközit is. 
 
Dr. Tüske Zoltán szerint júniusban nem fognak megtudni semmit, mert az óvoda 
szeptembertıl kezdıdik, akkor kezdik a gyerekeket odahordani. 
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Kozma Márta elmondja, nincs igény a családi napközire, most látni. 
 
Bai Sándor szerint júniusig még lesz 2 hónap, addig történhet valami. 
 
Bán Júlia elmondja, most kezdenek „mocorogni”, új jelentkezıjük is van állandóan, 
délelıttönként.  
 
Szabó Endre arról érdeklıdik, nincs kereslet vagy fizetıképes kereslet? 
 
Bán Júlia elmondja, fizetıképes kereslet nincs. 
 
Szabó Endre szerint jó lenne ismerni kik jönnének, kik kérnének támogatást. 
Bán Júlia elmondja, kérték az anyukákat, jöjjenek ide és mondják el a problémájukat. 
 
Szabó Endre kéri, írják le a dolgokat, konkrét tájékoztatást kérnek. 
 
Bálint Sándor jelzi, a szerzıdést úgy kötötték, hogy egy évig ingyenesen kapják a 
helyet, addig kiderül, hogy a némediek veszik-e igénybe vagy idegenek jönnek.  
 
Bán Júlia elmondja, hogy a számlákat ık fizetik, három termet főtenek. 
Már 1,5 millió forintjuk van benne. Ha szeptemberben már nem mőködhet, akkor nem 
éri meg. 
Nyári tábort is szerveznek és játszóházban is gondolkodnak, igaz nem tudni az 
igényeket.  
 
Bálint Sándor elmondja, 4 gyerek van, de 15 is elférne. Úgy gondolja, lehet, hogy ezt a 
vállalkozást nem érdemes folytatni. 
 
Zsin Géza konkrétumokat vár a nyári dolgokról. 
 
Bán Júlia tájékoztatja, hogy július 12.-augusztus 06. között heti turnusban szerveznek 
tábort, kézmőves, angol foglalkozásokat. A napközi a jelenlegi korosztálynak lesz, a 
tábort kicsiknek, alsósoknak szervezik. 
 
Dr. Tüske Zoltán szerint az igényeket fel kell mérni, ha tudják, hogy nem csinálnak 
semmit a Kossuth utcai épületben. Akkor december 31-ig meg lehet hosszabbítani a 
szerzıdést. 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy a családi napközi az 1-3 éves gyermekekrıl szólt, 
amit támogattak. Most az iskolásokról is szó van, ez olyan, mintha az iskola is 
befogadná az óvodásokat.  
 
Bán Júlia elmondja, teljesen elkülönítve vannak a gyerekek 1 éves kortól az óvodáskor 
végéig. A nyári tábornak ehhez nincs köze, pl. azokat hoznák, akiket ısztıl már 
óvodába járatnak. Ki akarják használni a helyet, teret, ezért foglalkoznának az 
iskolásokkal is. 
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Szántó Erzsébet úgy emlékszik, hogy engedélyt az 1-3 éves gyerekekre kaptak, azt 
támogatták. Ez teljesen új dolog. 
 
Dr. György Balázs polgármester jelzi, kérte az egyeztetést tılük. 
 
Kozma Márta megkérdezi, hogy az egy óra hány percet jelent? 
 
Bán Júlia 45 percet mondott. 
 
Kozma Márta elmondja a Pénzügyi Bizottság ülésén is jelzett esetet. 
 
Bán Júlia a nevet kérné, de ha a Heni volt, akkor az nem így történt. 
 
Kozma Márta jelzi, hogy Ildikó a Pénzügyi Bizottság ülésen az egy órára 60 percet 
mondott. 
 
Bán Júlia elmondja, hogy 5 perc túllépésért nem fizetett senki plusz egy órát, de 
megjegyzi, hogy a parkolóóránál is fizetni kell a megkezdett órát. 
 
 

Dr. Tüske Zoltán képviselı kimegy a terembıl. 
(12 fıbıl jelen van 11 fı) 

 
 

Dr. György Balázs polgármester is a 2010. augusztus 31-ig tartó bérlettel ért egyet, 
jelezve szerették volna, ha mőködne a családi napközi az óvoda megkezdése elıtt. 
Nem tudnak versenyezni másokkal, de nem bennünk van a hiba. 
 
Szabó Endre emlékezteti a jelenlévıket, hogy az óvodai felméréskor szó volt arról, 
hogy egy szülı, egy gyermek érdekét is nézik. Ha írásos alátámasztás érkezik a 
támogatásra, meg kell fontolni.  
 
Dr. György Balázs polgármester jelzi, nem jutott idı gondolkodni, hogy mi legyen az 
épületben, mert itt volt a kérés és támogatandónak ítélték. 
 
 

Györgyövics Károly alpolgármester kimegy a terembıl. 
(12 fıbıl jelen van 10 fı) 

 
 
Bán Júlia elmondja, hogy 2-3 hónap eltelt, tél volt, csúsztak a kezdéssel, nem jó 
idıszakban nyitottak. 
 
Dr. György Balázs polgármester javasolja, hozzák be a támogatási igényt és megnézik 
azokat, mert természetesen mindenkit nem lehet támogatni. 
Javasolja a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását.  
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Dr. Tüske Zoltán képviselı visszajön a terembe. 
(12 fıbıl jelen van 11 fı) 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a Kossuth L. u. 60/a. ingatlan kapcsán a bérbeadót terhelı karbantartási 
munkálatok elvégzését természetesnek tartja és azt megcsináltatja, de az 
ingatlanon és annak udvarán egyelıre beruházást (pl. udvarparkosítás) nem 
végeztet el és a családi napközit anyagilag sem támogatja. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
 
 

Bán Júlia távozik az ülésrıl. 
 

Dr. Tüske Zoltán képviselı kimegy a terembıl. 
(12 fıbıl jelen van 10 fı) 

 
 

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság alapítványi 
támogatások ügyében hozott javaslatát. 
 
Bai Sándor nem kívánja a Polgármestert kiegészíteni. 
 
Dr. György Balázs polgármester kéri a javaslat elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
86/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 27/2010. (03. l7.) sz. javaslatára – úgy döntött, hogy a beérkezett 
alapítványi támogatások alapján az alábbi összegekkel támogatja az 
alapítványokat a 2010. évben: 
egyszeri 40.000,- Ft: 

– Szív Hangja Közhasznú Alapítvány a Beteg Gyerekekért Alapítvány 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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egyszeri 20.000,- Ft: 
–       Segítıszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány, 
– Országos Mentıszolgálat Alapítvány, 
– Bársonyszív Alapítvány,  
– Hallgass a Szívedre Alapítvány az Éhezı és a Beteg Gyermekekért, 
– MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY, 
– Segíts, hogy élhessek Alapítvány, 
– Meseország Gyermek Alapítvány, 
– Csontvelı Transzplantációs Alapítvány,  
– Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú 

Alapítvány. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
 
 
Dr. György Balázs ismerteti a Pénzügyi Bizottság 28/2010. (03. 17.) sz. határozati 
javaslatát a Kisdunáért Társulás beszámolójának elfogadására vonatkozóan. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 28/2010. (03. l7.) sz. javaslatára – elfogadta a Kisdunáért 
Önkormányzati Társulás 2009. évi mőködésérıl szóló beszámolóját. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester, ill. Szabó Mátyás a Társulás elnöke. 
Határid ı: folyamatos.  
 
 

Györgyövics Károly alpolgármester visszajön a terembe. 
(12 fıbıl jelen van 11 fı)  

 
 

Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy megtartotta a Társulás a Hírmondóban is 
megjelentetett konferenciát, ahol Alsónémedibıl csak İ vett részt. 
 
Javasolja, hogy a 29-30-31/2010. (03. 17.) sz. határozatok ügyében zárt ülésen 
döntsenek, tekintettel vagyoni ügyekrıl van szó. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
88/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – tekintettel az 
önkormányzati vagyoni témájú ügyekre – úgy döntött, hogy a Pénzügyi Bizottság 
29-31/2010. (03. l7.) sz. határozati javaslatait zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság 34/2010. (03. 17.) sz. 
határozati javaslatát a TIGÁZ vezetéképítése ügyében és az eddigi gyakorlatot, hogy 
nem kértek kártérítést. 
 
Bai Sándor nem kívánta a Polgármestert kiegészíteni. 
 
Dr. György Balázs polgármester kéri a javaslat elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 34/2010. (03. l7.) sz. javaslatára – úgy döntött, hogy a Kistói u. mögötti 
területen végzett gázvezeték építés miatt kártalanítást nem igényel a TIGÁZ Rt-
tıl. 
 

Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
 
 
Dr. György Balázs polgármester a 33/2010. (03. 17.) sz. határozattal kapcsolatban 
tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a bérlı visszalépett, rosszul tájékozódott, mert a 
Klettner-féle üzlet melletti helyre gondolt. 
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Napirend 5.)  A Polgármester beszámolója az elmúlt ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. –
Tervezett idő:  10 perc. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester – kiegészítve írásos beszámolóját – elmondja, hogy a 
tegnapi napon Gyálon járt, ahol az ASA-nak a 10 éves évfordulója volt. Olyan 
rendszert építettek ki, amivel 1100 lakás villamos energia ellátást tudják majd 
biztosítani, de ez akár 2000-re is felmehet. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett a beszámolóhoz, kéri annak elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – szóbeli 
kiegészítéssel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedéseirıl. 
 

Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
 
 
 
Napirend 6.)  Egyebek. 
 
 
– Felhatalmazás az ABÉVA Kft. alapító okiratának módosítására. 
 
 
 
Dr. György Balázs polgármester ismerteti az elızményeket és kéri a kiküldött 
határozati javaslat elfogadását.  
 
 

Dr. Tüske Zoltán képviselı visszajön a terembe. 
(12 fıbıl jelen van 12 fı) 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete testülete 
egyetért azzal, hogy – figyelembevéve az ABÉVA Kft. Felügyelı Bizottságának 
2/2010. (02. 25.) sz. javaslatát – a Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 
2010. február 27. napjától 2012. május 31. napjáig a Hannák & Társa 
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (Cg. 01-09-367925; székhelye: 1221 
Budapest, Arany J. út 62., MKVK nyilvántartásba vételi szám: 000153) bízza 
meg. 
A Képviselı-testület egyben elrendeli az ABÉVA KFT. alapító okiratának 
kiegészítését új tartalmú VII. ponttal, azzal, hogy a jelenlegi VII. pont számozása 
VIII. pontra, míg a jelenlegi VIII. pont számozása IX. pontra változik az alábbiak 
szerint: 
 
V.  A társaság könyvvizsgálója 2010. február 27. napjától 2012. május 31. napjáig: 
Hannák & Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-367925; 
székhelye: 1221 Budapest, Arany J. út 62., MKVK nyilvántartásba vételi szám: 
000153) 
A könyvvizsgáló társaság képviseletében Hannák György könyvvizsgáló (anyja neve: 
Földes Lívia, lakcíme: 1221 Budapest Arany J. út 62., MKVK tagsági szám: 003388) 
jár el. 
 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 
 
 
– Sportcsarnok bérleti szerzıdés módosítási javaslata (kérés). 
 
 
Belágyi Tamás ismerteti a kérést, majd tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a bérleti 
szerzıdést a Képviselı-testület kívánalmainak megfelelıen írta alá és az iskola, 
Mővelıdési Ház tájékoztatása is megtörtént. 
A bérleti szerzıdésrıl a Képviselı-testület a jövı évi koncepció tárgyalásánál térne 
vissza, de akkor az ıszi szervezésekrıl le kellene a vállalkozónak mondania, aki a büfé 
üzemeltetését még nem tudta megkezdeni.  
 
Dr. György Balázs polgármester jelzi, a kérés tulajdonképpen arra irányul, hogy ne 
novemberben, hanem szeptemberben tárgyalja a Képviselı-testület, ami még ennek a 
Képviselı-testületnek az idejében történne. 
 
Dr. Tüske Zoltán javasolja a szeptemberi tárgyalást. 
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Szabó Endre szerint ez lesz a jó döntés, de a versenyek, bajnokságok áthúzódnak. 
 
Dr. Tüske Zoltán jelzi, 4-5 hónaposak a bajnokságok. 
 
Józan Sándor úgy gondolja, hogy adják meg az esélyt az új Képviselı-testületnek. 
 
Morvai János szerint nem lesznek „képben”. 
 
Józan Sándor szerint nem lehet látni az új Képviselı-testület összetételét és lehet, hogy 
majd nem így gondolkodnak.  
 
Dr. György Balázs polgármester a bajnokság végéig adna engedélyt. 
 
Józan Sándor szerint tudták, amikor itt voltak, mikor lesznek a bajnokságok, a 
Képviselı-testületnek viszont rendkívüli ülésen kellett döntenie. 
 
Dr. György Balázs polgármester szerint vélhetıen a lehetıség biztosítása után derült ki 
a bajnokság idıtartama. 
 
Bálint Sándor szerint szeptemberben dönthetnek úgy, hogy a következı Képviselı-
testület ne legyen hosszú távon elkötelezve. Addig sok minden történhet. 
 
Belágyi Tamás arra gondolt, hogy bizonyos hónappal legyen meghosszabbítva a 
szerzıdést, ezt kérik, pl. március 31-ig kaphatnának jogot a bajnokság végéig. 
 
Dr. György Balázs polgármester elıször Józan Sándor módosító javaslatát teszi fel 
szavazásra, majd a szeptemberi újratárgyalást. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 11 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasította azon 
képviselıi javaslatot, hogy az ABÉVA Kft. a sportcsarnok és büfé bérletére szóló 
szerzıdésének bérleti feltételeket a 2011. évi költségvetési koncepciónál tárgyalja 
újra. 
 

Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
93/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a beérkezett 
kérés alapján úgy döntött, hogy az ABÉVA Kft. a sportcsarnok és büfé bérletére 
szóló szerzıdésének bérleti feltételeit 2010. szeptemberi ülésén tárgyalja újra. 
 

Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Belágyi Tamás ügyvezetı. 
Határid ı: azonnal.  
 
 
 
– A szennyvíztisztító bıvítés pályázatával kapcsolatos döntés meghozatala. 
 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy most került 
kiosztásra az elıterjesztés, melyet javasol elfogadni. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, elég bonyolultnak tőnik, de remélik, hogy az összege nagy részét 
át tudják „menteni” az új pályázatba. Ha nem sikerül, akkor már jogi útban is 
gondolkodtak.  
 
Dr. Tüske Zoltán szerint jók a megállapodások, szerényebb összegbe kerülnek, mint 
amibe kerülhetnének.  
 
Józan Sándor emlékezteti a jelenlévıket, hogy az egyik párt már Alsónémedi 
lakosságát butította a tisztító bıvítésével.  
 
Zsin Géza jelzi, hogy a csatorna vize katasztrofális.  
 
Józan Sándor szerint Dunaharaszti felıl jöhet, onnan úsznak ide „fekete foltok”. 
 
Zsin Géza nem szakember, de körbejárta a telep kerítése melletti területet. Van ott egy 
szikkasztó, amiben elsı évben volt anyag, volt funkciója, de most nincs benne víz, 
nincs ülepítés. 
 
Dr. György Balázs polgármester jelzi, az a szikkasztó arra van, ha leáll a telep, oda 
van eresztve a víz és onnan szivattyúzzák vissza, ha helyreáll a mőködés. 
 
Zsin Géza azt veszi észre, hogy az élıvilágnak problémás a víz, nem tudja miért nem 
iktatják be a szikkasztót. 
 
Józan Sándor is úgy tudja, hogy az vésztározó. 
 



 24 

Dr. György Balázs polgármester szerint annak száraznak kell lennie, ha nincs 
probléma, de úgy gondolja, hogy ezt Kozma Miklós tudja, tıle kell megkérdezni. 
 
Szabó Endre elmondja, hogy a taksonyi hídtól jön a „ramaty” víz. 
 
Dr. György Balázs polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
94/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
szennyvíztisztító-telep bıvítésével kapcsolatos szerzıdéseit áttekintve az 
alábbiakat döntötte: 
 
a.) Közbeszerzés lebonyolítására a Novum Fórum Bt.-vel kötött szerzıdés szerinti 
nettó 2.000.000 Ft összegbıl nettó 500.000 Ft-ot az Önkormányzat kifizet, mivel 
egy közbeszerzési eljárást (projektmenedzsment cég kiválasztása) a megbízott 
lebonyolított.  
Ennek 15%-át, valamint (akkori 20%-os) ÁFA tartalmát megfizette, így 175.000 
Ft került átutalásra. A fennmaradó 425.000 Ft-ot az Önkormányzatnak saját 
költségvetésébıl megfizeti. 
A Novum Fórum Bt. a 2010. évi pályázat során közbeszerzési dokumentáció 
elkészítését a fennmaradó 1.500.000 Ft + ÁFA összegért vállalja, a szerzıdés 
ennek megfelelıen módosítható, mely költség a pályázatban elszámolható. 
 
b.) Megvalósíthatósági tanulmány (RMT) és költség-haszon elemzés (CBA) 
elkészítését az M27 Absolvo Consulting Kft. végezte. Mivel az elkészült RMT és 
CBA elutasításra került, ezért kifizetésre nem kerül sor, a szerzıdést minden 
további kötelem nélkül meg kell szüntetni. A cég a 2010-es pályázathoz újból 
elkészíti a fenti anyagokat, valamint a pályázati dokumentációt, változatlanul 
4.400.000 Ft + ÁFA díjért. Ez a költség is elszámolható a pályázatban. 
Amennyiben formai okok miatt elutasítanák a pályázatot, 2.200.000 Ft + ÁFA 
nem kerül kifizetésre. 
 
c.) A tervezést a HUN-PLAN Mérnöki Iroda Kft. végezte. A 2010. évi egyfordulós 
pályázat benyújtásához azonban már kiviteli szintő tendertervet is készíteni kell a 
(két változatban elkészített) elvi vízjogi engedélyes terv után. A tervezı a 
megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés elkészítésében is részt 
vesz, díja 6.200.000 Ft + ÁFA, mely szintén elszámolható a pályázatban. 
 
 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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d.) Az RTK Regionális Településfejlesztési Központ Kft. végezte a 
projektmenedzsment szolgáltatást. A rész-teljesítésre és a Támogatási 
Szerzıdéstıl való elállásra tekintettel az RTK Kft. eltekint a neki járó 8.470.589 
Ft + ÁFA díjtól, így a szerzıdést minden további kötelem nélkül meg kell 
szüntetni. 
 
e.) A Patrióta Média Kft. végezte a nyilvánosság biztosítására szolgáló 
feladatokat.  Mivel azonban a 2010. évi pályázat egyfordulós, ezért ennek 
keretében nincs szükség ilyen tevékenységre, nem is számolható el költségként a 
cég már elvégzett munkája sem. Az elsı (nettó 1.000.000 Ft-ról kiállított) 
részszámla 15%-át, valamint ÁFA tartalmát, összesen 400.000 Ft-ot az 
Önkormányzat már kifizetett. Közös megegyezés alapján az elvégzett 
feladatokkal arányosan az 1.000.000 Ft fennmaradó részét: 850.000 Ft-ot átutal a 
Patrióta Média Kft.-nek, melyet az Önkormányzat saját költségvetésébıl fedez. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert a fentieknek 
megfelelı megállapodások aláírására. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos.  
 
 
 
– Hozzászólások. 
 
 
Rozgonyi Erik jegyzı tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a településközpont ügyében 
hozott határozat meghozatalkor kimaradt a közbeszerzés megindításáról szóló döntés, 
csak a technikai dolog.  
Tulajdonképpen nem csúsztak az idıvel, mert az új jogszabály szerint elektronikus 
költségvetést kell készíteni és ezt kevés cég tudja megcsinálni. A Speciálterv Kft. 
elvállalta, aki a terveket is készítette, 425.000,- Ft-ért, illetve kicsit tovább pontosítja a 
terveket. A szerzıdést megkötöttük. Az utakra vonatkozó költségvetést is elkészíti 
ebben az összegben. 
 
 
 

Bálint Sándor képviselı kimegy a terembıl. 
(12 fıbıl jelen van 11 fı) 

 
 

Dr. György Balázs polgármester kéri a határozat meghozatalát. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
95/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a településközpont felújítására a közbeszerzési eljárást megindítja. 
Egyben a Képviselı-testület jóváhagyja, hogy a közbeszerzéshez szükséges 
elektronikus költségvetést és a pontosított terveket a Speciálterv Kft. készíti el 
425.000,- Ft + ÁFA díjért. 
 

Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
 
 
 
Szántó Erzsébet jelzi, hogy a Vásártér utca kérését, panaszát tolmácsolja, egy rozsdás 
korlát van ott, ami balesetveszélyes. 
 
 

Józan Sándor képviselı kimegy a terembıl, Bálint Sándor  
képviselı pedig visszajön. 
(12 fıbıl jelen van 11 fı) 

 
 

Bálint Sándor megjegyzi, már korábban mondta. 
 
Dr. György Balázs polgármester jelzi, támfal volt, megcsináltatták. Szerinte a korlát a 
mosónál van, de megnézik. 
 
Bálint Sándor úgy emlékszik arról volt szó, be lesz tömve. 
 
Szabó Endre elmondja, hogy az Öreg országútnál Gyálról jött és a CBA felé ment 
haza. A „vendégfogadó” elıtt 3 hölgy, 5-6 futtató áll. A tulajdonost meg lehetne kérni, 
hogy „szelektíven” fogadja a vendégeket vagy szigorítani kellene a mőködési 
engedélyét. 
 
Rozgonyi Erik elmondja, a rendırök tudják, hogy az İ helyük, így legalább nincsenek 
a faluban. Naphosszat ott vannak. 
 
 

Józan Sándor képviselı visszajön a terembe. 
(12 fıbıl jelen van 12 fı) 

 
 



 27 

Szabó Endre elmondja, hogy Sticzné a parkoló ügyében szólt, a szigetek sok helyet 
elvesznek. Ha gyephézagos kıvel van a parkoló lerakva, akkor 50 %-a zöldfelületnek 
számít. 
 
Dr. György Balázs polgármester szerint meg kellene tanulni parkolni. 
 
Szabó Endre jelzi, Varga László elhívta az óvodai játékok miatt, amik bükkfából 
készültek, amibıl nem lehetne, mert szétrothad a fa. Szerinte ki kellene, hogy a 
vállalkozó javítsa. 
 
Zsin Géza jelzi, hogy İt a pedagógusok kérték, hogy a parkoló ügyében csináljanak 
valamit, mert tarthatatlan. A szigeteket el kellene bontani, nagy helyet foglalnak el. A 
másik probléma, hogy esı estén a víz áll, mert a zöldterületnek szánt részt kötött 
talajjal töltötték fel, sár van, lesz, mert nem engedi át a vizet. 
 
Úgy gondolja, hogy még egy „dögkonténert” be kellene iktatni, mert sokszor tele van 
és mellé rakják a tetemet. 
 
Dr. György Balázs polgármester egyetért, kéri elfogadni. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
96/2010. (03. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy még egy konténert biztosít az elhullott állatok elhelyezésének érdekében, 
melynek költségeit a tartalék terhére biztosítja. 
 

Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
 
 
Rozgonyi Erik elmondja, már korábban is felmerül az elhullott állatok mennyisége és 
elhangzott, hogy Némediben nincs annyi állat, ami után fizetünk, pedig hetente 
elszállítják az tetemeket. 
 
 
Zsin Géza elmondja, hogy a borjú bele alig fér el benne. 
 
Dr. Tüske Zoltán úgy tudja, hogy a Haraszti úton konkrétan még nem döntöttek a 
gyalogos átkelıhelyrıl. Azt hallotta, hogy a Róna utcához tervezik, pedig ott nem jó 
helyen lenne. 
A Kistói utca bejáratánál kellene elhelyezni, a Róna utcához nem fognak elmenni. 
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Rozgonyi Erik tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a közútkezelı nem engedi, hogy az 
Önkormányzat a közúton beruházzon, így várhatóan az ABÉVA Kft. fogja ezeket a 
kivitelezéseket megcsináltatni.  
 
Belágyi Tamás jelzi, hogy a közútkezelı már kint járt bejáráson és az átkelıhelytıl 20-
30 méterre terveznék az átkelıhelyet, ahová járdát is kellene csinálni. 
 
Dr. Tüske Zoltán szerint ha az összeget megtudják, akkor szavazzanak róla. 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, így lesz. Személy szerint megvárná az 
M0-ás átkötés elkészültét, mert vélelmezi átrendezıdik, csökken a forgalom, most kár 
10 milliót erre költeni. 
 
Dr. Tüske Zoltán szerint sincs értelme. 
 
Dr. György Balázs polgármester szerint jövıre halasszák el. 
 
Józan Sándor is a CBA Centhez gondolta az átjárót, mert ott mennek le a Kistói utcába 
vagy a tóhoz a rendezvényekre stb. 
Menekülı útként lehet, hogy megmarad majd az út, pl. tegnap a balesetnél is erre 
jöttek. 
 
Szarka Károly a januári ülésen itt járt és jelezte gond van a földügyekben. 17 éve 
vettek földet a sertéstelep mellett, rendes szerzıdéssel, kifizették a %-ot utána és most 
a Juhász Béla rátett aranykoronát a tudtuk nélkül. Jártak az ügyben és a Polgármester 
„finoman” állt hozzá. A 14-es számtól még a nagykönyvben sem szerepelnek a 
dolgok, megnézték. Az ügyvéd kérte a földkiadó határozatot, a Polgármesternek a 
Megyeri azt mondta, hogy a Polgármesteri Hivatalnak leadták. 
 
Dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy az FM határozata megy a Földhivatalba és bejegyzik 
a tulajdonjogot, az Önkormányzatnak nincs köze hozzá.  
 
Szarka Károly elmondja, a mezııri díjat is fizették, a gyerekei tulajdona és hogy lehet 
azt kiadni. 
Úgy gondolja, ne mondjanak olyat, amiben nincsenek meggyızıdve. 
 
 

Szántó Erzsébet képviselı távozik az ülésrıl. 
(12 fıbıl jelen van 11 fı) 

 
 

Rozgonyi Erik jelzi, nem mondta, hogy aranykoronát vásároltak, mert nem tudja mi 
volt. 
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Szarka Károly jelzi, ne másítsák meg a szavukat. 
A Megyeriék 3-4-szer mérték fel a határt és 100 éves karókat tettek át 5-6 méterrel 
arrébb a Cenkhegyen a koordináták alapján. Évszázados határokat el lehet tenni? 
Százezreket fizettek a földmérésekért és papírt sem adnak róla.  
A Polgármesterhez szólva elmondja, rá szavaztak éveken át, hogy legyen nyugdíja, ne 
úgy, mint nekik és ez a köszönet érte. 
 
 

Dr. Tüske Zoltán képviselı idıközben kimegy a terembıl. 
(12 fıbıl jelen van 10 fı) 

 
 

Dr. György Balázs polgármester úgy gondolja, hogy rendesen bántak Szarka 
Károlyékkal a Hivatalban. 
 
Szakra Károly elmondja, két éve kérik, hogy a temetıben gond van, segítsenek. 
Januárban jegyzıkönyv is készült, március 15. volt a határidı és nem történt semmi. A 
hónapot kivárják és lépnek. 
 
Györgyövics Károly jelzi, többen is megnézték a fát, mit lehetne tenni. 
 
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, másik fa alatt is van „köpedék”, meg kell 
nézni. 
 
Györgyövics Károly szerint az a baj, hogy ez a fenyı jobban rá van hajolva a sírra.  
 
Dr. György Balázs polgármester elmondja, azt is nézték, hogy egy húzatásnál a sírt is 
felhúzná.  
 
 

Dr. Tüske Zoltán képviselı visszajön a terembe. 
(12 fıbıl jelen van 11 fı) 

 
 

Szarka Károly – visszatérve a földügyre – elmondja, Alsónémedit 15000 
aranykoronával csapták be. Hosszú ügy lesz, de lesz ügy, a büntetıügy nem évül el. 
Köszöni, hogy meghallgatták és ismét jelzi, ha nem történik semmi márciusban, akkor 
húsvét elıtt lépnek a fenyıfa ügyében. 
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Dr. György Balázs polgármester – mivel további kérdés, hozzászólás a nyílt ülés 
keretében nem érkezett – megkéri a vendégeket a távozásra és a napirend szerinti zárt 
ülést rendel el. 

 
 
 
 
 

kmf. 
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