JEGYZİKÖNYV

Készült:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
2010. június 25-én 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.
Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait az ülés elıtt kiosztott anyagokról és arról,
mely napirendnél javasolja azokat tárgyalni:
–
az útpályázat napirendjéhez kapcsolódóan került ki javaslat a Képviselıtestület felé,
–
az 5. sz. napirendnél az AIRVAC Kft. beszámolójának tárgyalásánál
javasolja a most kiosztott határozati javaslatot tárgyalni, melyet két ügyvéd
is látott (a Kft. jogi Képviselıje, aki azt készítette és Tüske doktor).
Megkérdezi a Képviselı-testület tagjait, van-e további javaslatuk a napirend
módosítására, kiegészítésére?
Az egyebek napirendnél az alábbi képviselık jelezték hozzászólási szándékukat:
–
Bálint Sándor,
–
Szántó Erzsébet,
–
Józan Sándor (három témakörben, és zárt ülés keretében vagyoni ügyben),
–
Bai Sándor (három témakörben),
–
Szabó Endre.
Dr. György Balázs polgármester kéri a módosított, illetve kiegészített napirend
határozattal történı elfogadását.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
135/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a napirendet –
módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadta.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

NAPIREND:

Nyílt ülés:
1.)

Közoktatási intézményeink vezetıinek beszámolója az elmúlt nevelési évrıl,
valamint a Fantázia Mővészetoktatási Intézmény beszámolója.

2.)

Önkormányzati alapítású Alapítványok beszámolói a 2009. évrıl
(Községért, Széchenyi István Általános Iskoláért, Óvodáért, Alsónémedi
Gyermekekért és Anyákért, Dabas és Környéke Üdülıtábor).

3.)

A Kulturális és Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén született határozati
javaslatok tárgyalása (Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapprogramjának
módosítása, Sportcsarnok névadó, Faluház állományának nyilvántartásba
vétele, CSANA beszámoló).

4.)

A Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (területcsere,
aszfaltkeverı-telep létesítési kérelem, hulladékgazdálkodási terv elfogadása, új
egészségház és Polgármesteri Hivatal tervezése).

5.)

A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén született határozati javaslatok
tárgyalása (2010. évi költségvetés I. sz. módosítása, AIRVAC Kft., DAKÖV
Kft. beszámolói, konyha kiszervezés, Haraszti úti közlekedési lámpák
kivitelezése, árverési elıvásárlási jog gyakorlása, árvízkárosultak támogatása,
ABÉVA Kft. üzemeltetési szerzıdés módosítása, területvásárlás), és az
AIRVAC Kft-vel kapcsolatos határozati javaslat tárgyalása.

6.)

Útépítési közbeszerzés eredményhirdetése.

7.)

A Polgármester beszámolója az elmúlt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl.
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8.)

Egyebek:
–
Képviselıi hozzászólások.

Zárt ülés:
9.)

Fellebbezés.

10.)

Vagyoni ügy.

11.)

Képviselıi hozzászólás vagyoni ügyben.

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

Napirend 1.)
Közoktatási intézményeink vezetıinek beszámolója az elmúlt
nevelési évrıl, valamint a Fantázia Mővészetoktatási Intézmény beszámolója.

Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Kulturális és
Oktatási Bizottság tárgyalta az intézmények beszámolóit.
Szántó Erzsébet javasolja mindhárom beszámoló elfogadását és további sok sikert
kíván az intézményeknek.
Dr. György Balázs polgármester megkérdezi az intézmények vezetıit, kívánják-e
beszámolóikat szóban kiegészíteni.
Mivel sem Mayer Istvánné igazgató, sem Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı nem
kívánt szóbeli kiegészítést tenni – dr. Gálos Júlia pedig nem volt jelen az ülésen –, kéri
a beszámolók egyenkénti elfogadását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
136/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 40/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a
Széchenyi István Általános Iskola 2009-2010-es tanévérıl szóló beszámolóját.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
137/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 41/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2009-2010-es nevelési évérıl szóló
beszámolóját.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
138/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 42/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a
Fantázia Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2009-2010-es tanévérıl szóló
beszámolóját.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Dr. Gálos Júlia igazgató.

Napirend 2.)
Önkormányzati alapítású Alapítványok beszámolói a 2009.
évrıl (Községért, Széchenyi István Általános Iskoláért, Óvodáért, Alsónémedi
Gyermekekért és Anyákért, Dabas és Környéke Üdülıtábor).

Dr. György Balázs polgármester köszönti az alapítványok meghívott képviselıit és
megkérdezi, kívánnak-e az írásos beszámolóikhoz szóbeli kiegészítést tenni?
Gyırvári Pálné tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az összegekben elírás történt, az
SZJA sorban szereplı 634.000,- Ft-os összeg csak 599.000,- Ft, aminek különbözete
az egyéni adományok sorába került át, a végösszeg változatlan maradt.
Szántó Erzsébet Dénes Zsuzsannától kérdezi: kevés pénze van az alapítványuknak az
anyukák támogatására és sajnos az sem mindig a némedi lakosokhoz kerül.
Dénes Zsuzsanna elmondja, hogy voltak, akik felvették az összeget és másnak adták
utána oda. Emiatt már csak kizárólag gyógyszerre adnak támogatást jelezve, hogy a
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rászorultság megállapításával is problémák voltak, pl. 3 gyermek, nincs munkahely, de
állandóan csak autóval járnak.
Szántó Erzsébet úgy gondolja, hogy az idényjellegően itt tartózkodókat nem kellene
támogatni.
Bai Sándor arról érdeklıdik, hogy az iskolai alapítvány esetében az 1.412.000,- Ft-ot
mire használták fel?
Gyırvári Pálné tájékoztatja, hogy az iskola udvara és a hangosító berendezés is benne
van, de annak lesz majd kiegészítése a tornacsarnokba, mert oda nem elegendı a
jelenlegi rendszer.
Bai Sándor arról érdeklıdik, milyen célokra kívánják a számlán lévı összeget
felhasználni?
Gyırvári Pálné elmondja, hogy mindenképpen nagyobb célra szeretnék az összeget
fordítani, pl. Kemencén a megfelelı környezet kialakítására, épület építésére, ahol
hetes váltásban üdülhetnének gyerekek vagy erdei iskolát szervezhetnének.
Dr. György Balázs polgármester generális javaslattal szeretne élni az alapítványi
beszámolókhoz. Mivel mind az 5 beszámoló láthatóan más szerkezető – évek óta –,
javasolja egy vezérelv kialakítását a jövıre nézve a beszámolók egységes formában,
szerkezetben történı elkészítéséhez.
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy le kíván mondani az Alsónémedi Községért
Alapítvány Kuratóriumának elnökségi posztjáról.
Azt is elmondja, hogy felvetıdött benne az alapítvány megszüntetésének gondolata is,
mert alig történik rá befizetés – csak most volt egy nagyobb befizetés „véletlenül”.
Valamikor az iskolai tetıtér megépítése miatt hozták létre, de egyre többe kerül a
könyvelés, a könyvvizsgálat stb. Javasolja majd a számlán lévı összeg
átcsoportosítását, pl. az iskolai alapítványnak, de a jogi lehetıségeknek utánanéznek.
Az iskolai alapítvány által kitőzött célokhoz csatlakozhatna, melyhez jelentıs összegő
támogatás lenne a 2 milliós összeg átcsoportosítása.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, kéri az alapítványi beszámolók
elfogadását.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
139/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta az
Önkormányzat által alapított:
–
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány,
–
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány,
–
Alsónémedi Községért Közalapítvány,
–
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány,
–
Dabas és Környéke Üdülıtábor Alapítvány
kuratóriumainak 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját azzal, hogy a 2010.
évtıl kezdıdıen valamennyi alapítványtól egységes szerkezető beszámolót vár el.
Határidı: azonnal.
Felelıs: az alapítványok kuratóriumainak elnökei.

Mayer Istvánné igazgató és az alapítványok képviselıi távoznak az ülésrıl.

Napirend 3.)
A Kulturális és Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén született
határozati javaslatok tárgyalása (Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
alapprogramjának módosítása, Sportcsarnok névadó, Faluház állományának
nyilvántartásba vétele, CSANA beszámoló).

Dr. György Balázs polgármester Szántó Erzsébet bizottsági elnöknek adja át a szót.
Szántó Erzsébet ismerteti a Kulturális és Oktatási Bizottság óvodai alapprogram
módosításával kapcsolatos javaslatát és kéri annak elfogadását.
Mikusné Végh Magdolna tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a nevelıtestület
végigtárgyalta a programot és a szülıi szervezet is véleményezte.
Dr. György Balázs polgármester kéri a javaslat elfogadását.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
140/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 43/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslatára – jóváhagyta a
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapprogramjának módosítását.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı.

Mikusné Végh Magdolna távozik az ülésrıl.

Szántó Erzsébet ismerteti a sportcsarnok elnevezésével kapcsolatban hozott bizottsági
javaslatot.
Rapcsányi István ismerteti a Kulturális és Oktatási Bizottság ülésén is elhangzott
javaslatát, melyhez írásos anyagot is küldött.
Szántó Erzsébet megköszöni Rapcsányi úr fáradságát, de nem javasolják a
sportcsarnok elnevezését, ami a Széchenyi István Általános Iskolához tartozik.
Dr. Tüske Zoltán szerint önmagában kivételes, hogy ilyennel foglalkozik valaki,
hasonlót még nem tapasztalt.
Egyetért a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatával.
Dr. György Balázs polgármester kéri a bizottsági javaslat elfogadását, megköszönve
Rapcsányi úr gondolatait.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
141/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 44/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy
a megépült sportcsarnok egyelıre nem kap külön nevet.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı.
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Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Faluház ügyében hozott bizottsági
javaslatot, de kéri a technikai berendezés összeszerelése miatt a Vackor Mackó Családi
Napközi bérletérıl beszéljenek.
Szántó Erzsébet javasolja a térítésmentes bérlet
meghosszabbítását, egyetértve a Pénzügyi Bizottsággal.

december

31-ig

történı

Bácsi Júlia jelzi, hogy a héten két új gyermek jelentkezett hozzájuk és a táborra is
folyamatos a jelentkezés.
Bai Sándor javasolja december 31-ig az ingyenes bérbeadás meghosszabbítását.
Szabó Endre arról érdeklıdik, hány némedi gyerek van?
Bácsi Júlia tájékoztatja, hogy a táborozók többsége némedi (10 fıbıl 6 némedi) és a
rendszeresen járók fele is némedi.
Dr. György Balázs polgármester javasolja az épület december 31-ig történı
térítésmentes biztosítását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
142/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 47/2010. (06. 16.) sz. és a Pénzügyi Bizottság 58/2010. (06. 16.)
sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Vackor Mackó Családi Napközi
részére 2010. december 31. napjáig bérleti díj mentesen biztosítja a Kossuth u. 60.
sz. alatti iskolaépületet.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Bai Sándor a Pénzügyi Bizottság
elnöke.

A Polgármester ismerteti a 48/2010. (06. 16.) sz. bizottsági javaslatot.
Szántó Erzsébet jelzi, a határozat azért született, mert a rendszeresen napközibe járók
díjának felét, azaz 20-25.000,- Ft/fı támogatást kértek.
Bai Sándor tájékoztatja a jelenlévıket, hogy ezt a támogatást a Pénzügyi Bizottság
elvetette, a nyári tábor támogatásához pedig a névsort kérték.
Szántó Erzsébet szerint feszültség lenne a szülık között a 20-25.000,- Ft-os támogatás.
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Szabó Endre arról érdeklıdik, hogy kötelezı-e a bölcsıdei ellátás?
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, nem.
Szabó Endre szerint valamilyen mértékő támogatást adni kellene.
Zsin Géza elmondja, Magyarország demográfiai helyzete katasztrofális, Alsónémedi jó
anyagi körülmények között van, így javasolja a támogatást, jelezve lehetséges, hogy az
óvoda is fog szeptemberben támogatást kérni. Amíg van pénz, szerinte támogatást
kellene adni.
Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy ezt a Pénzügyi Bizottság 58-as határozati
javaslatánál kell majd tárgyalni.
Kéri, hogy a Faluházi javaslattal folytassák az ülést, behozva Bálint tanár úr könyvét –
Örök Szilágy – megmutatni a Képviselı-testület tagjainak.
Jobbágy Ilona bemutatja Bálint István tanár urat.
Bálint István János tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Erdélyben született és a saját
bırén tapasztalta meg az értékmentés fontosságát. Sok esetben látott hagyatékokat
„ebek harmincadjára” elveszni. Olyan szép anyagot nem látott, mint amit ebben a
Faluházban összegyőjtöttek, fıleg ilyen fényképanyaggal. Embertani, viselettörténeti,
kulturális értékeket is hordoz és elvállalta ennek a feldolgozását. Egyre kevesebb az
emlékezı, így minél fontosabb a mielıbbi feldolgozás. A képek Magyarország egész
történetérıl beszélnek.
Jobbágy Ilona elmondva a Kulturális és Oktatási Bizottság ülésén is említetteket, a
prezentációt is bemutatja a Képviselı-testület tagjainak.
Jelzi, hogy a jövı évben lesz 15 éves a Faluház és annak állománya napról napra
gyarapszik.
Dr. György Balázs polgármester megköszöni az elıadást és a Kulturális és Oktatási
Bizottság 46/2010. (06. 16.), a Pénzügyi Bizottság 59/2010. (06. 16.) sz. javaslata
alapján kéri a feldolgozás és megbízás elfogadását.
Bai Sándor nem kívánja az elmondottakat kiegészíteni, javasolja a határozat
elfogadását.
Dr. György Balázs polgármester kéri a határozat elfogadását.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
143/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 46/2010. (06. 16.) sz. és a Pénzügyi Bizottság 59/2010. (06. 16.)
sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy engedélyezi a Faluház
állományának digitális nyilvántartásba vételét és az ehhez szükséges nettó
100.000,- Ft/hó megbízási díjat a tartalék terhére biztosítja a 2010. július 01. és
december 31. közötti idıszakra.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató.

Dr. György Balázs polgármester ismerteti az 50/2010. (06. 16.) sz. Kulturális és
Oktatási bizottsági javaslatot, ill. a pro és kontra érveket.

Morvai János képviselı megérkezik.
(12 fıbıl jelen van 12 fı)

Szántó Erzsébet a Kulturális és Oktatási Bizottság ülésen elmondottakat ismerteti.
Dr. Tüske Zoltán szerint az idei év próba volt, amikor két osztály ballagott, jövıre
pedig három osztály lesz. Letakarták, jól mőködött minden, ott kell megtartani a
ballagásokat.
Dr. György Balázs polgármester kiegészíti a javaslatot azzal, amennyiben az iskola
igényli és a tulajdonos Kft-vel egyeztettek.
Kéri a javaslat elfogadását.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
144/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 50/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött,
amennyiben azt az iskola igényli az iskolai ballagások minden évben a
tornacsarnokban kerülhetnek megrendezésre, az ABÉVA Kft-vel történı elızetes
egyeztetést követıen.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı és Mayer Istvánné igazgató.

Rozgonyi Erik a Kulturális és Oktatási Bizottság ünnepségek Szabadság téri
megrendezésével foglalkozó határozatához kapcsolódóan elmondja, megerısítették
saját véleményét az Államigazgatási Hivataltól, azaz a gyülekezési törvény hatálya alá
tartozik az ügy és nem lehet azt helyi rendeletben korlátozni. Ettıl függetlenül azt
gondolja, ha az Önkormányzat a helyben mőködı pártokat megkéri, nem lesz
konfliktus.
Kozma Márta elıször megköszöni a Jobbik Trianoni megemlékezésén a részvételt és a
koszorúzást.
Nem érti, miért kell jogilag ilyen lépéseket tenni, hozott a rendezvényrıl képeket, de
DVD is készült. Tavaly 140 fı vett részt, most talán még többen. Szántó Erzsébet
tavaly megígérte részvételét a gyerekekkel (vers, mősor), de nem jött el.
Szántó Erzsébet emlékezteti a jelenlévıket, hogy két éve, amikor az emléktáblát
avatták, az Önkormányzat tartotta az ünnepséget. Tavaly szeretett volna segíteni,
amikor az ünnepséget szervezték, de nem tartottak rá igényt.
Mivel nemzeti emléknap lett, azért gondolták, hogy önkormányzati ünnepség legyen a
továbbiakban.
Kozma Márta azt, hogy jogilag kívántak intézkedni, sértınek tartotta.
Szántó Erzsébet elmondja, hogy az ünnepséget olyan tette szóvá, aki nem jobbikos.
Kozma Márta jelzi, pártoskodás nem volt, közös megemlékezést tartottak.
Dr. György Balázs polgármester szerint nincs akadálya annak, hogy jövıre az
Önkormányzat szervezze az ünnepséget, ami a pártok részvételével is lehetséges.
Kozma Márta tájékoztatja a jelenlévıket, azért szervezték az ünnepséget, mert a
Kulturális és Oktatási Bizottság programtervezetében nem szerepelt.
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Szántó Erzsébet jelzi, hogy a Szabadság napjával együtt szokták ünnepelni Trianont is.
Szabó Endre a határozatot olvasva szomorúnak tartotta, hogy hozhat ilyen határozatot
a Bizottság. Szerinte bárki odamehet a térre, ha csinál valamit. – Felolvassa a határozat
egy részét.
Zsin Géza elmondja a bizottsági ülésen is elhangzottakat jelezve, úgy gondolja, hogy
az Önkormányzat a pártok fölött áll politikai értelemben.
Helméczit meghívni „mőhibának” tartja, annak ellenére, hogy sok jó dolgot is
mondott.
Szerinte a Szabadság teret fenn kellene tartani az önkormányzati rendezvényekre, mert
nem tudják, milyen csoportosulás fog ott megjelenni legközelebb, pl. melegek, akik itt
ne vonulgassanak.
Szabó Endre úgy gondolja, hogy az Önkormányzat nem sajátíthat ki egy lehetıséget a
némediektıl.
Kozma Márta azt veti fel, hogy az Önkormányzat nem koszorúzott a megemlékezésen,
a központi helyen stb.
Zsin Géza szerint ez szervezési probléma volt, nem tehet róla Szántó Erzsébet sem.
Kozma Márta jelzi, bejelentették a rendezvényt, nem hoztak szavalni senkit stb.
Dr. György Balázs polgármester lezárja a vitát.

Dr. Tüske Zoltán és Bálint Sándor kimegy a terembıl.
(12 fıbıl jelen van 10 fı)

Szabó Endre megkérdezi, hogy az augusztus 20-i megemlékezés miért 19-én lesz?
Szántó Erzsébet tájékoztatja, hosszú hétvége lesz és sokan elutaznak ilyenkor.

Napirend 4.)
A Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (területcsere,
aszfaltkeverı-telep létesítési kérelem, hulladékgazdálkodási terv elfogadása, új
egészségház és Polgármesteri Hivatal tervezése).

Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket a Településfejlesztési,
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság által a Felsıerdısor u. ügyében hozott
javaslatokról.
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Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Jegyzı úr betartotta a 36/2010. (06. 17.) sz.
határozatban foglaltakat, nem büntetett. A bejárás még nem történt meg.

Dr. Tüske Zoltán – hívásra – és Bálint Sándor visszajön a terembe.
(12 fıbıl jelen van 12 fı)
Dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy elsı lépésként azt javasolják a Képviselı-testület
felé, a mőszakis az utca képviselıjével nézze meg a helyzetet és a mőszaki megoldásig
jussanak el.
A másik javaslat az útalap elkészítésére vonatkozott, nyilatkozzanak a hozzájárulásról,
ill. az árokásás kapcsán is, hogy vállalják az elıre egyeztetett díjat vagy kiássák az
árkot.
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy ezen az ülésen
hirdetnek eredményt az idei útépítések kapcsán, melybıl látszik, hogy mennyi lenne a
legjobb ajánlat, illetve az, hogy idıközben nagyot zuhantak a kivitelezési árak, ugyanis
kb. 2/3-a az eredeti elképzelésnek, így felszabadul pénz a betervezett összegbıl.
Javasolja, hogy ne útalapra, hanem az aszfaltozásra és az ároképítésre buzdítsák a
Felsıerdısor utcát. Kb. bruttó 20-25 milliós ajánlat várható a munkálatokra. Adjanak
határidıt a lakóknak. Az elvárás az utca mindkét oldalára vonatkozik, de arra nem tud
garanciát vállalni, hogy még az idei évben elkészül az út.
A Képviselı-testület tagjai és a Felsıerdısor utca lakóinak egy része egyetért.
Gerstenbrein Tamásné elmondja, sokan – İ sem – nem akarnak a Széchenyi úti telkük
kertjeinek végére építeni, nincs megosztva a telkük sem. Azoknak is annyit kellene
befizetni?
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, igen.
Idıközben a jegyzı úrral egyeztetve a július 31-i határidıt javasolja a
szándéknyilatkozatok aláírására. A részletes elvárást (ingatlanszám és összeg) majd
kiküldik az utca képviselıjének.
Kéri javaslatának összefoglalása után a határozat meghozatalát.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
145/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 37-38/2010.
(06. 17.) sz. határozatában foglaltakat és az Önkormányzat anyagi lehetıségeit
megvizsgálva – úgy döntött, amennyiben a Felsıerdısor utcai ingatlannal
rendelkezık összegyőjtik az aszfaltozások kapcsán elvárt 80.000,- Ft/lakás
összegő önerıt és azt 2010. július 31-ig legalább szándéknyilatkozat formájában
igazolják az Önkormányzat felé, úgy elkészítteti az utca aszfaltozását és
csapadékvíz rendezését.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a 39/2010. (06. 17.) sz. bizottsági
határozatot, mely kapcsán két határozat meghozatala szükséges, a forgalomképtelen
törzsvagyonból való átminısítésrıl és a területcserérıl.
Mivel módosító javaslat nem érkezett, kéri a két határozati javaslat elfogadását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
146/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 39/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – úgy döntött, hogy az
elıterjesztéshez mellékelt térkép alapján az alsónémedi 0113 hrsz-ú utat
megosztja és az így kialakuló útból a 0103 hrsz-ú út felé esı részt, a folyamatban
lévı telekalakítás során kialakuló 2401/4 hrsz-ú utat és a 0128/66 hrsz-ú utat
„beépítetlen területté” kívánja minısíteni.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
147/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 39/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – úgy döntött, hogy a 146/2010. (06.
25. ) sz. önkormányzati határozatban említett ingatlanokat elcseréli út céljára az
elıterjesztéshez mellékelt térkép alapján úgy, hogy az ingatlanok kialakításával
és a cserével kapcsolatos valamennyi költség a cserét kezdeményezı vállalkozást
terheli.
.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a 41/2010. (06. 17.)
sz. határozati javaslathoz kapcsolódik a 40/2010. (06. 17.) sz., zárt ülésen született
határozat, majd köszönti a napirendhez meghívott Vasvári Sándort.

Szántó Erzsébet és Zsin Géza kimennek a terembıl.
(12 fıbıl jelen van 10 fı)

Dr. Tüske Zoltán javasolja önkormányzati vagyoni ügyre hivatkozva zárt ülés
elrendelését, az érintett Vasvári úr részvételével.
Dr. György Balázs polgármester kéri a zárt ülés elrendelését.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
148/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete önkormányzati
vagyoni ügyre való hivatkozással úgy döntött, hogy a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 40-41/2010. (06. 17.) sz. határozati
javaslatának tárgyalása idejére zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.
A meghívottak és a jelenlévı vendégek elhagyják a termet, zárt ülés következik.
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Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság 43/2010. (06. 17.) sz. javaslatát.
Dr. Tüske Zoltán úgy gondolja, hogy a talajvízszintet ne deklarálják az anyagban hasra
ütés alapján, hiszen az nagyban függ az idıjárástól.
Czafrangó Ágnes szerint nincs nagy jelentısége, az anyagban a település általános
áttekintésénél szerepel, így kihagyható vagy másképp megfogalmazható.
Dr. Tüske Zoltán javasolja kihagyni.
Dr. György Balázs polgármester felteszi szavazásra a javaslatot.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
151/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 43/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy a 2010-2015.
közötti idıszakra vonatkozó Hulladékgazdálkodási Tervben ne szerepeljenek
konkrét talajvízszint adatok.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Józan Sándor tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a jövı héten tud majd beszélni Gyuri
bácsival a mezıgazdasági hulladékok visszavétele (pl. neylonzsák) ügyében.
Czafrangó Ágnes tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az anyagban még egy helyesbítés
szükséges, a hulladékoknál a 2009-es adatnál kiugrás, eltérés volt. Abból adódott,
hogy itt a vállalkozók adatait is hozzáadta, amit korrigálni fog.
Dr. György Balázs polgármester kéri a módosításokkal együtt az anyag elfogadását.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
152/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 43/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát és a 151/2010. (06. 25.) sz. önkormányzat
határozatban foglaltakat is figyelembevéve – véleményezésre alkalmasnak ítélte a
2010-2015. közötti Hulladékgazdálkodási Tervet az alábbiak figyelembevételével:
–
a talajvízszintet konkrét vízszint adat nélkül kell megemlíteni,
–
legyen tájékoztatás az Alsónémedi Hírmondóban a gazdák mezıgazdasági
tevékenysége során keletkezett hulladékok leadásának lehetıségeirıl,
–
a szóbeli kiegészítés alapján kerüljenek korrigálásra a 2009. évi
hulladékmennyiségek.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Czafrangó Ágnes távozik az ülésrıl.
Dr. György Balázs polgármester ismerteti az új Egészségház és Polgármesteri Hivatal
terveztetése ügyében hozott bizottsági javaslatot.
Ma Tüske képviselıvel együtt beszélt Farkas úrral, akit tájékoztatott az
elképzelésekrıl, tudja kezelni a dolgot.
Felhatalmazást kér a vázlatterv alapján az engedélyes terv elkészítésére.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
153/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 44/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy nem ír ki
tervpályázatot az új Egészségház és Polgármesteri Hivatal engedélyes terveinek
elkészítésére, hanem felhatalmazza Dr. György Balázs polgármestert
szerzıdéskötésre a Farkas Építész Iroda Kft-vel a vázlatterv alapján az
engedélyes tervek elkészítésére a 2010. évi költségvetésben szereplı 9 millió Ft +
ÁFA díjért, valamint három független szakember felkérésére – akár szerény
megbízási díjért – a fı irányvonalak meghatározásának segítése céljából.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.
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Bálint Sándor kimegy a terembıl.
(12 fıbıl jelen van 11 fı)

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság 49/2010. (06. 17.) sz. határozati javaslatát.
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy azóta árajánlatot is sikerült kérni, tárgyaltak a DVTV
vezetıjével, aki azt javasolta, hogy a külsı csapadékvíz csatornát meg kell terveztetni
és az alapján végeznék el a munkát. A kivezetıkre majd kapnak ajánlatot.
Józan Sándor szerint a két fı győjtıárkot fenékig ki kellene takarítani. Sok helyen
szivattyúzzák ki a vizet az ingatlanok pincéjébıl a nagy csapadék miatt, ami még
mindig várható. Amelyik árok be lett tömve, azt fenékig bontsák vissza, takarítsák ki.
Sok utca aszfaltos lett, szalad ki a víz a faluból. A település vizének 50-60 %-át ez a
két árok viszi ki. Aszályos évek esetén be lehet majd túrni az árkokat, de nem szabad a
falu alá ennyi vizet beengedni, mert a Halászy K. utcában a pincékben 30 cm-es víz is
állt. A két árkot nyissák ki, akármennyibe is kerül. Pereskedés is lehet belıle, mert az
árkokat betúrták.
Bálint Sándor idıközben visszajött a terembe.
(12 fıbıl jelen van 12 fı)

Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy a határozat az árajánlat bekérésrıl szólt,
de látszik több milliós nagyságrend. Ha megérkezik a konkrét ajánlat, a
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot összehívja.
Zsin Géza jelzi, hogy kb. két héttel ezelıtt a vízügy kitisztította az árkokat, ami
hozzájuk tartozott, lekaszálták a mederfenék szintet is, aminek a mélysége meg van
határozva.
Javasolja nézzék meg, nincs benne víz.
Szabó Endre jelzi, hogy gyermekkorában a vízmőtelepnél is állt a víz. Ha rosszak
lennének az árkok, akkor nem kellett volna határozatot hozni a gátakra.
Józan Sándor elmondja, azóta is adtak ki építési engedélyeket és áll a víz az Alszegen.
Dr. György Balázs polgármester az árajánlatok bekérésre kér felhatalmazást a
bizottsági javaslat alapján.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
154/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 49/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy árajánlatot kér
a bel- és külterületi csapadékvíz-elvezetı győjtı árkok kitisztítására vonatkozóan
(külön-külön).
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a közlekedési táblák ügyében hozott
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi bizottsági javaslatokat.
Dr. Tüske Zoltán javasolja azok elfogadását.
Györgyövics Károly jelzi, hogy az Orgona utcánál is van tábla párhuzamosan.
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy a másik oldalon is volt, pótolni
fogják.
Zsin Géza úgy gondolja, hogy egyenlı mércével mérjenek, pl. a Gál József miatt az
aszfalttörınél és itt a fagyizó forgalmánál.
Dr. György Balázs polgármester ismerteti a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Ha van tábla, akkor azé a felelısség, aki odaállt. A mezıgazdasági gépekkel oda
terelték a forgalmat.
Szabó Endre szerint Bekéék házánál is van ellentmondás, szerinte a Kossuth utcát is le
kellene védeni.
Morvai János felveti a Kisfaludy utcánál tájékoztató tábla kitételét is, mert az idegenek
lefordulnak az Ady utca felé és nem tudnak kimenni.
Dr. György Balázs polgármester szerint lehetséges, egyetért.
Józan Sándor elmondja, hogy a Kisfaludy utca egyirányúsítva lett, kerülniük kell a
parasztoknak. A fagyizó túloldalán meg lehetne állni. Volt olyan, aki a Kisfaludy utca
közepén leállt és otthagyta az autóját.
Dr. György Balázs polgármester jelzi, számítani kell arra, hogy a Csermák úr ismét ide
fog jönni.
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Rozgonyi Erik is emlékezteti a jelenlévıket, hogy korábban volt már határozat
tábláról, de azt Csermákék kérésére levették és egyirányúsítottak.
A következı jelzés azt lesz, hogy a rendırökkel és a közterület-felügyelıvel miért nem
tartatjuk be a táblázást. Ezt is jogosan fogja kérni Surányi Miklós, mert van két
rendırünk és két közterület-felügyelı.
Bálint Sándor felveti, hogy a fagyizó túloldalán nem lehetne parkolót kialakítani?
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja nem, PEMÁK terület.
Dr. Tüske Zoltán jelzi, hogy a bizottsági ülésen errıl már hosszasan beszélgettek,
vannak ennél fontosabb kérdések, arról beszéljenek.

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

Dr. György Balázs polgármester felteszi azt a módosító javaslatot szavazásra, hogy
maradjon minden úgy, ahogy most van.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 5 nem, 1
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
155/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elvetette azon
képviselıi javaslatot, hogy a Kisfaludy utca Fı úti torkolatának vonatkozásában
maradjon meg a jelenlegi forgalmi rend.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Dr. György Balázs polgármester – mivel a módosító indítvány nem került
megszavazásra – a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatai alapján egyenként kéri a táblázás elrendelését, a Kossuth L. utca
táblázásának kiegészítésével.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
156/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 50/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy a Kisfaludy
utca Fı úti torkolatába „Megállni tilos!” tábla kitételét rendeli el, amellett az Ady
E. utcai keresztezıdésben az 5. sz. fıút elérését megkönnyítı tájékoztató táblát
tettet ki.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
157/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 51/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy a Deák F. u. és
Arany János u. közlekedési rendjét „Elsıbbségadás kötelezı!” tábla kitételével
szabályozza (Deák F. utca a védett út).
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
158/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete képviselıi
javaslatra úgy döntött, hogy a Kossuth L. u. és Templom u. forgalmi rendjét
„Elsıbbségadás kötelezı!” tábla kitételével szabályozza (a Kossuth L. u. a védett
út).
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester
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Dr. György Balázs polgármester ismerteti a szúnyogirtásra vonatkozó határozati
javaslatot.
Rozgonyi Erik jegyzı tájékoztatja a jelenlévıket, hogy már sikerült árajánlatot
szerezni, 900-1.200,- Ft/ha + ÁFA összegért, azaz 1.000 hektár kb. 1 milliós költség.
Kozma Miklós szerint mindenképpen meg kellene csinálni.
Szántó Erzsébet egyetért.
Józan Sándor elmondja, extrém idıjárás volt, javasolja legalább a lakóövezet szélén
elvégeztetni.
Dr. Tüske Zoltán visszajön a terembe.
(12 fıbıl jelen van 12 fı)

Zsin Géza elmondja, hogy a településen zöldárutermelés folyik, nem hiszi, hogy pl. a
káposzta felett el lehet szórni a vegyszert. A szúnyog része az ökoszisztémának.
Dr. György Balázs polgármester elmondja, hogy azok adtak árajánlatot, akik a
Dunakanyarban is végzik és ık a szakemberek, ık adnak véleményt a mikéntre is és a
felelısség is az övék.
Józan Sándor elmondja, hogy a gazdák is rovarölıszert használnak, a szúnyogirtás is
azzal történik.
Kozma Márta szerint a lakosságot tájékoztatni kell.
Dr. György Balázs polgármester kéri felhatalmazását a munka elvégeztetésére és a
költségek biztosítására.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
159/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 52/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – a bekért árajánlat alapján úgy
döntött, felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert – a lakosság megfelelı
tájékoztatása mellett – a településen szúnyogirtás elvégeztetésére, melynek
költségeit a tartalék terhére biztosítja.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester
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Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság 53/2010. (06. 17.) sz. javaslatát, mely az egyházak kérése
nyomán született.
A javaslatot kiegészítené azzal, hogy a Képviselı-testület írjon ki pályázatot az ÁRT
felülvizsgálatára.
Bai Sándor egyetért, de a levél végén a sírokra vonatkozóan is volt kérés.
Dr. Tüske Zoltán szerint a településrendezési tervig, ami 1-2 év, meg lehet csinálni az
átminısítést, de akár most december 31-ig is.
Györgyövics Károly jelzi, hogy takarítás már kétszer történt.
Mindenképpen jó lenne, ha a sírok átvitele megtörténne és nem lenne útban
takarításkor sem.
Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy a temetı az egyházak tulajdonában van,
ık döntenek. Adhatunk a köztemetıben területet ingyen, ahová saját költségen
átvihetik a sírokat az átminısítésre tervezett területekrıl, max. 10 sírhelyig.
Kéri a javaslat elfogadását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
160/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 53/2010. (06.
17.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy akkor
foglalkozik a két egyházközségi temetı terület átminısítési kérelmével, amikor a
településre vonatkozó rendezési terv felülvizsgálata készül. Egyben a két
egyházközség részére az új temetıben térítésmentesen helyet biztosít az
átminısítéssel érintett területekrıl történı holttest-áthelyezésekhez összesen 10
sírhelyig.
Egyben felhatalmazza a Képviselı-testület dr. György Balázs polgármestert az
rendezési terv felülvizsgálatának elvégzésére árajánlatok bekérésére.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.
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Napirend 5.)
A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén született határozati
javaslatok tárgyalása (2010. évi költségvetés I. sz. módosítása, AIRVAC Kft.,
DAKÖV Kft. beszámolói, konyha kiszervezés, Haraszti úti közlekedési lámpák
kivitelezése, árverési elıvásárlási jog gyakorlása, árvízkárosultak támogatása,
ABÉVA Kft. üzemeltetési szerzıdés módosítása, területvásárlás) és az AIRVAC Kftvel kapcsolatos határozati javaslat tárgyalása.

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság 58/2010. (06. 16.) sz.
javaslatát.
Bai Sándor ismerteti a nyári tábor támogatására vonatkozó javaslatot, de rendszeres
támogatást a Pénzügyi Bizottság nem adna.
Bácsi Júlia nem ért egyet. Ne a földekre vigyék ki a gyerekeket.
Bai Sándor jelzi, vállalkozásról van szó és amikor idejöttek nem volt szó támogatási
kérésrıl.
Bácsi Júlia azt kéri, hogy legalább december 31-ig támogassák 20-25.000,- Ft-tal a
némedi gyerekeket. Utána kérdéses, hogy maradnak-e vagy el kell menniük, akkor
jobban lesz rálátásuk.
Az egész nyáron nyitva lesznek, amikor nincs iskola, óvoda.
Szabó Endre arról érdeklıdik, mennyibe kerül egy óvodás gyerek?
Dr. György Balázs polgármester elmondja sokba, a Hírmondóban korábban
rendszeresen megjelentek az adatok.
Jelzi, nehezet kér Júlia, annak ellenére, hogy örültek a vállalkozásnak, de a
vállalkozásoknak rizikója is van.
Kozma Márta jelzi, hogy az Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Alapítvány is ad
támogatást stb., ez vállalkozás.
Bácsi Júlia elmondja, a némedi szülıknek kéri a támogatást.
A Kulturális és Oktatási Bizottság ülésén hallották, hogy mások is kapnak támogatást.
Van az Önkormányzatnak pénze.
Szabó Endre jelzi, és felelıssége is a pénz felhasználásában.
Zsin Géza megjegyzi, hogy Júlia erıszakossága azt mondatja vele, hogy vonja vissza a
támogatási javaslatát.
Bácsi Júlia elmondja, nem kapnak támogatást.
Zsin Géza jelzi, hogyne kaptak volna, az épületet ingyen.
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Bálint Sándor szerint is az épület nagy támogatás, mert ha nem kapták volna meg,
akkor hogyan kezdtek volna bele?
Bácsi Júlia szerint akkor más módon.
Kéri, ha sok a 20-25.000,- Ft, legalább az étkezést támogassák.
Kozma Márta úgy gondolja, hogy a szülı forduljon az Önkormányzathoz
támogatásért, ha ilyen problémája van, ne szégyellje. Dénes Zsuzsanna is elmondta és
egyetért vele, ne olyat támogassanak, aki nem szorul rá.

Zsin Géza kimegy a terembıl.
(12 fıbıl jelen van 11 fı)

Bai Sándor jelzi, hogy a nyári táborra a listát megkapták, 7 fı alsónémedi van.
Bácsi Júlia – kérésre – elmondja, hogy 12.5000,- Ft/hét a nyári tábor, az angol pedig
20.000,- Ft/hét. Négyszeri étkezést biztosítanak a gyerekeknek, ehhez kérnének
2.000,- Ft/fı/hét támogatást.
Dr. Tüske Zoltán szerint a nyári tábor hiányt pótol, nincs iskola, óvoda, így egyetért a
támogatással.
A rendszeres támogatást İ sem javasolja, mert nagyon nehéz lenne megmagyarázni.
Bácsi Júlia jelzi, hogy egy éves kortól vihetik hozzájuk a gyerekeket.
Bai Sándor a nyári tábor támogatására javasolja a 2.000,- Ft-ot, de a rendszeresen
odajárók támogatását továbbra sem támogatná.
Rozgonyi Erik jegyzı – idıközben utánanézett – tájékoztatja a jelenlévıket, hogy kb.
400.000,- Ft az önkormányzati kiadás gyermekenként az óvodában.
Szabó Endre 10 hónapra vetítve 40.000,- Ft/hó összeget számol.
Szántó Erzsébet Bai Sándorral ért egyet.
Dr. György Balázs polgármester a nyári támogatásra vonatkozó javaslatot teszi fel
szavazásra.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
161/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 58/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy
döntött, hogy a Vackor Mackó Családi Napközi által szervezett nyári táborokhoz
2.000,- Ft/fı/hét összegő támogatást nyújt az alsónémedi állandó lakcímmel
rendelkezı gyermekek részére, a tartalék terhére.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Szabó Endre úgy gondolja, hogy olyan gyermekekre adnának támogatást, akik
alsónémediek. A gyerekek érdekét szem elıtt tartva 10.000,- Ft/gyermek támogatást
javasolna.
Bácsi Júlia jelzi, most három némedi gyermekük van.
Szántó Erzsébet megkérdezi, és azok, akik nem mennek oda, mit kapnak?
Szabó Endre szerint ez egy lehetıség, nem kerülne többe, mint az óvodai nyitva tartás
került.
Dr. György Balázs polgármester generális javaslattal él, hiszen az idei beíratásnál 56
óvodai férıhelyre 80 gyermek jelentkezett. Hetek óta megy a herce-hurca, jönnek a
fellebbezések. 24 elutasítás történt, abból 14 helyi és lehetséges lesz olyan, aki majd a
CSANA-ba viszi emiatt gyermekét.
Javasolja, hogy szeptemberben új adatokkal térjenek vissza a tárgyalásra.
Bai Sándor kéri, nevekkel együtt.
Dr. György Balázs polgármester az augusztusi bizottsági ülésre kéri a létszámot,
neveket.
Bácsi Júlia még elmondja, hogy a bölcsisek is járnak hozzájuk nyáron, amellett, hogy
mőködik a nyári tábor.
Dr. György Balázs polgármester felteszi javaslatát szavazásra.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
162/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Kulturális és
Oktatási Bizottság 47/2010. (06. 25.) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 58/2010.
(06. 25.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy a Vackor
Mackó Családi Napközibe beiratkozott alsónémedi gyermekek támogatásának
ügyét 2010. szeptemberi ülésén, a létszám és a nevek pontos ismeretében
tárgyalja.
Határidı: 2010. szeptemberi testületi ülés.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a költségvetés elsı módosítására vonatkozó
bizottsági javaslatot.
Bai Sándor nem kíván kiegészítést tenni, javasolja annak elfogadását.
Dr. György Balázs polgármester felteszi a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi rendeletet alkotta:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete
megalkotta 6/2010. (VII. 06.) önkormányzati rendeletét
a 2010. évi költségvetésrıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz.
rendeletének módosításáról

Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Pénzügyi Bizottság
62/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslata az iskolai konyha kiszervezésérıl szól,
melyhez a Jegyzı úr részletes elıterjesztést készített.
Rozgonyi Erik jegyzı úr tájékoztatja a jelenlévıket, hogy egy új információval
rendelkezik, a belsı ellenır javasolja a Kincstár megkérdezését a normatíva
tekintetében, jár-e, ha a Kft. szedi majd be a díjat. Természetesen ez a kérdés nem
akadálya a kiszervezésnek.
Dr. Tüske Zoltán úgy véli, hogy a Kft. üzemelteti a konyhát, az Önkormányzat veszi
igénybe a szolgáltatását, megrendeléssel és İ fizetné is azt ki, a többi dolgot (pl.
díjbeszedés) az Önkormányzatnak kellene intéznie.
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Dr. György Balázs polgármester javasolja a kiszervezés elfogadását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
163/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 58/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy
döntött, hogy alsónémedi közoktatási intézményeiben az étkezést és a szociális
étkeztetést egy szolgáltató igénybevételével kívánja 2011. január 01-tıl megoldani
úgy, hogy a jelenlegi konyhai dolgozókat átadja és Alsónémediben történjen a
fızés.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság közlekedési lámpák
létesítésére vonatkozó javaslatát.
Bai Sándor nem egészíti ki a Polgármester által elmondottakat, mielıbb javasolja a
lámpák elhelyezését.
Dr. György Balázs polgármester kéri a javaslat elfogadását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
164/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 63/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy
döntött, hogy az ABÉVA Kft. a közlekedési lámpák elhelyezését a legolcsóbb
árajánlatot benyújtó Signálterv Forgalomtechnikai Kft-vel végeztesse el és a
munka megvalósításához a 2010. évi költségvetésben szereplı összeghez további
1.212.808,- Ft biztosít az ABÉVA Kft. részére, intézményfinanszírozás keretében,
a tartalék terhére.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester, ill. Belágyi Tamás ügyvezetı.
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Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság 64/2010. (06. 16.)
sz. javaslata az ABÉVA Kft-vel üzemeltetési szerzıdés módosítására vonatkozik.
Rozgonyi Erik jegyzı tájékoztatja a jelenlévıket az elıterjesztésben foglaltakról,
mellyel kapcsolatban ma délelıtt is történt egyeztetés.
Dr. Tüske Zoltán azt javasolja, ne keverjék össze a bérleti jogviszonyt és az
üzemeltetési jogviszonyt.
Az ideiglenes használatbavételi engedéllyel a közbeszerzést ki tudják írni és augusztus
közepétıl bérleti szerzıdést tudnának kötni a Kft-vel.
Május 11-tıl június 30-ig egyösszegben 5,2 millió + ÁFA, az után pedig december 31ig 3,8 millió + ÁFA összeget kellene fizetni a Kft-nek (összesen 28 millió + ÁFA erre
az évre még).
A közbeszerzés kiírásra kerülne és rendkívüli ülésen döntenének, eredményt
hirdetnének .
Dr. György Balázs polgármester kéri a javaslat elfogadását a módosított összegekkel.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
165/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 64/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy
döntött, hogy az ABÉVA Kft-vel az Iskola u. 1. sz. alatti ingatlanra kötött
üzemeltetési szerzıdését módosítja, mely szerint a felek az üzemeltetési díjat
2010. május 11-tıl 2010. december 31-ig 28.000.000,- Ft + ÁFA összegben
határozzák meg, melyet az üzemeltetésbe adó havonta fizeti ki, 3.800.000,- Ft +
ÁFA összegben minden hónap 15-ig, míg a 2010. májusi és júniusi díjat, melynek
összege 5.200.000,- Ft + ÁFA, az Önkormányzat 2010. június 30-ig fizeti meg egy
összegben a Kft felé.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester, ill. Belágyi Tamás ügyvezetı.

Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Pénzügyi Bizottság
65/2010. (06. 16.) sz. javaslata árverésrıl szól.
Józan Sándor megkérdezi, nem lehetne ezt zárt ülésen tárgyalni?
Kozma Márta tájékoztatja, hogy ki van függesztve a hirdetıtáblára.
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Dr. György Balázs polgármester is megerısítve Kozma Mártát jelzi, hogy a tegnapi
napon a Kápolna u. 78. sz. alatti ingatlan vonatkozásában is érkezett megkeresés.
Javasolja a határozatot ezen ingatlannal kiegészítve elfogadni.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
166/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 65/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – úgy döntött,
hogy az Alsónémedi, Széchenyi u. 148., a Kápolna u. 54., valamint a Kápolna u.
78. sz. alatti ingatlanok tekintetében nem él elıvásárlási jogával.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság 66/2010. (06. 16.) sz.
javaslatát jelezve, hogy Tököl is ekkora összeget adott az árvízkárosultaknak.
Látva a Képviselı-testület egyetértését, kéri a javaslat elfogadását azzal, hogy a
konkrét településnevet késıbb tudja megmondani.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
167/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 66/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – úgy döntött,
felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert, hogy az árvízi károsult
települések közül válasszon ki egyet, mely település Önkormányzata részére
5.000.000,- Ft-os támogatást nyújt a károk enyhítésére.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Kozma Márta tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Jobbik a Magyarok Szövetségével
„futott pár kört”, mert İk is győjtést szerveztek. Elıször Felsızsolcával próbálkoztak,
de nem kérték a ruhákat, amibıl rengeteg összegyőlt. Ahogy hallja a médiából,
minden pénz oda megy, pl. koncertek bevételei, árverés stb. pedig rengeteg hely van.
Dr. György Balázs polgármester is más településre gondolt.
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Kiss Miklós elmondja, hogy a Polgárırnapon is győjtést szerveztek. Tóth Gáborék
Szentistvánbaksára voltak vezényelve, ahol készségesek voltak és így odautalták az
50.000,- Ft-ot. İ sem olyan település támogatását javasolja, akit „felkaptak”.
Györgyövics Károly elmondja, hogy a Katolikus Egyház is győjtést szervezett, amit
meghosszabbítottak. Mivel az Atyának Felsızsolcán van a pappal kapcsolata, oda
viszik az adományokat.
Bai Sándor szeretné a megszavazott támogatási összeget kiegészíteni azzal, hogy a
Képviselı-testület tagjai egy havi bruttó tiszteletdíjukat is ajánlják fel
árvízkárosultaknak. Mehet akár ugyanarra a helyre vagy másik településre is.
Dr. György Balázs polgármester javasolja, hogy errıl – hogyan, hová, miként – majd
zárt ülésen beszéljenek tovább, hiszen ezek egyéni döntések.
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság 67/2010. (06. 16.) sz. javaslatát, melyet nem kell a
Képviselı-testületnek tárgyalnia. Statikust hívtak a Hivatal javaslatára és azt mondták,
hogy nem szabad rákölteni az ingatlanra, így megpróbálnak más megoldást találni.
A 68-69/2010. (06. 16.) sz. határozati javaslat az AIRVAC Kft. és a DAKÖV Kft.
beszámolóinak elfogadására vonatkozik.
Bai Sándor mindkettıt javasolja elfogadni.
Dr. György Balázs polgármester elıször a DAKÖV Kft-re vonatkozó határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
168/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 69/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – elfogadta a
DAKÖV Kft. 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Jasper Lóránt ügyvezetı.

Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy az AIRVAC Kft. beszámolójához
kapcsolódik a most kiosztott határozati javaslat is. Kozma Miklósnak nemsokára
lejárna a határozott idejő kinevezése, melyet javasolnak határozatlanná módosítani stb.
A javaslatot két ügyvéd is látta, mindkettı jónak találta.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kéri mindkét javaslat elfogadását.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
169/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete, mint az Alsónémedi
AIRVAC Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Kft. (2351 Alsónémedi, Fı u.
58., Cg: 13-09-077731) alapítója, illetıleg egyszemélyi tulajdonosa a
következıképpen határozott a társaságot érintı kérdésekben:
1.)
A társaság megbízott könyvvizsgálójának megválasztja 2013.05.31-ig
terjedı idıszakra Lengyelné Gebei Ilona (1181 Budapest, Dobozi u. 47., an: Szıke
Ilona, kamarai tagsági száma: 006084) bejegyzett könyvvizsgálót. A
könyvvizsgáló feladata a társaság 2010-2012. évi éves beszámolóinak
felülvizsgálata és auditálása. A képviselı-testület a könyvvizsgálóval a fenti
feladatok megvalósítására kötött megbízási szerzıdést jóváhagyja.
2.)
A képviselı-testület megerısíti korábbi döntését, és a társaságnál felügyelı
bizottságot hoz létre és annak tagjait megválasztja az alábbiak szerint:
Elnöke:
Bai Sándor /anyja Bán Erzsébet, 2351 Alsónémedi, Alsóerdısor u. 29.alatti lakos/
Tagjai:
Czafrangó Ágnes /anyja Bandl Mária, 2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 17. alatti
lakos/
Kerekes Miklós /anyja Gál Anna, 2351 Alsónémedi, Rákóczi u. 21/a. alatti lakos/
A felügyelı bizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan idıre szól.
3.)
A képviselı-testület a társaság jelenlegi ügyvezetıjét, Kozma Miklóst
(anyja neve Horváth Etelka, 2351 Alsónémedi, Fı út 55.) a mai naptól
határozatlan idıre nevezi ki, illetve választja meg.
4.)
A képviselı-testület a társaság jegyzett tıkéjét egymillió forint pénzbetéttel
megemeli, ennek folytán a társaság jegyzett tıkéje a mai naptól hatmillióötszázezer forint. A tıkeemelés pénzügyi lebonyolítása már megtörtént az alapító
részérıl.
5.)
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyezıen elfogadja a társaság fentiek
szerinti változásokat tartalmazó, a tevékenységi kört a TEÁOR 08 szerint
átkódolt új alapító okiratát és a mai nappal hatályba lépteti, a korábbi alapító
okirat hatályon kívül helyezése mellett.
Határidı: folyamatos.
Felelıs: Kozma Miklós ügyvezetı és dr. György Balázs polgármester.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
170/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 68/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – elfogadta az
AIRVAC Kft. 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Kozma Miklós ügyvezetı.

Dr. György Balázs polgármester ismerteti a Tótyik Józseftıl történı területvásárlására
vonatkozó bizottsági javaslatot, majd kéri annak elfogadását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
171/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Pénzügyi
Bizottság 70/2010. (06. 25.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a
csatornahálózat elkerülı vezetékének megépítése kapcsán a 019/1 hrsz-ú ingatlan
Tótyik József (2351 Alsónémedi, Árpád u. 65.) tulajdonában lévı ½-ed tulajdoni
hányadát (131,5 m2) megvásárolja, 2.000,- Ft/m2 áron a tartalék terhére.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Kozma Miklós itt jelzi, hogy a nyomóvezeték mőködik és fogadja is onnan a
szennyvizet a telep.

Napirend 6.)

Útépítési közbeszerzés eredményhirdetése.

Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a napirendhez
elıterjesztés készült, melynek tulajdonképpen a 8-9. pontja a javaslat. Elsı és második
helyezett kihirdetését kéri.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
172/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az “Új utak
építése Alsónémedin (2010)" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja és a közbeszerzés nyertesének a SOLTÚT KFT-t (6320 Solt,
Kecskeméti út 34.) hirdeti ki nettó 46.366.190 Ft + ÁFA összegő ajánlatával.
A közbeszerzés második helyezettjének a MAGYAR ASZFALT KFT-t (1135
Budapest, Szegedi út 35-37.) hirdeti ki a Képviselı-testület nettó 52.574.768,- Ft +
ÁFA összegő ajánlatával.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.

Napirend 7.)
A Polgármester beszámolója az elmúlt ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl.

Dr. György Balázs polgármester a napirendhez szokásához híven írásos elıterjesztést
készített, melyet azzal egészít ki, hogy tegnap szabadságon volt és még fog is menni,
pl. július 1-2., július 12-19. A Jegyzı úr július 5-12-ig és 19-tıl nem fog dolgozni.
Mivel kérdés nem érkezett kéri, a beszámoló elfogadását.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
173/2010. (06. 25.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a
Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl.
Határidı: azonnal.
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester.
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Napirend 8.)

–

Egyebek.

Képviselıi hozzászólások.

Bálint Sándor a Fı út túlsó oldalán lévı gyalogjárdára vonatkozóan mondja el, nem
felel meg a biztonságos közlekedés követelményeinek, Jobbágyéktól az ABÉVA Kftig.
Tudja, hogy településközpont és pályázaton akarják majd megvalósítani, de egy
minimális összeget kellene rákölteni, pl. vékony aszfaltréteget.
Dr. György Balázs polgármester megjegyzi, hogy a településközpont pályázatánál nem
ment át a Képviselı-testületen.
Belágyi Tamás tájékoztatja a jelenlévıket, hogy három kımővestıl kért ajánlatot
egészen a pártházig, de az a probléma jött szóba, hogy a pártháznál kidıl a kerítés stb.
és azt is meg kellene csináltatni.

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

Dr. György Balázs polgármester szerint is vékony aszfaltréteggel meg lehet oldani a
problémát, és a kerítéshez nem nyúlni hozzá.
Kozma Miklós tájékoztatja, hogy elıttük is így oldották meg a járdakérdést.
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy visszahívják azokat,
akik idén már kátyúztak.
Szántó Erzsébet arról érdeklıdik, hogy a Haraszti-Deák F. u. sarkánál mikor lesz kész
a buszváró?
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy folyik az engedélyezési eljárás.
Szántó Erzsébet megköszöni a Vásártér utcaiak nevében, hogy az árkot betemették.
Józan Sándor elmondja, hogy a Golden Pyramids Kft. és a TEJ 2007 Kft. területénél
egy „kifli” van az útban. Benke László kimérette és a határkaró az árokparton van, de
Kiss Béla amit kapott térképet, ott a telekhatáron belül volt a határ. Benke területére
került rá az út, ahol kivágták a fákat. A térkép másolatokat meg kellene nézni az
Önkormányzatnak, de talán van ott egy keskeny önkormányzati erdısáv is.
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Úgy gondolja, hogy kellıbb alapossággal kellene foglalkozni ezekkel. Ki tette arrébb a
határt nem tudni, de ıszig le kell rendezni, az eredeti állapotot visszaállítani, mert
addig engedi Benke az úton való átjárást, Béláék pedig lekerítettek stb.

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

Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy Benke László neki is elmondta ezeket.
Szerinte körültekintıek voltak, van az útban törés, de nem ekkora. Ki kell mérni és
szérőskertnek maradni, tisztességes állapotot teremteni, pl. a Golden tegye saját
területére az útját. Ehhez egy közös mérés kell.
Józan Sándor kéri, hogy az erdısávnak is nézzenek utána.
Arról érdeklıdik, hogy a sportcsarnokot, az aulát csak az iskola vagy más
önkormányzati intézmények is használhatják, pl. óvoda?
Belágyi Tamás tájékoztatja, hogy természetesen igen, de egyeztetnie kell az iskolával
a programok miatt. Elmondja, hogy más intézménynek is kiadta már, pl. ballagásra.
Dr. György Balázs polgármester erıteljesen kijelenti, hogy a sportcsarnok nem az
iskoláé, hanem a falué.
Józan Sándor személyes problémájáról küldött a Polgármesternek fényképeket. A
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülésén –
Györgyövics Károly által – felvetett Borjújáráson lévı ügy miatt. „Meccs” van a
telekhatáron Zwick, Surányi Szilárd, Végh Balázs között. Fiat Puntoval alig lehet
elférni a fák között. A telekhatárokon 10-20 cm-es karók legyenek, ne betontuskó stb.
Csak 2-3 méteres út maradt. Az akácfaültetést 1 méterre tették az úttól, ami mindig
probléma lesz.
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy az útnak minimum 4 méteresnek (2
öl) meg kell lennie, földmérési munka lesz a vitatott feleknek.
Józan Sándor elmondja, hogy Aranykorona problémája van Zwicknek, 2 hektárja fog
eltőnni.
Nem tudja, hogy gödörásásra stb. van-e engedélye. A lejtben olyan állapotok vannak,
hogy nem lehet közlekedni.
Györgyövics Károly szerint Zwick Károly kérését – amikor idejött – meg kellene
nézni, mert szerinte nem ilyen feltételekre kérte a területet, hanem tüzépre.
Dr. György Balázs polgármester szerint az út nem ott van, ahol a valóságban lennie
kellene. Érdekegyeztetı fórumot hív össze az érintettekkel.
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Józan Sándor jelzi, hogy az útból való elszántásokat a mezııröknek jelenteniük
kellene.
Bai Sándor arról érdeklıdik, hogy a terek rendbetétele mikor kezdıdik meg? A
közterület-felügyelı észreveszi-e a problémákat, amiket kell? A rendıröknek két
motorkerékpárjuk van, de csak az egyiket látja.
Dr. György Balázs polgármester csak az utolsó kérdésre válaszolva elmondja, még
Dernóczi Zoltánnál van, visszakéri és valószínőleg a másik rendırnek átadja.
Bai Sándor megkapta a választ az Árpád utcai gyalogjárdára, de borzalmas a járda egy
„hullámvasút”, meg kell nézni.
Szántó Erzsébet egyetért.
Dr. György Balázs polgármester jelzi, hogy Sáriban is így van.
Bai Sándor javasolja, hogy a Kránicz Mária elıtt nézzék meg hogy csinálták meg,
felfelé, lefelé.
Szabó Endre úgy gondolja, hogy a CBA mögött a Vörösmarty utcában az útalapot meg
kellene csinálni, borzalmas.
Dr. György Balázs polgármester megígéri, megcsináltatják.
Györgyövics Károly felé jelezték, hiába mennek a Földhivatalba, a Jácint utca Toldi
utca címen van nyilvántartva.
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a Földhivatalba igazolást – hatósági bizonyítványt –
kell vinni és átírják a lakcímet.
Rapcsányi István a Kulturális és Oktatási Bizottság témakörében szeretett volna szólni.
Dr. György Balázs polgármester tájékoztatja, hogy augusztus végén-szeptember elején
lesz ülésük. Az ülések nyilvánosak.
Mivel további kérdés, hozzászólás a nyílt ülés keretében nem érkezett – megkéri a
vendégeket a távozásra és – a napirend szerinti zárt ülést rendel el.
kmf.
Dr. György Balázs
polgármester

Rozgonyi Erik
jegyzı

Gyırvári István Lászlóné
jegyzıkönyvvezetı
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