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JEGYZŐKÖNYV 
  

Készült:       Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2016. január 26-án 17 órakor megtartott 
nyílt üléséről. 

  
Az ülés helye:         Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 

 
Jelen vannak:         A mellékelt jelenléti ív szerint. 

 
 
dr. György Balázs köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet: jelen lévő bizottsági 
tagok száma 5 fő, az ülés határozatképes. 
 
dr. György Balázs javasolja levenni a napirendről a Beszerzési szabályzat tárgyalását, mivel az 
anyagot csak az előző nap kapta meg, így nem volt idő az áttekintésre. 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága dr. György Balázs javaslatára leveszi napirendjéről a Beszerzési szabályzat 
elfogadása napirendi pontot. 
 
dr. Tüske Zoltán az egyebek napirendi pontba kéri felvenni a bölcsőde pályázat, valamint a síkosság-
mentesítés ügyét. 
 
Egyéb módosító javaslat a napirendhez nem érkezik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága dr. Tüske Zoltán javaslatára 5 igen szavazat alapján az Egyebek napirendi 
pontba felveszi a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos kérdéskört. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága dr. Tüske Zoltán javaslatára 5 igen szavazat alapján az Egyebek napirendi 
pontba felveszi a Síkosság-mentesítéssel kapcsolatos kérdéskört. 
 

Sándor Miklós bizottsági tag megérkezik, jelen lévő bizottsági tagok száma 6 fő. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 5 igen 1 tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2016. (I.26.) PJÜT bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága a napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
1.) ABÉVA Kft. ügyei (bérleti szerződések meghosszabbítása, takarítás közbeszerzése, 

ügyvezető jutalmazása), a Józan Kft. bérleti ügye – véleményezés 
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Előterjesztő: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
2.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása – véleményezés 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
3.) Egyebek: 

 Bölcsőde pályázattal kapcsolatos kérdéskör 
 Síkosság-mentesítéssel kapcsolatos kérdéskör 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Szántó Erzsébet  
 
dr. Percze Tünde kéri, hogy a kiküldött Beszerzési szabályzatot nézzék át és e-mailben jelezzék, ha 
valamit javítani kívánnak benne. 
 

1.napirend: ABÉVA Kft. ügyei (bérleti szerződések meghosszabbítása, takarítás 
közbeszerzése, ügyvezető jutalmazása), a Józan Kft. bérleti ügye – véleményezés 

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető 
Előterjesztés csatolva.  

1.1. Fő út 54. bérleti szerződései 
 
Szabó Kálmán elmondja, hogy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság tárgyalta a kérdést, az a javaslat született, hogy 4 év helyett 2x2 évre kössék meg a bérleti 
szerződést. Ez egy 120 éves épület, ha valamit csinálni kell vele, akkor a bérlőknek helyet kell majd 
biztosítani. Ez egy mindkét fél számára elfogadható kompromisszum lehet. 
 
dr. Tüske Zoltán megjegyzi, hogy a Felügyelő Bizottság ezt a kérdést nem tárgyalta, kéri, hogy 
máskor erre figyeljenek oda. 
 
dr. György Balázs és Szántó Erzsébet támogatja a javaslatot. 
 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezik.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2016. (I.26.) PJÜT bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az ABÉVA KFT. ügyvezetőjének kérésére az Alsónémedi 
Fő út 54. szám alatti ingatlant érintő bérleti szerződések ügyét. A Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek a jelenleg fennálló bérleti jogviszonyok (Koszt-parti KFT. – kenyér üzlet, 
Dinamit Gold Kft. - Adidas üzlet) meghosszabbítását 2016. május 1-től 2 év időtartamra. 
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Határidő: 2016. február 3. 
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök 

 
1.2. Iskola és Sportcsarnok takarítási szolgáltatása 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy volt már hosszabbítás a jelenlegi vállalkozóval, ami nem 
szerencsés, de szabályos. A javaslat szerint az eddigi vállalkozó folytatná tovább a szolgáltatást. 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy a vállalkozó, az iskolaigazgató és az ABÉVA ügyvezetője 
átbeszélték, hogy min szeretnének változtatni, a vállalkozó ebben partner volt. 
 
Suplicz Zsolt kérdezi, hogy miért kell évente kiírni a pályázatot? 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy ha hosszabb időre írnák ki, akkor nyílt közbeszerzési eljárást kellene 
lefolytatni, így a helyi vállalkozók kiszorulnának. 
 
Szabó Kálmán kérdezi, hogy miért kellett kizárni az alacsonyabb árat kínáló ajánlattevőt? 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy irreálisan alacsony árat ajánlottak, a közbeszerzési tanácsadó cég 
szerint nem reális ilyen áron elvégezni a munkát. 
 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezik.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2016. (I.26.) PJÜT bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.  (ajánlatkérő) által 
kiírt, Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok teljes épületkomplexumának 
takarítási szolgáltatása, felügyeleti és ügyeleti szolgálata; zöldfelület és atlétikai pálya 
karbantartása (2016.02.10.-2017.02.09. között) tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi 
szakaszának lezárásaként egyetért a Bíráló Bizottság döntési javaslatával. 
 
Javasolja az ajánlatkérőnek a közbeszerzésben az összességében legelőnyösebb, s egyben 
egyetlen érvényes ajánlatot adó FANNESZ BT-t (Fannesz Szolgáltató Betéti Társaság 2351 
Alsónémedi, Haraszti út 124/III.) győztesként kihirdetni, egyúttal javasolja az ügyvezető 
felhatalmazását a szerződéskötésre. 
 
Határidő: 2016. február 3. 
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök 
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1.3. Józan Kft. bérlete 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy a Józan Kft. jelezte, hogy elmennek az épületből. Egy némedi 
vállalkozót javasolt maguk helyett, de ő egyelőre nem kívánja bérelni az ingatlant. A Józan Kft. 
kérte, hogy a 6 hónapos felmondási idő alatt a korábban használt kisebb területet, az eddigi bérleti 
díjért használhassák. 
 
dr. Tüske Zoltán véleménye szerint valóban örömteli, hogy jól megy a cégnek és az is, hogy 
Alsónémedin maradnak. A felügyelő Bizottság nem tárgyalta, a Felügyelő Bizottság elvileg nem 
támogathatná a bérleti díj csökkentését, mégis meggondolandónak tartja. 
 
Szabó Kálmán egyetért ezzel. Kiegészítésként elmondja, hogy a plusz területet az anyacég 
tevékenysége miatt kérték, miután az anyacég kivonult, nem a Józan Kft-n múlt, hogy nincs 
szükségük ekkora területre. 
 
Dr. Tüske Zoltán Suplicz Zsolt kérdésére válaszolva elmondja, hogy 6 hónap alatt kb. 1 MFt-os 
összegről van szó. 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy fél év alatt biztosan találnak majd másik bérlőt, korábban több 
érdeklődő is volt. 
 
dr. György Balázs a Kft kérésének megfelelően a csökkentett területtel javasolja elfogadni a 
határozati javaslatot (A variáció). 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 5 igen 1 tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2016. (I.26.) PJÜT bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az ABÉVA KFT. ügyvezetője által előterjesztett JÓZAN 
KFT.  Alsónémedi, Ócsai út 13. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos beadványát, mely alapján a 
bérlő felmondását 2016. február l-től kezdődően a 6 havi felmondási időt figyelembe véve 2016. 
július 31-el tudomásul veszi, egyúttal javasolja, hogy a Kft. kérésére a felmondási idő 
tartamára a bérleti szerződés változatlan m2-es bérleti díjjal, de a csökkentett területre (472 
m2) vonatkozóan kerüljön módosításra. 
 
Határidő: 2016. február 3. 
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök 
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1.4. ABÉVA Kft. ügyvezetőjének prémiuma 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy a polgármester nem javasolta a jutalom kifizetését, tekintettel a 
Hungária Zrt. miatt kialakult helyzetre. Nem ért egyet ezzel az érveléssel, nem függ össze a prémium 
fizetése a Hungária Zrt-vel. 
 
dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy a felügyelő Bizottság tárgyalta, az volt a véleményük, hogy két 
feltételnek kell teljesülnie a jutalom kifizetéséhez. Az egyik az, hogy a költségvetés lehetővé teszi-e, 
a másik, hogy az elvégzett munka alapján megérdemli-e az illető. Véleménye szerint a 
költségvetésben van annyi tartalék, hogy ki lehessen fizetni a jutalmat. A tavalyi válság-költségvetést 
elkapkodott, hibás döntésnek tartja. Az ügyvezető a munkáját magas színvonalon látta el. A 
polgármester gondolatmenetét zsákutcának tartja. Értékelni kell a jól végzett munkát, az összes többi 
dolgozó esetében is. Ha a Hungária Zrt-re hivatkozva nem fizetnek jutalmat, akkor itt 50 évig nem 
lesz prémium fizetve. 
 
Szabó Kálmán véleménye szerint következetesnek kell lenni, akkor az összes hivatali és 
önkormányzati dolgozó esetében is értékelni kell a jól végzett munkát, de van egy elfogadott döntés, 
hogy a 2015. évre nem lesz jutalom fizetve. 
 
dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság hatásköre csak az ügyvezető jutalmazására 
terjed ki, a Hivatali dolgozók jutalmazására tegyen javaslatot a Hivatalvezető. 
 
Kozma Miklós elmondja, hogy a 2016-os költségvetés készítésekor át lehet ezt gondolni, lehet más 
alapon dönteni, de 2015-re van már egy elfogadott költségvetés. Az, hogy arra az évre nem fizetnek 
jutalmat, nem jelenti azt, hogy a további években se lehetne fizetni. 
 
dr. György Balázs reméli, hogy a 2016-os költségvetésben az illetékesek tesznek majd javaslatot a 
hivatali és önkormányzati dolgozók jutalmazására is. 
 
Szántó Erzsébet támogatja az ügyvezető jutalmazását, de javasolja, hogy a 2016-os költségvetés 
elfogadása után kapja azt meg. 
 
Szabó Kálmán tudná támogatni a javaslatot, de véleménye szerint a közvéleményben ez rossz 
hangulatot szülne. 
 
Suplicz Zsolt véleménye szerint a Kft. esetét el lehet vonatkoztatni a költségvetéstől. Egy vállalkozás 
működése akkor is más, ha közszolgáltatást lát el. Támogatja a jutalmazást. 
 
dr. György Balázs két részre bontaná a javaslatot. Egyrészt támogatja a kérelemben írt jutalom 
kifizetését, másrészt javasolja, hogy az önkormányzat és a Hivatal vezetése gondolkodjon el a többi 
dolgozó hasonló jutalmazásáról is. 
 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezik.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 5 igen 1 tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2016. (I.26.) PJÜT bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottsága javaslatát elfogadja és támogatja 
az ügyvezető részére egyhavi jutalom kifizetését, mivel a cég működését jó színvonalon, 
gazdaságosan tudta fenntartani 2015 év folyamán is. 
A Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg az önkormányzati és 
hivatali dolgozók hasonló jutalmazásának lehetőségét a 2015. évi munkavégzésük 
vonatkozásában. 
 
Határidő: 2016. február 3. 
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy nem ismeri ugyan Belágyi Tamás munkáját részletesen, de tavaly 
zárult le egy hosszadalmas per, amiben többszázezer forintot teljesen feleslegesen fizetett ki a Kft. az 
ügyvédnek. 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy törvényesen járt el, az ügyvéd pedig átalánydíjért dolgozik, nem 
jelentett a per többletköltséget. 
 
 

2.napirend: Központi orvosi ügyelet finanszírozása – véleményezés 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
Előterjesztés csatolva.  
 
Suplicz Zsolt véleménye szerint a 2,5 % soknak tűnik az előrejelzett infláció ismeretében, de ez nem 
jelenti azt, hogy ne támogatná az emelést, de részletesebb kimutatást szeretne látni. 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy a Képviselő-testületnek minden évben beszámolnak. Az infláció 
az egészségügyi szférában máshogy alakul, ez egy speciális ágazat. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy két érintett település van, Ócsa már tavaly elfogadta az emelést. 
2015-ben nem emelkedett a díj. Azt tudni kell még, hogy az összeg egy részét az OEP finanszírozza, 
a díj pedig a lakosság arányában oszlik meg a két település között. Azoknak a bizottsági tagoknak, 
akik nem szokták megkapni a részletes éves beszámolót, el fogja küldeni. 
 
Kozma Miklós véleménye szerint nem a legszerencsésebb az inflációra hivatkozni, de ez valóban 
egy speciális ágazat, támogatja az emelést. 
 
dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy kb. 100 eFt emelést jelent. 
 
Egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezik.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2016. (I.26.) PJÜT bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a központi háziorvosi ügyeleti feladatot ellátó 
Nagykadácsi Kft. kérelmét, mely alapján: 
 

1. az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás és a Nagykadácsi Kft. 
között – a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására – 2007. október 2. napján kötött 
megbízási szerződés 6. pontjában szereplő megbízási díj összegét 2016. január 1. 
napjától 3.649.000 Ft/hó-ra javasolja módosítani azzal, hogy javasolt emelés 
önkormányzatokra jutó része 2.166.000 Ft/hó, míg az OEP finanszírozás mértéke 
1.483.000 Ft/hó.  

2. javasolja felhatalmazni a Polgármestert az 1.) pontban hivatkozott szerződés megfelelő 
módosításának előkészítésére és a szerződés-módosítás aláírására.  

 
Határidő: 2016. február 3. 
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök 

 
 
3.napirend: Egyebek 

3.1. Bölcsőde pályázattal kapcsolatos kérdéskör 
 
Dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy tavaly sürgősséggel kezdték el tárgyalni a bölcsőde ügyét a 
pályázati lehetőség miatt. Lehet tudni valamit a pályázatról? Miért állt le az előkészület? 
 
Kozma Miklós elmondja, hogy tavaly azt az információt kapták, hogy november 30-ig ki lesz írva a 
pályázat. Nincs még hír róla. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a februári ülésen fognak tárgyalni róla. 
 

3.2. Síkosság-mentesítéssel kapcsolatos kérdéskör 
 
dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy próbált utána járni a szerződéses jogviszonyoknak, mert véleménye 
szerint nem volt megfelelő minőségű a munka. Megkapta Kozma Miklós beszámolóját és a jegyző 
asszony elküldte a szerződéseket, amikből kiderült, hogy az Unimog üzemeltetésre át lett adva a 
DAKÖV-nek, erről van szerződés, de a síkosság-mentesítésről nincs. Vagy le kell ezt is szabályozni, 
vagy egy külső vállalkozást kell megbízni, tisztázni kell, hogy ki tart ügyeletet, ki figyeli az utakat, 
milyen garanciák vannak, hogyan szankcionálnak. Javasolja a Képviselő-testület felé, hogy írjanak ki 
pályázatot erre a munkára. 
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Szabó Kálmán elmondja, hogy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság is tárgyalta a kérdést, Zsin Gézának hasonló felvetése volt. Véleménye szerint a 
szerződéskötés önmagában még nem garantálja azt, hogy nem lesznek hasonlóan síkosak az utak, a 
szankció az más kérdés. Van Unimog, esetleg a szennyvíztelep új konténer-szállítóját fel lehetne 
szerelni hókotróval, sószóróval. Speciális helyzet volt, de szerinte nem volt tragikus a helyzet. 
 
Kozma Miklós visszautasítja Dr. Tüske Zoltán megjegyzését a minősíthetetlen munkavégzésre 
vonatkozóan. Azt sem fogadja el, hogy akkor még minden rendben volt, amikor a Kovács-Dustman 
végezte a munkát. Már 10 éve az Airvac, illetve a Daköv Kft. végzi, eddig nem volt ilyen gond. 
Mindenki kapott írásban tájékoztatást. A polgármester távolléte miatt egy személyben volt felelős a 
munkákért, ezt a felelősséget vállalja is. Az extrém időjárás, a nem pontos előrejelzés és az Unimog 
meghibásodása okozta a problémát, de nem voltak járhatatlanok az utak, a felkért külsős vállalkozó 
elvégezte a munkát, de -8 fokos hidegben a sózásnak nem volt hatása, a kotrás pedig a pár centis hó 
esetén nem volt látványos. Az önkormányzati dolgozók is folyamatosan takarították a frekventált 
helyeket. Nem a szankció hiánya miatt alakult ki ez az állapot. Ez a saját faluja, lelkiismereti kérdés, 
hogy a lehető legjobban végezzék el a munkát. 
 
dr. György Balázs elismeri az erőfeszítéseket, azonban a lakosság elégedetlen volt a szolgáltatással. 
Tény, hogy az Unimog 30 éves, már akkor is öreg volt, amikor megvásárolták. Át kell gondolni, 
hogy érdemes-e befektetni egy új gépbe, vagy ki kell szervezni a munkát. 
 

Szabó Kálmán kimegy, jelen lévő bizottsági tagok száma 5 fő, az ülés határozatképes. 
 

Suplicz Zsolt véleménye szerint két vis major is fennállt, egyrészt az időjárás, másrészt a 
meghibásodások miatt. Kérdés, hogy megéri-e a Dakövnek ennek a szolgáltatásnak a biztosítása? Az 
önkormányzat valakivel szerződnie kell, ki kell találni, hogy milyen konstrukcióban működjön. 
 
dr. Tüske Zoltán nem fogadja el Kozma Miklós érveit, biztosítani kell, hogy soha többet ne 
fordulhasson elő ilyen helyzet. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy jelenleg csak a só árát kell fizetnie az önkormányzatnak. Ha külső 
vállalkozóval köt szerződést, akkor készenléti díjat is kell majd fizetni. 
 

Szántó Erzsébet kimegy, jelen lévő bizottsági tagok száma 4 fő, az ülés határozatképes. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság is tárgyalta a kérdést, határozatot nem fogadtak el, de javasolni fogja, hogy nézzék át ezt a 
helyzetet a jövőre nézve. Mindenképpen ki kell szervezni a munkát, ha a Dakövvel köt szerződést az 
önkormányzat, akkor is be kell kérni árajánlatokat. Korábban az Airvac 3.000 Ft/óra díjazásért 
végezte a munkát, most a vállalkozó 10.000 Ft/óradíjért. Mindenképpen pénzbe fog kerülni. A 
buktatója az, hogy nehéz azt meghatározni, hogy mi alapján lehet szankcionálni. 
 
dr. György Balázs egyetért azzal, hogy át kell nézni a lehetőségeket. 
 
dr. Tüske Zoltán véleménye szerint összeférhetetlen az, hogy Kozma Miklós saját magát ellenőrzi. 
Ez az összes Daköv-ös ügyben probléma.  
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dr. Percze Tünde elmondja, hogy ez egy speciális eset volt, mivel a polgármester épp abban az 
időszakban volt távol, egyébként ő ellenőrizte volna a munkát. 
 
Dr. György Balázs szavazásra teszi fel Dr. Tüske Zoltán javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület 
tekintse át a síkosság-mentesítés jogi, műszaki és pénzügyi feltételeit. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 4 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2016. (I.26.) PJÜT bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága javasolja, hogy a Képviselő-testület tekintse át a településen a téli 
időszakban szükséges síkosság-mentesítési feladat végzésének jogi, műszaki és pénzügyi, 
jelenlegi és jövőbeni lehetőségeit, feltételeit a szakbizottságok bevonásával. 
 
Határidő: 2016. február 3. 
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök 

  
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy tavaly a Kistói utcában a kanyarban ők szórták fel az utat, miután több 
autó is megcsúszott. A hegyi utakon is el tudják végezni a síkosság-mentesítést, csak nem sóval, 
hanem bazaltzúzalékkal. Érdemes lenne ezt itt is átgondolni. 
 
Kozma Miklós elmondja, hogy az említett útszakaszra külön is odafigyeltek, pont a rossz 
tapasztalatok miatt. A bazaltzúzalék valóban megoldás lehetne, de nincsenek felkészülve műszakilag 
rá. 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezik, dr. György Balázs az ülést 18 óra 25 perckor lezárja. 
  
 

kmf. 
    
 
 

     dr. György Balázs                                  Szántó Erzsébet                                
                Bizottsági elnök                     Bizottsági tag           


