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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2011. április 18 - án 17 
órakor megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Bálint Sándor elnök köszönti a Bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és az érdeklődőket. 
 
Megállapítja a bizottság határozatképességét: 7 főből jelen van 4 fő. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet és megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e javaslatuk a napirend 
módosítására, kiegészítésére? 
 
Mivel sem módosító sem kiegészítő javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a napirend 
elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

19/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Bálint Sándor elnök. 
 
Napirend: 
 
1.) Külterületi utak forgalomszabályozása. 
 
2.) Lakott területet jelző tábla áthelyezése. 
 

Napirend 1.) Külterületi utak forgalomszabályozása. 
 
Bálint Sándor elnök előterjeszti, hogy a külterületi utak megvédése érdekében szeretnének 
táblákat kihelyezni az 5-ös főútról leágazó dűlőutakra. 
 
Vincze József polgármester kifejti, hogy a Dabasi rendőröktől nem kapnak túl nagy segítséget 
ebben a témában. Nekik is korlátozottak a lehetőségeik. Ígéretet kaptunk egy harmadik KMB-
s Alsónémedire való helyezésére, de anyagi okokból nem lett belőle semmi. Fél éve nem lehet 
a kapcsolatot felvenni a Dabasi Rendőr-főkapitánnyal. Ha a község támogatná, kaphatna 
gyakoribb rendőri ellenőrzésre lehetőséget. A hosszas tanakodás után arra gondoltunk, hogy 
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korlátoznánk az érintett utak forgalmát. Ezt alaposan elő kell készíteni, de így saját jogkörben 
lehetne büntetni, illetve feljelentést tenni.  
 

Megérkezett Némedi Rezső 
Jelen van 5 fő. 

Dr. Deák Erzsébet jegyző elmondja, hogy a közterület-felügyelő bejelenti a hivatalba és az 
igazgatási osztály elindítja az eljárást. 
 
Vincze József kéri, hogy aki jobb ötlettel rendelkezik, ennek a problémának a megoldására 
attól várják a javaslatot. A CBA - tól az 5 főút körforgalmáig három lejáró van. Oda kell 
táblákat kihelyezni. Lehet egy nappali mezőőrt beállítani és rendőrrel együtt végeznék az 
igazoltatást.  
 
Zsin Géza képviselő felveti, hogy nem tudja, mennyi egy ilyen tábla költsége, de máshol is 
van ebből a szempontból  frekventált hely ahova ki kellene helyezni.  
 
Bálint Sándor kifejti, hogy minden képen egy plusz fő rendőrre lenne szükség. 
 
Vincze József elmondja, hogy elsősorban a két rendőr és a Dernóczi úr feladata lenne az 
igazoltatás. 
 
Bálint Sándor megkérdezi, van-e további hozzászólás?  
 
Mivel további hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

29/2011. (04.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az 
alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a külterületi utak 
szabályozására 1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2011. évi költségvetési rendeletből, 
az „általános tartalék” terhére. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Vincze József elmondja, hogy az engedélyek rendszám alapján lennének kiadva. Széleskörű 
tájékoztatást kell tartani a lakosság körében az engedélyek megkérésének ügyében. 
 

Megérkezett ifj. Takács Ferenc 
Jelen van 6 fő. 
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Napirend 2.) Lakott területet jelző tábla áthelyezése. 
 
Bálint Sándor előterjeszti Gál József kérését. 
 
Vincze József elmondja, hogy Gál József ingatlanján egy telephelyet szeretnének létesíteni. A 
tábla áthelyezés és elektromos hálózat kiépítés költségeit Gál úr vállalja.  
Némedi Rezső kérdezi, hogy hova kerülne az Alsónémedi tábla? 
 
Vincze József kifejti, hogy az ÖMV kúttól a Babi panziótól Dabas felé kb. 150 méterre a 
belterület valós határára kerülne a község jelző tábla. Belterületbe vonás esetén lámpát kell 
elhelyezni az út mentén.  
 
Bálint Sándor megkérdezi, van-e további hozzászólás?  
 
Mivel további hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

30/2011. (04.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az 
alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - Gál József kérésére - 
úgy dönt, hogy az Alsónémedi lakott terület táblát az ÖMV benzinkúttól a valódi lakott 
terület határára helyezteti, mellyel kapcsolatban felmerülő költségeket – a közvilágítás 
biztosítása – a kérelmező viseli. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
További kérdés hozzászólás nem lévén Bálint Sándor az ülést 17 óra 30 perckor 
bezárja. 
 

kmf. 
 
  
 
 Bálint Sándor      Jakab Ágnes 
       elnök               jkv.  
 
 
 
 
 
 

 


