
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. október 19-án 17 
órakor megtartott  üléséről. 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A polgármester köszöntötte az együttes ülésen résztvevőket. Elmondta, hogy az együttes ülést 
az a tény indokolta, hogy több napirendet is tárgyal mindkét bizottság.  
Felkérte a bizottsági elnököket, hogy az érintett napirendeknek megfelelően vezessék a saját 
bizottságaik döntéshozatalát. 
 
Némedi Rezső elnök köszöntötte a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapította a 
bizottság határozatképességét: 7 főből jelen van 7 fő.  
 
Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a 
napirend módosítására, kiegészítésére? 
 
Józan Sándor alpolgármester kérte, hogy a kerüljön felvételre egy új napirendi pont: 
Kezdeményezés X-FACTOR koncertre 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a kiküldött napirendet Egyebek (Kezdeményezés X-
FACTOR koncertre) napirendi ponttal kiegészítve tárgyalja és fogadja el 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
 

1. napirendi pont: A Szabadság tér 7. sz. alatti üzlethelyiségre érkezett bérleti 
ajánlatok elbírálása. 

           Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 
Némedi Rezsı elnök felkérte Dr. Percze Tünde jegyzıt, hogy ismertesse az 1. napirendi 
pontot és a pályázatokat tartalmazó borítékokat nyissa fel, azok tartalmát ismertesse a 
Pénzügyi Bizottság tagjaival 
 
Dr. Percze Tünde jegyzı ismertette az 1. napirendi pontot és a pályázati kiírásban szereplı 
feltételeket, valamint az erre érkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat felnyitotta, azokat a 
Bizottság rendelkezésére bocsátotta. 
 
Némedi Rezsı felkérte a jelen levı pályázókat, hogy szóban is ismertessék a pályázatukat. 



 
Kiss Péter ev. pályázó elmondta, hogy a bérleményben Egészségkuckót tervez. Tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy pályázatát mindkét üzlethelyiségre beadta, de kérte, hogy a 1893/2 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó pályázatát a Bizottság tekintse tárgytalannak, mivel az utcafronton levı, 
1893/5 hrsz-ú ingatlannak kapcsolatosan kívánja csak fenntartani bérleti igényét. 
 
Boglári Éva Ágnes ev. pályázó elmondta, hogy a bérlemény igényének célja ruházati 
kereskedés. 
 
Dr. Percze Tünde felhívta a Bizottság figyelmét, hogy döntésüket a pályázati kiírás 
szempontjai szerint hozzák meg. Megállapításra került, hogy mindkét pályázó azonos összegő 
bérleti díjjal pályázott, Kiss Péter ev. pályázó helyi lakos, Boglári Éva Ágnes ev. pályázó nem 
helyi lakos és nem helyi vállalkozó. 
 
Némedi Rezsı javaslatot tett a Bizottság részére, hogy - a pályázati kiírás szempontjainak 
érvényesülése érdekében - az utcafronti, 1893/5 hrsz.-ú ingatlan bérleti jogát Kiss Péter ev. 
pályázó részére, a 1893/2 hrsz.-ú ingatlan bérleti jogát Boglári Éva Ágnes ev. pályázó részére 
állapítsák meg. 
 
Mindkét pályázó nyilatkozott, hogy elfogadja a Bizottság döntését és fenntartja pályázatát. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága felbontotta és megtárgyalta az Alsónémedi, 
Szabadság tér 7. szám alatti, bérbeadásra meghirdetett üzlethelyiségekre beérkezett 
ajánlatokat. 
Az ajánlatokat a kiírás szempontjai szerint elbírálta, melynek alapján felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
 

1. a 1893/5 hrsz-ú, 32 m2 nagyságú  bérleményre .Kiss Péter  2351 Alsónémedi, 
Zrínyi út 17. szám alatti lakossal, 

2. a 1893/2 hrsz-ú, 29,42 m2 nagyságú bérleményre Boglári Éva Ágnes 5123 
Jászárokszállás, Zrínyi M. út 36. szám alatti lakossal (tartózkodási hely: 1096 
Budapest, Haller út 4. 3/65.)  

kösse meg a bérleti szerzıdést. 
 
A bérleti díj összege 30.000 Ft+Áfa/hó, 3 havi kaució, határozatlan idıtartam, valamint 
a bizottság által már a korábbiakban jóváhagyott szerzıdéses feltételek. 
 
Határid ı: 2011. november 15. 
Felelıs: polgármester 
Kapják : 1.2. pontban jelzett pályázók 
 
 
 
 



2. napirendi pont: Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól 
          Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 
Némedi Rezsı felkérte Dr. Percze Tünde jegyzıt, hogy ismertesse az 2. napirendi pontot. 
 
Dr. Percze Tünde ismertetette a 2. sz. napirendi pontot az Elıterjesztés alapján. 
 
Vincze József szóbeli kiegészítést tett az Elıterjesztéshez, melyben kérte a Bizottságot vegye 
figyelembe, hogy az Elıterjesztés 1. sz. mellékletének 3. pontja a nem jogerıs, nem esedékes 
kintlévıségeket tartalmazza (ezek valószínőleg az idei évben rendezıdnek), de tartalmazza a 
táblázat az engedélyezett részletfizetéseket is. Továbbá kérte Polgármester úr, hogy a 
Bizottság vegye figyelembe, hogy az összeállított anyag 09.30-i állapotot tükrözi, így nem 
tartalmazza az azóta befolyt összegeket. Ez a három tétel sorrendben 91 MFt, 20 MFt és 6 
MFt, így ezeket a tételeket levonva kell értelmezni a táblázatot. 
Vincze József polgármester tájékoztatta a Bizottságot, hogy a kintlévıség a tavalyi év óta 
csökkent. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a jegyzı beszámolóját a helyi adózás 
tapasztalatairól, és javasolja a Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak 
szerint: 
A Képviselı-testület a nagymértékő kintlévıségek behajtása érdekében kéri az 
adóhatóságot, hogy a behajtás minden lehetséges jogi eszközével élve igyekezzenek a 
lehetı leghatékonyabb és legcélravezetıbb módon csökkenteni a kintlévıségek mértékét. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: jegyzı 
 

3. napirendi pont: Beszámoló a 2011. évre tervezett beruházások teljesülésérıl 
           Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
              Településfejlesztési Bizottság 
 
Vincze József ismertette a 3. sz. napirendi pontot az Elıterjesztés alapján. 
 
Dr. Percze Tünde kiegészítette az Elıterjesztést azzal, hogy a Bizottság vegye figyelembe, 
hogy a táblázat a 06.31-i állapotot tükrözi, a szeptemberi zárás adatai még nem álltak 
rendelkezésre.  
 
Vincze József kiegészítette az Elıterjesztést azzal, hogy az iskola hıszigetelésével 
kapcsolatos pályázathoz tartozó teljes körő pénzügyi elszámolás a kivitelezési munkák - 
pótmunka miatti - csúszása következtében, a novemberi ülésen kerül elıterjesztésre. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 



114/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a polgármester elıterjesztésében megtárgyalta a 
2011-re tervezett fejlesztésekrıl szóló beszámolót és javasolja a Képviselı-testület felé 
annak elfogadását az alábbiak szerint: 
A Képviselı-testület megállapítja, hogy a megvalósítás idıarányos teljesítése megfelelı, 
ezért a beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
 

4. napirendi pont: A 2012. évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása. 
          Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
  
Némedi Rezsı felkérte Dr. Percze Tünde jegyzıt, hogy ismertesse az 4. napirendi pontot. 
 
Dr. Percze Tünde ismertetette a 4. sz. napirendi pontot az Elıterjesztés alapján. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a „Javaslat Alsónémedi Önkormányzata irányítása, 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi belsı ellenırzési tervének 
jóváhagyására” címő elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testület felé 
annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 

irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belsı ellenırzési 
tervét jóváhagyja. 

2. A Képviselıtestület felkéri a jegyzıt, hogy a döntésrıl – jelen határozat 
megküldésével - tájékoztassa a belsı ellenırt. 

 
Határid ı: 2011. november 25. 
Felelıs: jegyzı 
Kapják:  Belsı Ellenır 
 
 

5. napirendi pont: Birgejárás II. településrendezési szerzıdés megkötése 
           Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
             Településfejlesztési Bizottság 
 
Vincze József ismertette az 5. sz. napirendi pontot az Elıterjesztés alapján. 
 
Bálint Sándor a javaslattal egyetért. Elmondta, hogy nyilvánvaló, hogy a közös területeknél 
mindenki olyan mértékben viselje a terheket amilyen mértékben érintette. 
 



ifj. Takács Ferenc tájékoztatást kért, hogy pontosan melyik területrıl van szó. 
 
Vincze József tájékoztatást adott, hogy a szóba forgó terület pontosan hol helyezkedik el a 
településen. 
 
Némedi Rezsı megkérdezte, hogy a többi tulajdonos adott-e szóbeli nyilatkozatot arról, hogy 
vállalják a részarányos költségviselést? 
 
Vincze József elmondta, hogy ez több részbıl tevıdik össze. Egyrészt területrıl kell 
lemondani a kiépített út miatt, másrészt vannak már ismert egyéb költségek, pld. szabályozási 
terv elkészítése, az út tervezés költsége, az út engedélyeztetése, víz- és szennyvízhálózat 
tervezési költsége. Vannak nem ismert költségek is, pld. elektromos áram kivezetése a 
területre. 
Bálint Sándor tájékoztatást kért, hogy ebben minden benne van-e?  
 
Vincze József elmondta, hogy nem, mivel csak az út tervezést tartalmazza és nem az útépítési 
kivitelezési költségeket. 
 
Bálint Sándor elnök tájékoztatást kért, hogy a késıbbiekben szükségessé váló útépítési 
kivitelezési munkák is közös teherviseléssel lesznek-e kifizetve? 
 
Vincze József elmondta, hogy nem lesz része a közös teherviselésnek, mivel annak a 
vállalkozónak a költsége lesz a csomópont kiépítése, aki a területet megvásárolja. 
 
Némedi Rezsı tájékoztatást kért, hogy a víz- és szennyvízhálózat kiépítésének a költsége is a 
leendı vállalkozót fogja-e terhelni? 
 
Vincze József elmondta, hogy a cél, hogy a jelenlegi tulajdonosok csak a tervezés költségeit 
vállalják, a kivitelezés költségeit a területet megvásárló beruházó fizesse ki. 
 
Némedi Rezsı megkérdezte, hogy van-e már érdeklıdı a területre? 
 
Vincze József elmondta, hogy mivel még nem került meghirdetésre a terület, így - bár 
érdeklıdés van - de komoly vevıi szándék még nem mutatkozott. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az un. Birgejárás II. terület 
(Birgejárás I. mellett, a 4604 és 4062 jelő országos közutak, valamint a 082. helyrajzi 
számú út által határolt terület) övezeti átsorolásának lehetıségét és javasolja a 
Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a területarányos 
költségviselésrıl szóló területrendezési szerzıdéseket az érintett tulajdonosokkal kösse 
meg. 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 



 
6. napirendi pont: Zsákos szelektív hulladékgyőjtésre közszolgáltatási szerzıdés 
megkötése 

           Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
              Településfejlesztési Bizottság 
 
Vincze József ismertette az 6. sz. napirendi pontot az Elıterjesztés alapján. 
 
Ifj. Takács Ferenc megkérdezte, hogy a beválik a szelektív hulladékgyőjtés, hogyan változik a 
lakossági szemétdíj? 
 
Vincze József válaszában elmondta, hogy ezzel a szelektív hulladékgyőjtı szigetek 
megszőntetésre kerülnek és így az azok elszállítási költségét lehet kiváltani. 
 
Dr. Percze Tünde felhívta a figyelmet arra, hogy a szelektív hulladékgyőjtésre csak átlátszó 
zsákok használhatóak, mivel a Pannonia-Z Kft, csak akkor viszi el a hulladékot, ha azok 
tartalma az elıírásoknak megfelelı. 
 
Bálint Sándor tájékoztatást kért a Közszolgáltatási Szerzıdés 10. pontjában található 30%-os 
minimális részvétellel kapcsolatban. 
 
Vincze József válaszában elmondta, hogy ezt a Pannonia-Z Kft feladata nyomon követni. 
 
Némedi Erika tájékoztatta a jelen lévıket, hogy az Egyesület honlapján népszerősítik ezt a 
lehetıséget és információt szolgáltatnak a szelektív hulladékgyőjtés módjáról. 
A következı kérdéseket tette fel:  
- Mi történik, ha a jelenlegi szelektív hulladékgyőjtı szigetek felszámolása és az ehhez 
kapcsolódó szerzıdés felbontása után mondja fel a Pannonia-Z Kft. a szerzıdést? 
- Mi történik a zöld hulladékkal? 
- Van-e szándék hulladékudvarok kialakítására? 
 
Vincze József válaszában elmondta, hogy lehetıség van ismételten beállítani a szelektív 
hulladékgyőjtı szigeteket és új szerzıdést kötni. Javasolta, hogy a zöldhulladékot 
komposztálással oldják meg a lakosok, ezeket a hulladékgyőjtı zsákokba nem lehet tenni. A 
hulladékudvar kialakítása nincs tervbe véve, hiszen azóta több körülmény megváltozott. 
 
Némedi Erika megkérdezte, hogy az üveg hulladékok elszállítására milyen lehetıségek 
vannak? 
 
Ifj. Takács Ferenc javasolja, hogy egy helyen üveg hulladék győjtı sziget kerüljön 
kialakításra. 
 
Vincze József elmondta, hogy erre nincs valódi igény, olyan kevés az üveg hulladék, hogy 
nem lenne értelme. 
 
Mikusné Végh Magdolna óvoda vezetı jelezte, hogy - mivel eddig is igyekeztek szelektíven 
győjteni a hulladékot - részt kívánnak venni a mőanyagzsákos szelektív hulladékgyőjtésben 
is. Elmondta, hogy az óvodai szülık segítségével, pénzgyőjtési céllal elsısorban, amit 
szeretnének a jövıben is megtartani, de nevelési célzattal, életmódra nevelési szándékkal  pár 
zsákkal az intézmény is részt vesz majd az akcióban. 



 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
 

117/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a Pannónia-Z Kft. szelektív 
hulladékgyőjtésre vonatkozó ajánlatát és javasolja a Képviselı-testület felé annak 
elfogadását az alábbiak szerint: 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalmú közszolgáltatói 
szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
Kapják:  Pannónia-Z Kft. 
  Pénzügyi iroda (szerzıdés nyilvántartás) 
 
 

7. napirendi pont: A 201/2011. (06. 28.) sz. - útépítésekre vonatkozó - önkormányzati 
határozat módosítása 

          Tárgyalja:     Pénzügyi Bizottság 
        Településfejlesztési Bizottság 
 
Vincze József ismertette az 7. sz. napirendi pontot az Elıterjesztés alapján. 
 
Suplicz Zsolt megkérdezte, hogy mi a feltétel, hogy a késıbbiekben további utcák is 
bekerüljenek az aszfaltozási tervbe? 
 
Vincze József elmondta, hogy összeállításra kerül egy ütemterv, amely alapján a késıbbekben 
több utca aszfaltozására is sor kerülhet 
 
Ifj. Takács Ferenc megkérdezte, hogy a jelenleg még nem aszfaltozott utcák karbantartása 
megoldott-e? 
 
Vincze József  elmondta, hogy a karbantartás folyamatos és véleménye szerint megoldott. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a polgármester elıterjesztésében megtárgyalta a 
Petıfi utca szilárd burkolattal való ellátásának szükségességét és javasolja a Képviselı-
testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 



A Képviselı-testület a javaslat alapján a Petıfi utcával kiegészíti a 201/2011.(VI.28.) 
számú határozatát, mely szerint ezen utcára is el kell készíteni az útépítési engedélyezési 
tervet. 
 
Határid ı: értelemszerő  
Felelıs: polgármester 
 
 

8. napirendi pont: Molnár Sándor sportoló támogatási kérése 
           Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 
Vincze József ismertette az 8. sz. napirendi pontot az Elıterjesztés alapján. Javasolta, hogy 
azzal a kiegészítéssel kerüljön elfogadásra, hogy Molnár Sándor sportoló az általános 
iskolában tartson a támogatás fejében élménybeszámolót és sport bemutatót népszerősítve 
ezzel a sportolást. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen 1 tartózkodás szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

119/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága Molnár Sándor Kickbox sporttal foglalkozó 
sportoló (Alsónémedi, Fı út 35/A. szám) alatti lakos támogatási kérelmét és javasolja a 
Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 
A Képviselı-testület – figyelemmel kérelmezı által elért sporteredményekre – Molnár 
Sándor Törökország fıvárosában az IWUF szövetség által rendezett Világbajnokságon 
való részvételének költségeit 50.000 Ft összegben támogatja azzal a feltétellel, hogy 
tartson a helyi diákoknak élménybeszámolóval egybekötött bemutatót a sport 
népszerősítése érdekében 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
Kapják:  Molnár Sándor 
  Pénzügyi iroda 
 

9. napirendi pont: Sitt-lerakó ügyében jogi állásfoglalás kérése, pénzügyi eszköz 
elkülönítése 

           Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 
Némedi Rezsı javaslatot tett, hogy kérjünk jogi állásfoglalást az ügyben. 
 
Józan Sándor támogatja a javaslatot. 
 
Bálint Sándor megkérdezte, hogy jogi szakértı bevonása milyen költséggel járna. 
 
Némedi Rezsı válaszában elmondta, hogy ezt nem lehet tudni, mivel árajánlatokat kell 
elıször bekérni és az alapján lehet döntést hozni. 
 



Juhász Zoltán javaslatot tett, hogy kerüljön felülvizsgálatra a monitoring kutak elhelyezése, 
mivel véleménye szerint azok a jelenlegi helyükön nem adnak hiteles adatokat. Ezek 
felülvizsgálata is kerüljön bele a jogi szakvéleménybe. 
 
Dr. Percze Tünde tájékoztatta Juhász Zoltánt, hogy ez nem jogi kérdés, ez környezetvédelmi 
kérdés. 
 
Vincze József tájékoztatta Juhász Zoltánt, hogy a kutak elhelyezését az Önkormányzat 
számára a Környezetvédelmi Hatóság engedélyezte és hagyta jóvá a benyújtott tervek alapján, 
és további egy kút létesítését írta elı. 
 
Dr. Percze Tünde felvetette, hogy érdemes lenne egy átalánydíjas, állandó megbízással 
dolgozó jogi képviselıt megbízni az Önkormányzat a jogi feladatait ellátására. A  Kovács 
Ügyvédi Iroda több ügyben is ellátja jelen pillanatban a  jogi képviseletét, tılük már kértünk 
is ajánlatot a feladatra. 
 
Juhász Zoltán javaslatot tett, hogy a Sitt telep ügyét külön legyen kezelve 
 
Némedi Erika javasolta, hogy mindenképpen környezetvédelmi jogi képviseletet ellátó és 
gyakorlott Ügyvédi Iroda kerüljön megbízásra 
 
Vincze József megkérdezte, hogy megfelelı-e az az Ügyvédi Iroda, amelyik többek között 
környezetvédelmi joggal is foglalkozik, de nem kimondottan környezetvédelmi jogi iroda. 
 
Némedi Rezsı válasza, hogy igen, az is elfogadható véleménye szerint. 
 
Dr. Percze Tünde az elhangzottak alapján javaslatot tett a határozat szövegére, melyet a 
bizottsági elnök szavazásra tett fel. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a Sitt-lerakó ügyében jogi állásfoglalás 
kérése, pénzügyi eszközök elkülönítése tárgyú elıterjesztést és javasolja a Képviselı-
testület felé annak támogatását az alábbiak szerint: 
A Képviselı-testület  kéri a Polgármestert, hogy a következı testület ülésre szerezzen be 
3 db árajánlatot  környezetvédelmi jogban jártas ügyvédtıl, ügyvédi irodától. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 

10. napirendi pont: Aktuális vízügyi, környezet- és természetvédelmi problémák 
          Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
               Településfejlesztési Bizottság 
 
Mivel nem készült írásos elıterjesztés és az elıterjesztı Zsin Géza képviselı nem jelent meg 
az együttes Bizottsági ülésen, a napirend nem került tárgyalásra. 



 
11. napirendi pont: Kezdeményezés a 2010. évi X-FACTOR gyıztesek koncertjére 

          Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 
Józan Sándor ismertette elıterjesztését, amely szerint javasolja, hogy a Bizottság támogassa a 
2011. december 17-re tervezett X-FACTOR koncertet és a tartalék terhére biztosítson forrást. 
Ismertetésre került a már elızıekben bekért árajánlatokban szereplı tételek, valamint a 
tervezett program. Felmerülı költségek: fellépık, hangosítás, biztonsági ırök ktg-e, amely 
hozzávetılegesen 1,5 Mft. 
 
Vincze József felkérte a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse az állásfoglalásukat, mivel jelen napirendi pontban tárgyalt kezdeményezést a 
Kulturális Bizottság is az elızıekben megtárgyalta. 
 
Török Lajosné tájékoztatást adott a 2011. október 18-án megtartott Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság ülésén a kezdeményezéssel kapcsolatban elhangzottakról. 
 
Józan Sándor elmondta, hogy a rendezvény az általános iskolások részére 10 óráig tartana, a 
nagyobb gyerekek és a felnıttek számára folytatódna a program. A rendezvény szervezıi 
vállalják, hogy a Sportcsarnokot a hétfıi tanítási napra kitakarítják és mindent 
visszahelyeznek a helyére. 
 
Török Lajosné elmondta, hogy véleménye és tapasztalata szerint az X-FAKTOR valóban 
népszerő lenne és sikeres. 
 
Józan Sándor kiemelte, hogy ez a rendezvény csak az Alsónémedi lakosoknak szólna, 
mindamellett alkohol sem kerülhetne felszolgálásra, hogy a rendezvény biztonságos és 
problémamentes legyen. 
 
Némedi Rezsı javasolta a rendezvényhez a helyi vállalkozók támogatásának megszerzését 
 
Józan Sándor elmondta, hogy ez már meg is történt, több vállalkozót is megkerestek, így a 
tartalék keret által biztosított összeg csak abban az esetben kerülne felhasználásra, ha más 
módon nem lehet a koncert költségeit kifizetni 
 
Dr. Percze Tünde kiegészítette a Kulturális Bizottság elnök asszonyának beszámolóját a 
Bizottság döntésével, amely szerint az idén ne kerüljön megrendezésre a koncert, hanem a 
jövı évi költségvetésbe legyen betervezve annak megrendezése. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 5 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

121/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta Józan Sándor és Józan Krisztián 
kezdeményezését a 2011. december 17-re, a Sportcsarnokban tervezett, a 2010. évi X-
FAKTOR dönt ısök koncertjére vonatkozóan 



A Bizottság javasolja a Képviselı testület felé annak támogatását, hogy december 17-i 
Xfaktor-os koncert megrendezéséhez a tartalékkeret terhére biztosítson 1,5 millió 
forintot. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: Józan Sándor, Józan Krisztián 
 
 
 
További hozzászólás nem volt Némedi Rezső elnök 19 óra 20 perckor az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Némedi Rezső 
elnök 

Püskiné Tóth Krisztina 
jkv. 

 
 

 
 
 
 

 


