
    Alsónémedi Önkormányzat 
Megválasztott Polgármesterétıl 
 
 
 
Szám:                 /2010. 

 
 

M  E  G  H  Í  V  Ó 
 

 
A 2010. október 03-án megválasztott Képviselı-testület alakuló ülésére 

 
 

2010. október 18-án hétfın 18 órakor 
 
 
kerül sor, a Széchenyi István Általános Iskola Aulájában (Alsónémedi, Iskola u. 1. 
szám ), mely alkalomra Tisztelettel meghívom. 
 
 
Az ülés tervezett napirendje: 
 
Napirend elıtt:  
 
Korelnöki köszöntı 
Elıadó: Dr. György Balázs   
 
Napirend: 
 
1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az október 03-i 

választás eredményérıl. 
 Elıadó: Tóth-Gyırvári Erzsébet a HVB elnöke. 
 
2.) Képviselı-testület és a Polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása. 
 Elıadó: Tóth-Gyırvári Erzsébet a HVB elnöke. 
 
3.) A Polgármester üdvözlıbeszéde. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
4.) A Polgármester illetményének és egyéb járandóságainak megállapítása. 
 Elıadó: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
5.) Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármester választáshoz. 

 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 



6.) Alpolgármester választás, tiszteletdíjak megállapítása. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 

 
7.) Bizottsági tagok megválasztása és a szükséges rendeletek módosítása. 

Elıadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
8.) Képviselıi tiszteletdíj kérdésköre. 

 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
9.) A sitt-telep önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos kérdések 

megtárgyalása. 
 Elıadó: Vincze József polgármester. 

 
10.) Egyebek: 
 – Alsónémedi Hírmondó további szerkesztése, 

– Haraszti utcai járda (Határ u. – Nefelejcs u. közötti szakasz 
felületkezelése), 

– Laptop és telefonvásárlás a Polgármester részére, 
– Segítségnyújtás a vörösiszap károsultjainak, 
– Legnagyobb adózók estje. 

 
 
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. október 06. 
  
 
     
 

Tisztelettel: 
 Vincze József  
 megválasztott polgármester 

 



ELİTERJESZTÉS 
a 2010. október 18-i alakuló testületi ülésre 

 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
1-6. sz. napirendi pontokhoz: 
 
Ezek azok a jogszabályok által meghatározott kötelezı elemek, melyek minden 
alakuló ülés témái. 
 
4. sz. napirendi ponthoz: 
 
Az 1994. évi LXIV. tv. 3. §-a határozza meg a polgármester illetményét, mely 
településünkön a köztisztviselıi illetményalap 11-12,5-szereséig terjedhet, 
összegszerően 425.150 - 483.125,- Ft között lehet. 
A 18. § szerint a polgármester kérheti igazolt és szükséges költségeinek megtérítését 
vagy illetményének 20-30 %-a közötti összegő költségátalányt kérhet. 
A 4/A. § (3) bekezdése szerint a polgármester választást követıen megállapított 
illetménye nem lehet kevesebb a korábbi polgármester illetményénél. Településünkön 
korábbi Polgármesterünk illetménye bruttó 441.000,- Ft/hó összegben, költségátalánya 
pedig 132.300,- Ft-ban volt meghatározva, melyet a fenti jogszabályhelyek alapján 
javaslunk a továbbiakban is meghagyni. Ezen felül az idén megszüntetett étkeztetési 
támogatás, ruhapénz ellentételezéseként kapott a köztisztviselıkkel megegyezı 
összegő éves 278.000,- Ft-os cafetéria-keretet, melyet szintén indokolt továbbvinni.  
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Vincze József 
polgármester részére bruttó 441.000,- Ft/hó összegő illetményt, 132.300,- Ft összegő 
költségátalányt, valamint a köztisztviselıkkel megegyezı összegő, azaz 278.000,- Ft-
os éves cafetéria-keretet biztosít, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a munkáltatót terhelı közterhek összegét is.  A cafetéria-kereten belül a 
Polgármester a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 4.6. pontjában 
foglalt szabályok betartásával választhat az ott felsorolt juttatások közül. 
 
Határidı: folyamatos. 
Felelıs: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
 



5-6. sz. napirendi ponthoz: 
 
Az alakuló ülés kötelezı tartalmi eleme az alpolgármester választása titkos 
szavazással. Ehhez 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell majd helyben választani, 
akik a leadott szavazatokat megszámolják és kihirdetik az eredményt.  
Polgármester úr külön elıterjesztésben tett javaslatot a két alpolgármester személyére, 
melynek tárgyalása – amennyiben az érintettek a nyilvános tárgyalásba nem egyeznek 
bele – zárt ülésen történik. Az alpolgármesternek - képviselıi esküjétıl függetlenül - 
külön esküt kell tennie.  
Tiszteletdíjuk nem érheti el a havi bruttó 251.225- Ft-ot, de legkisebb összege bruttó 
173.925-Ft. Korábbi alpolgármesterünk 108.500,- Ft-ot kapott, melyet szintén 
javaslunk a továbbiakban is mindkét alpolgármester részére megállapítani, mivel az 
alpolgármesterek írásban benyújtott kérelmére a fenti összegtıl el lehet térni lefelé, 
illetve esetlegesen teljes egészében mellızni is lehet. 
 
7. sz. napirendi ponthoz: 
 
Az önkormányzati törvény szerint kötelezı zárt ülést tartani ebben az esetben is, ha az 
érintettek a nyilvános tárgyalásba nem egyeznek bele. 
A megválasztandó bizottsági tagokat meghívjuk az alakuló ülésre, így nyilatkozni 
tudnak a zárt ülés kérésének tárgykörében, majd nekik is kötelezı esküt tenniük. 
Az önkormányzati SZMSZ-t, valamint a bizottsági struktúrához igazított egyes 
rendeletmódosításokat mellékeljük. 
 
8. sz. napirendi ponthoz: 
 
Alsónémediben 2010. augusztus 31-el megszőnt a képviselıi tiszteletdíj, így 
bevezetéséhez külön rendeletet kell alkotni. 
A tiszteletdíj mértékét az 1994. évi LXIV. tv. 15. §-a határozza meg, mely szerint 
nálunk az alapdíj 69.570,- Ft lehet (köztisztviselıi illetményalap 1,8-szerese), a 
bizottsági elnökök tiszteletdíja legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhetı, míg a 
bizottsági tag képviselık alapdíja az alapdíj 45 %-ával emelhetı. A külsıs bizottsági 
tagok az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesülhetnek.  
Mellékelten kiküldjük az augusztus 31-ig hatályos rendeletünket. 
 
10. sz. napirendi ponthoz: 
 
Alsónémedi Hírmondó további szerkesztése: 
Az Alsónémedi Hírmondó bejegyzett idıszaki lapként mőködik, szerkesztıjeként 
pedig dr. György Balázs van megjelölve.  
A választási eredmények ismeretében ez módosításra szorul, melyet a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalhoz is be kell majd jelenteni.  
 



Haraszti utcai járda (Határ u. – Nefelejcs u. közötti szakasz felületkezelése): 
 
Mellékelten kiküldjük nevezett járdaszakasz aszfaltozására kapott ajánlatot, melynek 
fedezetét a tartalék terhére tudjuk biztosítani. 
 
Laptop és telefonvásárlás a Polgármester részére 
 
Korábbi polgármesterünk megvásárolta hivatali telefonját és laptopját, így indokolt az 
újak beszerzésére külön keretösszeget megállapítani a tartalék terhére. 
 
Segítségnyújtás a vörösiszap károsultjainak 
 
Önkormányzatunk anyagi helyzete lehetıvé teszi, hogy a tartalék terhére segítséget 
nyújtsunk a károsultaknak. A tavaszi árvizek kapcsán egy-egy települési 
önkormányzatnak 2, illetve 3 millió Ft-ot utaltunk át a tartalék terhére, míg egy 
harmadik településnek egy havi, járulékokkal megnövelt képviselıi tiszteletdíjnak 
megfelelı összeget (1.170.000 Ft) adtunk. 
 
Legnagyobb adózók estje 
 
Szép hagyománya településünknek, hogy minden év végén megvendégeli a 
legnagyobb adófizetıinket, köszönetet mondva nekik, egyben elsı kézbıl tájékoztatva 
ıket az Önkormányzat tevékenységérıl, terveirıl. Szót kellene ejteni ennek további 
sorsáról, esetleges idıpontjáról 
 
 
Alsónémedi, 2010. október 07. 
 
 
 Rozgonyi Erik  
 címzetes fıjegyzı 



ELİTERJESZTÉS 
a megválasztandó alpolgármesterek személyére és a bizottsági struktúrára 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A 2010. október 3-i választások után kialakítandó mőködéshez az alábbi 
személyi javaslatokat teszem: 
 
Alpolgármesterek: 
Kiss István Viktor – gazdálkodásért felelıs alpolgármester (nem képviselı) 
Józan Sándor – a Képviselı-testület mőködésével kapcsolatos ügyekben helyettesítésre 
jogosult alpolgármester 
 
Bizottságok: 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság: 
Török Lajosné – elnök 
Zsin Géza  
Józan Krisztián 
Dr. György Balázs  
Juhász Judit 
Szabó Éva 
Zsebedics Ferenc 
 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság:  
Bálint Sándor – elnök 
Juhász Zoltán 
Józan Krisztián 
Némedi Rezsı 
Linke György 
Szövényi Eszter 
Ifj. Takács Ferenc 
Zsin Géza  
 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság: 
Juhász Zoltán – elnök 
Bálint Sándor  
Józan Krisztián 
Némedi Rezsı 
Dimitrov Péter 
Lakatosné Nagyszegi Mariann Klára 
Suplicz Zsolt  
 
Alsónémedi, 2010. október 07. 
        Vincze József  
       megválasztott polgármester 
 


