
M E G H Í V Ó 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
            P o l g á r m e s t e r é t ı l 
 
 
Szám: 112-38/2010. 
 

M E G H Í V Ó 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete soron következı 
ülését 
 

2010. november 09-én (kedden) 17 órai kezdettel tartja, 
 
 
melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   (2351 Alsónémedi, Fı u. 58.) 
 
Tervezett napirend: 
 
1.) Tájékoztató az önkormányzati ülések vezetésérıl, az elıterjesztések és 

napirendi pontok elıkészítésének követelményeirıl. 
Elıadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 

 
2.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság legutóbbi ülésén 

született határozati javaslatainak tárgyalása (a költségvetés III. módosítása, 
belsı ellenırzési ütemterv elfogadása, karate verseny támogatása, AIRVAC és 
ABÉVA Kft. belsı ellenıri jelentésének elfogadása, iskolai konyha 
mőködtetése, elektronikus hozzáférés a fıkönyvekhez, Alsónémedi Hírmondó 
szerkesztı bizottsága, SZMSZ módosítása, panaszkezelési koncepció 
kidolgozása, honlap karbantartási szerzıdés felmondása, Hivatal 
létszámbıvítése, mobil kamera felszerelése).  

 Elıadó: Juhász Zoltán elnök. 
 
3.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén született 

határozati javaslatainak tárgyalása (óvodai nyitvatartási idı változtatása, 
családi sportnap támogatása). 

 Elıadó: Török Lajosné elnök. 
 
4.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 

legutóbbi ülésén született határozati javaslatainak tárgyalása (HÉSZ 
módosítása, településrendezési eszközök felülvizsgálata, természetvédelmi 
területek földhivatali bejegyzése). 
Elıadó: Bálint Sándor elnök. 



M E G H Í V Ó 

5.) Igazgatási szünet elrendelése. 
 Elıadó: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
6.) A Polgármester beszámolója az elızı üléseken (október 18. és 21.) hozott 

határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb 
intézkedéseirıl. 

 Elıadó: Vincze József polgármester. 
 
7.) Egyebek: 

– Beszámoló a templom körüli tér díszburkolásával kapcsolatos 
munkálatokról, 

– Felhatalmazás bányászati kutatási engedély bíróság elıtti 
megtámadására. 

 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. november 04. 
 
 

 
 
 
Tisztelettel:       

     Vincze József  
              polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ 
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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 Az Önkormányzat által felállított bizottságok megkezdték munkájukat, azonban 
az elsı ülések tapasztalatai alapján szükségesnek látjuk felhívni valamennyiük, de 
különösen a bizottsági elnökök figyelmét az SZMSZ alábbi rendelkezéseire: 
 

19.§.  
 

(1) A meghívónak tartalmaznia kell: 
- az ülés kezdetének idıpontját, helyét 

    - napirendi javaslatokat, azok elıadóit. 
(2) A meghívóhoz mellékelni kell az elıterjesztéseket. 
 

 
Az elıterjesztések 

 
20.§.  

 
(1) Az elıterjesztés lehet: 
 
- határozati javaslat, 
- rendelet-tervezet, 
- beszámoló, 
- tájékoztató. 
 
(2) Az elıterjesztést írásban kell benyújtani. 
(3) A Képviselı-testület     indokolt    esetben - a rendelet-tervezet kivételével - egyszerő 

szótöbbséggel elfogadhat szóbeli, írásbeli  elıterjesztést (napirendre veszi). 
(4) Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell: 
 

a.) - a tárgyat és a pontos tényállást, 
 - az ügyben hozott esetleges korábbi döntéseket, 
 - a döntési lehetıségeket, 
 - a meghozandó döntés indokait, jogszabályi alapját, 
  - az elıkészítésben résztvevık megnevezését, javaslataikat, 

 
 

b.) - határozati javaslatot, 
- szükség szerint a végrehajtásért felelıs megnevezését, 

                        - a végrehajtás határidejét. 
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(5) Az elıterjesztés 
 

- csak az ügyben érdekeltekkel történt elızetes egyeztetést követıen      
terjeszthetı a Képviselı-testület elé, 
- készítését az elıadó olyan idıben köteles megkezdeni, hogy a tervezet 
egyeztetésre, a jegyzı észrevételezésére, a polgármester véleményezésére 
elegendı idı álljon rendelkezésre, 
    - egyeztetni kell mindazokkal, akikre vonatkozóan a határozat-tervezet 
feladatot tartalmaz. 

 
(6) Az elıterjesztéseket a készítık a polgármesternek adják le.  A polgármester az 

elıterjesztéseket kiegészítı véleményével láthatja el. 
(7) Az elıterjesztéseket törvényességi szempontból a jegyzı észrevételezi az indítványozó 

egyidejő írásbeli értesítése mellett.  
 

 
A képviselı-testületi ülés vezetése 

 
23.§.  

 
(7)Indokolt esetben a képviselı a meghívóban nem szereplı szóbeli elıterjesztés napirendbe 
való felvételét kérheti. 
(8) A napirendrıl a (6-7) bekezdésekben foglaltak alapján a Képviselı-testület egyszerő 

szótöbbséggel úgy határoz, hogy a polgármester elıször javaslatának megfelelı 
sorrendben külön egyenként megszavaztatja azon témák napirendre vételét, amelyek 
anyaga nem a meghívóval együtt lett kiküldve a képviselıknek, majd az így módosított – 
meghívóban szereplı- napirendi javaslatról egy külön határozatot hoz a Képviselı-
testület. 

 
24.§. 

 
(1) A nyílt ülést a polgármester az elfogadott napirendek tárgyalását követıen, a lejárt 

határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval, valamint a két ülés között tett 
fontosabb intézkedések ismertetésével folytatja, zárt ülést lehetıség szerint ezt követıen 
kell tartani. 

(2) A polgármester minden elıterjesztés felett külön nyit vitát. 
(3) Az elıterjesztés elıadójának lehetıséget kell biztosítani arra, hogy szóban kiegészítést 

tegyen. 
 

25.§.  
 
(1) Az elıadóhoz a képviselı-testületi tagok és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket 

tehetnek fel, melyre a vita során választ kell adni. 
(2) A Képviselı-testület tagjai, valamint a tanácskozási joggal résztvevı személyek 

hozzászólását követıen, a vita lezárása után a polgármester módot ad a jelenlévı 
állampolgároknak is a napirendhez való hozzászólásra. 

(3) A vita lezárása, a hozzászólások idıtartamának korlátozására a Képviselı-testület 
bármely tagja javaslatot tehet, errıl a Képviselı- testület vita nélkül dönt. 

(4) A vita lezárása után a napirend elıadója válaszolhat a hozzászólásokra. 
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(5) A szavazást megelızıen a jegyzınek szót kell adni, hogy a törvényességi észrevételeit 
megtehesse. 

 
 

A tanácskozás rendje 
 

33.§. 
 

(1) A tanácskozás rendjét a polgármester tartja fent, ennek érdekében: 
 
- figyelmezteti a hozzászólót aki eltér a napirendtıl, 
- rendre utasítja azt, aki a tanácskozáshoz nem illı, másokat sértı megfogalmazást, a 
Képviselı-testülethez méltatlan magatartást tanúsít. 
 
(2) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet és 

tetszésnyilvánítással nem zavarhatja az ülés menetét. 
(3) Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester figyelmezteti a rendzavarót. 
Amennyiben a hallgatóság oly mértékben zavarja a Képviselı-testület ülését, hogy a 
Képviselı-testület érdemi munkát végezni nem tud, a polgármester szünetet rendel el. Abban 
az esetben,  ha a szünetben a rend nem áll helyre, úgy a polgármester az ülést berekeszti. A 
polgármester az ülés újbóli összehívásáról 8 napon belül gondoskodik az elmaradt 
napirendek megtárgyalása céljából.  
 

38.§.  
 

(6) A bizottság mőködésére a Képviselı-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
 

A bizottságok mőködése során a fenti elıírások betartására kérjük valamennyi 
bizottsági tagot és ha ettıl eltérı mőködési tapasztalataik vannak, akkor azt jelezzék a 
bizottság elnökének, törvényességi észrevétel megtétele céljából a Jegyzınek. Felelıs 
döntést csak jól elıkészített javaslat alapján lehet hozni. 

A bizottsági ülések anyagait részben a bizottságok elnökei állítják össze. 
Véleményünk szerint nem elfogadható, hogy a bizottsági vagy testületi ülés teljes 
mértékben eltér a meghívóban kiküldöttektıl. Az SZMSZ elıírásai szerint indokolt 
esetben lehet kérni a meghívóban nem szereplı szóbeli elıterjesztés napirendbe való 
felvételét. Ilyen indok pl. a meghívó kiküldése után keletkezett probléma megoldására 
tett elıterjesztés.  

Összefoglalva: Kérem Önöket, hogy a felelıs döntés meghozatala érdekében ne 
vagy csak indokolt esetben térjenek el a kiküldött napirendtıl. A tárgyalni kívánt 
témákat tehát kellı idıben jelezzék a bizottsági elnököknek, hogy ezekrıl írásos 
elıterjesztést lehessen készíteni. 
 
Alsónémedi, 2010. november 04. 
 
 
 Vincze József  Rozgonyi Erik  
 polgármester  címzetes fıjegyzı  
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ELİTERJESZTÉS 
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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
 
6/2010. (11. 03.) sz. határozati javaslathoz: 
 
 A Budai Harcmővész SE a mellékelt kérelmet jutatta el Önökhöz.  
 Köztudott, hogy a sportcsarnok évi 15 napos ingyenes használatára van 
lehetısége Önkormányzatunknak, melybıl még 13 nap rendelkezésre áll.  Az ingyenes 
használatra vonatkozó igényt azonban legalább 60 nappal az adott rendezvény 
idıpontja elıtt írásban kell jelezni a bérlı felé, mely jelen esetben nem teljesül.  
 
8/2010. (11. 03.) sz. határozati javaslathoz: 
 
 Az új Képviselı-testület a kibıvített iskolai konyhát önkormányzati 
fenntartásban hagyja, így szükséges lehet olyan eszközök, berendezési tárgyak 
megvásárlása, amelyek a bıvítésnek nem voltak tárgyai (poharak, székek stb.). 
Mellékeljük az Igazgató asszony és az Élelmezésvezetı listáját, valamint a januári 
üzemeltetéssel kapcsolatos számításait. Szintén mellékeljük a számításokkal 
kapcsolatban feltett kérdéseinket, melyekre az elıterjesztés készítésének idıpontjáig 
még nem kaptunk választ. Kérésként tettük fel továbbá, hogy tegyenek javaslatot a 
szakács, ill. az élelmezésvezetı tervezett bérezésére, hiszen a január elejei fızésnek 
már megfelelı közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezı dolgozókkal kell nekivágni, 
ennek pedig elıfeltétele a bérben történı megállapodás. 
 A mőködési engedélyhez feltétlenül szükséges használatról szóló megállapodás 
is, hiszen a használatbavételi engedély jogosultja az ABÉVA Kft. lesz. Ezzel 
kapcsolatban felmerült, hogy szerzıdést kellene kötni az ABÉVA Kft. és az 
Önkormányzat között a ráépítésrıl, amelyben szabályozni kell a megépült új rész 
használatát. A bérleti díjat úgy kellene megállapítani, hogy a lehetı legkevesebb 
költséggel járjon, ugyanakkor egy APEH ellenırzés során védhetı legyen. Megkértük 
a Bugyin üzemelı és az Önkormányzat által a Zóna Kft-nek bérbe adott bérleti 
szerzıdés adatait, mely szerint 4,60 Ft + ÁFA/adag bérleti díjat fizet ott a cég az 
Önkormányzatnak. Ezt a saját konyhánkra vetítve jött ki az 50.000,- Ft + ÁFA/hó 
összegő bérleti díj, azonban a bizottsági ülésen elhangzottak alapján ez vélhetıen nem 
fedezi az épületrész, ill. az ABÉVA Kft. által beépített eszközök amortizációját. Így az 
induláshoz javasolta a Bizottság az 50.000,- Ft + ÁFA/hó összeget, majd az 
amortizációs kérdések tisztázása után ennek szükségszerő módosítását. 
 
Alsónémedi, 2010. november 04. 
    
        Rozgonyi Erik  

   címzetes fıjegyzı  
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület  
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának  

2010. november 03-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 

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

1/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet – módosításokkal és 
kiegészítéssel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

2/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja elfogadásra a Képviselı-testület felé 
a 2010. évi költségvetésének III. sz. módosítását.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

3/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága Balog Tibor Alsónémedi, Fı út 91. sz. 
ingatlan bérletére vonatkozó kérésének eldöntésére a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottságnak a további hasznosításra 
vonatkozó javaslata után tér vissza.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: 2011. február 15. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

4/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 2011. évi 
belsı ellenırzési ütemterv elfogadását.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

5/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága felkéri Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzıt, 
hogy a belsı ellenır ellenırzési jelentéseit a jövıben elektronikus úton bocsássa a 
Bizottság és az Alpolgármesterek rendelkezésére.  
 
Felelıs: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

6/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az 
Önkormányzat számára a tornacsarnok használatára ingyenesen biztosított 15 
napos keretbıl 1 napot használjon fel a Mikulás Kupa 2010 Kyokushin Karate 
verseny megrendezéséhez, amennyiben ehhez a bérlı is hozzájárul.  
A Bizottság nem javasolja a Képviselı-testület felé a karate verseny részére az 
Alsónémedi Hírmondóban ingyenes hirdetési lehetıség biztosítását.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

7/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az 
AIRVAC Kft. és az ABÉVA Kft. bels ı ellenırzésérıl készült jelentések 
elfogadását.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

8/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az új 
fızıkonyha létesítése kapcsán a benyújtott eszközigény, valamint a szükséges 10 
fıs dolgozói létszám (1 fı élelmezésvezetı, 1 fı szakács, 1 fı szakács és 
gazdasszony, 7 fı konyhalány) biztosítását azzal, hogy az élelmezésvezetı és a 
szakács bérére a késıbbiekben kell visszatérni. 
 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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A Bizottság javasolja a bérleti szerzıdés megkötésére a Polgármestert 
felhatalmazni az ABÉVA Kft-vel a konyha bérlésére vonatkozóan. A bérleti díjat 
50.000,- Ft + ÁFA összegben tartja elfogadhatónak, melynek felülvizsgálatára a 
részletek kidolgozása után javasolja visszatérni. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

9/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 
Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú Kft-k, alapítványok 
fıkönyveihez való elektronikus hozzáférés biztosításának kidolgozását. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen, 1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

10/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága az Alsónémedi Hírmondó 
szerkesztıbizottságába a Bizottság részérıl Lakatosné Nagyszegi Mariann Klárát 
javasolja a Képviselı-testület felé. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

11/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a késıbbiekben - a célirányos támogatásokon 
felül - úgy javasolná az Alsónémedi Községért Közalapítványt támogatását, hogy 
az Önkormányzat a civil szférából érkezı adományok összegével arányosan 
vegyen részt az alapítvány finanszírozásban. A pontos arány - az esetleges új 
célok ismeretében - a késıbbiekben kerül kialakításra. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: az Alapítvány vezetésérıl való döntés. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

12/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat azon irányú módosítását, hogy a meghívottak 
nyilatkozata esetén az ülésekre szóló anyagokat kizárólag elektronikus úton 
kapják meg. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

13/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 
Polgármesteri Hivatal megbízását koncepció, javaslat készítésére annak 
érdekében, hogy a panaszokról, ill. közigazgatási eljárás megindítását nem 
igénylı bejelentésekrıl nyilvántartás készüljön (ki, mikor, milyen ügyben jelzett, 
ügyintézés milyen módon történt). 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

14/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az 
Alsónémedi honlap karbantartására vonatkozó szerzıdés 2010. december 31. 
napjával történı megszüntetését azzal, hogy a jelenlegi karbantartó mielıbb 
végezze el a teljes honlap lementését és az Önkormányzat felé történı átadását oly 
módon, hogy az bármikor visszaállítható legyen. 
Egyben kéri, hogy a jelenleg mőködı két honlap domain cseréje történjen meg.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen, 1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

15/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága – a Polgármester véleményének 
függvényében – javasolja a Képviselı-testület felé a következı félévben felmerülı 
többletfeladatok ellátására egy jogi végzettségő szakember biztosítását a 
Polgármesteri Hivatal részére. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

16/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé (3 kültéri 
kamerával) mobil video rögzítı berendezés vásárlását és felszerelését – jelenleg a 
Fı út és Bajcsy u. sarkán lévı szelektív győjt ısziget megfigyelésére – kb. 100.000,- 
Ft + ÁFA összegben.  
Az árajánlat bekérésére Kiss István Viktort kéri fel a Bizottság. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

17/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a kamerarendszer kiépítése kapcsán kéri a 
Multi Alarm Kft. nyilatkozatának beszerzését arra vonatkozóan, hogy a 
magasabb rendelkezésre állás érdekében megvalósítható-e „hidegszerver”, illetve 
szerverduplázás a kivitelezés során vagy a késıbbiekben, illetve kéri a beszerzés 
és beüzemelés költségeinek felmérését. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Bizottság soron következı ülése. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. november 4. 
 
 
 
 
         Juhász Zoltán sk. 
                   elnök 
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A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 10/2010. (11. 03.) sz., 
valamint a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 4/2010. (11.02.) sz. 
határozati javaslataihoz: 

 
 

Alsónémedi Hírmondó 
- arculat-terv, mőködési koncepció – 

 
Célmeghatározás: 
 

1. Az Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-
testületének tájékoztató lapja. 

- ingyenes. 
- testületi és bizottsági ülésekhez igazodik megjelenése. 
- elsıdleges funkciója tehát a Képviselı-testület határozatainak, rendeleteinek 

közlése, és a Polgármesteri Hivatal közleményeinek, közérdekő információinak 
eljuttatása Alsónémedi polgáraihoz, a széles közvéleményhez. 

 
2. Kultúra közvetítı idıszaki kiadvány 
- Bizton megállapíthatjuk, hogy a Hírmondó Alsónémedi község egyetlen 

általános érvényő kommunikációs csatornája, számos háztartásban ez az 
egyetlen újság, ami eljut, és amit olvasnak. Ezért feladatának kell tekinteni az 
objektív és korrekt tájékoztatáson túl a népmővelést, a kultúra-terjesztést, s nem 
utolsó sorban a nemzettudatra nevelést, a nemzeti identitás erısítését is. 

- A Hírmondó méltó módom megemlékezik nemzeti ünnepeinkrıl, kulturális 
információkat szolgáltat, apróhirdetéseket, színvonalas olvasnivalókat tesz 
közzé, bemutatja a falu életének fontosabb eseményeit, történései, az 
intézmények, a civil szervezetek közleményeinek helyet adó sajtótermék. 
 

Célkitőzés: 
 
Arculatának és célmeghatározásának megtartásához elengedhetetlenül fontos olyan 
szerkesztı bizottság felállítása, mely a célnak megfelelıen szerkeszti, illetve felügyeli 
a lap tartalmát. 
 
 
Javaslattétel: 
Az Alsónémedi Hírmondó felelıs fıszerkesztıje: Vincze József, polgármester 
 
Javasoljuk, hogy a szerkesztı bizottság a következı személyekbıl álljon: 

• szerkesztıségi titkárként, eddigi bevált módon a polgármester titkárnıje, 
Gyırvári Istvánné, Erzsike látná el továbbra is ezt a feladatot,  ı tartja a 
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kapcsolatot a nyomdával,  a civilszervezetekkel, intézményekkel, hozzá futnak  
be az információk, ı veszi fel a hirdetéseket, legmegfelelıbb győjtıhely a 
beérkezı anyagok, cikkek megfelelı tárolására, számítógépre vitelére.  

• A szerkesztıbizottságba egy tagot delegál a Tájékoztató Bizottság, az a személy 
felügyelné az önkormányzati rendeletek és határozatok pontos és objektív 
megjelentetését. 

• A kulturális bizottság delegáltja felügyelné az újság mősorszervezés, ünnepi 
szám, kulturális melléklet tartalmát. 

• A szerkesztıbizottság harmadik tagja a mővelıdési ház szakirányú 
képzettséggel (bölcsész-diploma, publicisztikai jártasság) rendelkezı 
munkatársa, ki a lap szellemi arculatát formálja, gondozza, szerkeszti a 
beérkezı írásokat, felügyeli a lap szakmai színvonalát.  

 
Javasoljuk az Alsónémedi Hírmondó arculatának költségkímélı két lépcsıben történı 
fejlesztését. 

 
1. A költségek jelenlegi szinten tartásával a formátum, oldalszám, a papír- és 

képminıség mellett a tartalmi színvonal emelése, a rovatok bıvítése. 
2. Továbbra is helyet biztosítana állandó és alkalmi rovataiban az oktatási- és 

mővelıdési intézményeknek (Óvoda, Iskola, Faluház, Mővelıdési ház), a 
sportegyesületnek, polgárırségnek, rendırségnek,  a civil szervezeteknek, a 
történelmi egyházaknak. Megemlékezne jeles ünnepekrıl, évfordulókról, 
országos eseményekrıl, hírül adná a közfigyelemre számot tartó dátumokat, 
határidıket, honismereti, helytörténeti érdekességeket közölne, kielégítené a 
különbözı generációk érdeklıdését. Változatos és színes tartalommal az 
objektív tájékoztatás és a kulturálódás fórumává válna. 

3. E cél érdekében feltétlenül szükséges a lakosság igényeinek és elvárásainak 
felmérése kérdıív formájában. 

4. Ezt követıen elızetes költségbecslés alapján kezdıdhetne az arculatformáló 
munka, melynek során megújulhatna és bıvülhetne az Alsónémedi 
Hírmondó mind tartalmi palettájában mind formátumában. 

 
Ehhez a munkához kérjük a Kulturális Bizottság szíves támogatását. 
 
 
Alsónémedi, 2010. november 2. 

 
 
 
 Török Lajosné sk. Jobbágy Ilona sk. 
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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
2-3/2010. (11. 02.) sz. határozati javaslatokhoz: 
 

Mellékelten kiküldjük az Óvodavezetı e tárgyban készített anyagát.  
Tisztázódott, hogy kötelezı nyári szünet nincs az óvodában, azonban a 

kihasználtság miatt a teljes nyári nyitvatartás sem indokolt.  
A 3 hetes idıtartam az óvodavezetı által elfogadható kompromisszum. 

 
5/2010. (11. 02.) sz. határozati javaslatokhoz: 
 
 A Bizottság ülésén Jobbágy Ilona és Szegváriné Kulinyák Veronika tájékoztatót 
tartott a december 11-én tartandó adventi készülıdésrıl és családi sportnapról. A 
sportnapot a sportcsarnok igénybevételével szeretnék megvalósítani, melyhez az 
Önkormányzat rendelkezésére áll a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
anyagában már említett 13 nap. A szervezık elmondása szerint az ügyben már 
egyeztettek a csarnok bérlıjével. 
 
6/2010. (11. 02.) sz. határozati javaslatokhoz: 
 

A Képviselı-testület a 254/2010. (10. 21.) sz. határozatában a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottságot, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottságot kérte fel a Községért Közalapítvány kuratóriumi elnöki 
tisztségének betöltésére, javaslattételre, melynek határideje a decemberi testületi ülés.   

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság még 
nem tette meg javaslatát, így a határozatot csak a következı ülésen kell tárgyalni.  

 
 
 
 

Alsónémedi, 2010. november 04. 
 
 
 
 
          Rozgonyi Erik  
                 címzetes fıjegyzı  
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testületének 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2010. november 2-án tartott ülésérıl 

 
 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 6 egyhangú igen szavazás alapján meghozta 
az alábbi határozatot:  

 
1/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság a napirendi pontokat elfogadta. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 egyhangú igen szavazás alapján meghozta 

az alábbi határozatot:  
 

2/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselı-testület számára, 
hogy a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda napi nyitva tartási idején ne változtasson, azaz 
maradjon reggel 6 órától 17,30 óráig.  
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése 
Felelıs: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 6 igen 1 nem  szavazás alapján meghozta az 

alábbi határozatot:  
 

3/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselı-testület számára, 
hogy a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nyári szünete a 2010/2011. nevelési évben 2011. 
augusztus 20-tól visszamenıleg 3 hétben legyen megállapítva, azaz 2011. augusztus 1-tıl 19-
ig legyen zárva az intézmény.    
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése 
Felelıs: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
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A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 egyhangú igen szavazás alapján meghozta 
az alábbi határozatot:  

 
4/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselı-testület számára, 
hogy az Alsónémedi Hírmondó szerkesztıbizottságába Jobbágy Ilonát, mint a Halászy Károly 
Mővelıdési Ház és Könyvtár kulturális munkatársát, Szabó Évát, mint a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagját és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság egy tagját javasolja megbízni. Egyben kéri a Bizottság, hogy a szerkesztıség 
törekedjen állandó rovatok kialakítására (pl. iskola, óvoda, mővelıdési ház, egészségügy, 
sport, egyház) és legyen nyitott a lap megújítására vonatkozó ötletekre (pl. terjedelem 
növelése, esztétikusabb kivitel, stb.). 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése 
Felelıs: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 egyhangú igen szavazás alapján meghozta 

az alábbi határozatot:  
 

5/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselı-testület számára, 
hogy az Önkormányzat számára fenntartott évi 15 napos ingyenes használat keretében 
engedélyezze a 2010. december 11-én tartandó családi sportnap megrendezését a 
sportcsarnokban.  
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése 
Felelıs: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 egyhangú igen szavazás alapján meghozta 

az alábbi határozatot:  
 

6/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselı-testület számára, 
hogy az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségének ellátására 
Szántó Erzsébet 2351 Alsónémedi, Alsóerdısor u. 66.sz. alatti lakost bízza meg 2011. január 
1. napjával.  
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése 
Felelıs: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 

 
Kmf. 

        Török Lajosné sk. 
        a Bizottság elnöke 
A kivonat hiteles: Nagy Ibolya 
Alsónémedi, 2010. november 3.  
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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
 
65 és 67/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
 A Bizottság foglalkozott a HÉSZ 3. §-ának esetleges módosításával, de úgy 
gondolta, hogy szükséges lenne a HÉSZ teljeskörő felülvizsgálata. 
 Mivel a HÉSZ a településrendezési eszközök egyike, így szükség lehet a 
településfejlesztési koncepció és a településszerkezeti terv felülvizsgálatára is, mely 
munkák elvégzéséhez településtervezıi jogosultsággal rendelkezı személyek bevonása 
elıírás. Ahhoz, hogy a 2011. évi költségvetésben tervezni lehessen ennek összegét, 
szükséges az ajánlatok mielıbbi bekérése, míg a bizottsági javaslat arra is irányult, 
hogy ezen Bizottság legyen jogosult a legjobb ajánlattevı kiválasztására.  
 
66/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
 Alsónémedi helyi jelentıségő védett természeti területeit (a Pest Megyei 
Tanács 1/1990. (I. 5.) számú tanácsrendelete alapján) az alábbi táblázat szemlélteti. 
 Az 1990-es oszlopban található helyrajzi számok a tanácsrendeletben szereplık, 
a 2010-es oszlopban a Körzeti Földhivatallal történt egyeztetés során aktualizált 
helyrajzi számok láthatók. 
 A területnagyságok a földhivatali nyilvántartásból származó adatok. 

Helyi jelentıségő védett természeti területek 

hrsz. 
1990. 

hrsz.  
2010. Terület (ha) 

0202/63 0,7606 
0202/66 0,1239 
0202/67 0,0916 

0202/1 -b, -c 

0202/68 0,2227 
0204/57 0,5312 

0204/48 -b, -d 
0204/63 Weis-tó 1,4479 
0207/16-tól 18-ig 0,3853 

0207 -b 
0207/21-tıl 24-ig 2,9639 

0209 -b 0209/1-tıl 7-ig 3,0797 
0213/1 Sárkány-tó   3,625 

0213/7 2,5591 
0213/8 0,8126 

0213 -b, -c, -f,  
-g 

0213/9 1,0088 
* 0240/10 -> 0238/22 ? 

0240/18 10,0483 0240 -m, -n, -p, -
r, -t * 0240/20 -> 0240/31-

32 
3,2628 
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0355/3-tól 9-ig 2,0079 
0355/61-tıl 110-ig 4,8571 0355 -c, -d, -f 
0355/111-tıl 135-ig 3,594 

0356 0356 1,8281 
0361 0361 3,1501 

0375/6 0,4414 
0375 –b, -c 

0375/7 6,3488 
Terület összesen (ha):                                       48,0779 + 5,0729 

* telekalakítás, -megosztás miatt változott 
 
 Mivel a Földhivatal nem vezette rá valamennyi tulajdoni lapra a védettség 
tényét, ennek pótlása kapcsán született a Bizottság javaslata. A Bizottság ülése után 
folytatva a kutatómunkát kiderítettük, hogy az 1/1990. (I. 5.) sz. tanácsrendelettel 
érintett hrsz-ok 114 db ingatlant jelölnek, melyek közül 45 db-on megtalálható a 
„védett terület” vagy „természetvédelmi terület” bejegyzés. A Bizottság javaslata 
így a fennmaradó 69 db hrsz-ot érintené, melyek között 4 olyan van, amely nem 
kizárólag szántó mővelési ágú. Ezen 4-bıl egy (0355/3) esetében új rendelettel 
kellene a védettséget elrendelni,  mivel a Képviselı-testület az ingatlan 
tulajdonosának kezdeményezésére 15/2004. (IX. 15.) sz. rendeletével a 
természetvédelemrıl szóló 1996. évi LIII. tv. 24. § (4) bekezdésében említett 
kötelezettségének eleget téve feloldotta a védettség alól az ingatlant.  
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. november 04. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik  
               címzetes fıjegyzı  
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testület Településfejlesztési, 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának  

2010. november 02-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a napirendet 
– módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 nem szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága nem 
javasolja a Képviselı-testület felé a Helyi Építési Szabályzat 3. §-ának 
elıterjesztés szerinti módosítását. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
65/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé a Helyi Építési Szabályzat teljeskörő felülvizsgálatát úgy, 
hogy a Polgármester a munka elvégzésére a Bizottság soron következı ülésére 
kérjen be 3 árajánlatot. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 5 igen, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé az 

– a Polgármesteri Hivatal felkérését arra, hogy a Pest Megyei Tanács 1/1990. 
(I. 5.) sz. rendeletében szereplı, egyeztetett hrsz-ok alapján a helyi 
jelentıségő védett természeti területek tulajdoni lapjaira a védettség 
bejegyzését pótoltassa, 

– a Képviselı-testület 3 hónapon belül vizsgálja felül egyenként az érintett 
területeket és amennyiben a védettség az ingatlanon nem indokolt, úgy az 
Önkormányzat kezdeményezi a védettség megszüntetését. A bejegyzéssel és 
védettség megszüntetésével kapcsolatban az összes felmerült költséget az 
Önkormányzat viseli. 

 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán 

– a Településfejlesztési Koncepció és a Településszerkezeti Terv 
felülvizsgálatát, a szükséges módosítások kidolgozásának kezdeményezését, 

– a munkák elvégzésére az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
biztosítsa a szükséges forrást, 

– a Polgármestert hatalmazza fel legalább 3 árajánlat bekérésére a munka 
elvégzésére,  

– hatalmazza fel a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottságot a benyújtott árajánlatok közül a legjobb ajánlattevı 
kiválasztására, 

– hatalmazza fel a Polgármestert a legjobb ajánlattevıvel a szerzıdés 
megkötésére. 

 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
68/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága úgy döntött, 
hogy a településrendezéssel kapcsolatos rendeleteket, koncepciókat a 
munkatervében kialakított rend szerint felülvizsgálja. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
69/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 
felhatalmazza Kiss István Viktor alpolgármester, Juhász Zoltán, Linke György és 
Szövényi Eszter bizottsági tagok részvételével munkacsoportot hoz létre a 
Bizottság munkatervének kidolgozására.  
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: 2011. január 31. a munkaterv elkészítésére. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
70/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága úgy döntött, 
megvizsgáltatja a kamerarendszer bıvíthetıségének kérdéskörét annak 
érdekében, hogyan lehet további kritikus helyekre kamerákat elhelyezni. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Bizottság következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 7 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
71/2010. (11. 02.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a 
Kovács-Dust Mann Kft. Ügyvezetıjét, tegyen javaslatot a szelektív 
hulladékgyőjt ı szigetek „mindennapos” tisztántartásának és a hulladékok 
győjtésének megfelelı megoldására, árajánlattal együtt. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Bizottság következı ülése. 

Bálint Sándor sk. Elnök 
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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Határozatok végrehajtása: 
 
233/2010. (10. 18.) Nem igényelt végrehajtást. 
234 Illetményem és járandóságaim megállapítása, melyet ezúton is 

köszönök! 
235 Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármester 

választáshoz. 
236 Józan Sándor alpolgármesterré választása. 
237 Józan Sándor tiszteletdíjának megállapítása. 
238 Bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapítása. 
239 Laptop és telefonvásárlás engedélyezése, mely már 

használatomban van. 
240 A vörösiszap károsult települések támogatása, átutaltuk a pénzt. 
241 Legnagyobb adófizetık estjének megrendezése. A szervezés 

folyamatban van, az idıpont: 2010. december 10. péntek, 18 óra. 
242 Felhatalmazás a Csermák-féle ingatlanvásárlás aláírására, mely 

megtörtént, a vételár átutalását a szerzıdés aláírásától számított 
30. napon tervezzük.  

 
243/2010. (10. 21.) Nem igényelt végrehajtást. 
244 Szavazatszámláló Bizottság létrehozása az alpolgármester 

választáshoz. 
245 Kiss István Viktor alpolgármesterré választása. 
246 Kiss István Viktor tiszteletdíjának megállapítása. 
247-250  Bizottságok felállítása. 
251-252 Az Alsónémedi Hírmondó felelıs szerkesztıjének kiválasztása, 

mely kapcsán személyemet már le is jelentettük a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalnak. 

253 Sportcsarnok takarításával kapcsolatos döntés, az egy hónapos 
szerzıdéshosszabbítás folyamatban van. 

254 A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát 
megtette. 

255 Az ELOHIM Kft-vel a szerzıdéskötés folyamatban van. 
256 A Balló Károly-féle ingatlannal kapcsolatos megállapodást 

megkötöttük. 
257 A védınıi körzetekrıl a védınıket és a gyermekorvost 

értesítettük. 
258 Idei ülésrendünk elfogadása. 
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Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
 
2010. október 22. DAKÖV Kft. Ügyvezetıjével tárgyaltam a vízmővel kapcsolatos 

kérdések megbeszélése végett. 
25. Ezen a napon tartotta a „Kertváros” alakuló ülését Gyálon. 
26. A Kisdunáért Társulás Elnökével ismerkedı megbeszélést 

tartottunk, délután pedig a településközpont fejlesztés tervezıjével 
egyeztettem a tervezés felfüggesztésérıl. 

27. A Zöld Híd tájékoztatóján jártam. 
28. Munkaértekezlet volt a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, majd a 

templom körüli építkezéssel kapcsolatos megbeszélésen, ill. annak 
leállításán vettem részt. 

29. Ócsán jártam az aktuális problémák megbeszélése céljából. 
2010. november 02. A K&H Bank képviselıi jártak nálam, aktuális dolgokról 

beszélgettünk. 
 Ugyanezen a napon Dabas Város Rendırkapitánya járt nálam. 
03. A Zöld Híd Egyesülés taggyőlése volt. 
05.   Polgárvédelmi megbeszélésen veszek ma részt Dabason. 
 
 
 
Kérem az elıterjesztésemben foglaltak elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2010. november 05. 
 
 
 
            Vincze József   
             polgármester 
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Felhatalmazás bányászati kutatási engedély bíróság elıtti megtámadására. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 802/6/2010. sz. határozatával 
megváltoztatta a Budapesti Bányakapitányság 1589/2/2010. sz. határozatát, és számos 
ingatlanon engedélyezte a bányászati kutatást. 
Az engedélyezés során a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
úgy nyilatkozott, hogy a kutatásra vonatkozó mőszaki üzemi terv jóváhagyását érintı 
ingatlanok nem esnek helyi jelentıségő védett természeti területre, tehát 
természetvédelmi szakhatóság eljárásba bevonása nem indokolt. 
A kutatási tevékenységet a határozat engedélyezi a 0240/18 hrsz-ú ingatlanon, amely 
azonban a Pest Megyei Tanács 1/1990. (I. 5.) sz. rendeletében említett 
természetvédelmi terület és a védett terület bejegyzés az ingatlan tulajdoni lapján is 
szerepel.  

Tekintettel a jogszabálysértı szakhatósági állásfoglalásra javaslom, hogy 
Önkormányzatunk éljen keresettel a fenti másodfokú határozat ellen a kereset 
benyújtására nyitva álló határidı a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezıgazdasági Bizottság ülésén elhangzottak szerint november 14., ennek ellenırzése 
folyamatban van.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Vincze 
József polgármestert arra vonatkozóan, keresetet nyújtson be a Pest Megyei 
Bírósághoz a Magyar Bányászati és Föltani Hivatal 802/6/2010. sz. határozata ellen. 
 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
Határidı: a kereset benyújtására nyitva álló határidı. 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. november 04. 
 
 
 
 
         Vincze József  
         polgármester  
 


