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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. január 26-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendet 
módosításokkal együtt elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 
beszerzéseinek pályázati rendjérıl szóló 1/2000. (II. 01.) sz. rendelete alapján 
meghívásos pályázatot ír ki a Széchenyi u. Halászy K. u. – Rákóczi F. u. közötti 
szakaszának útépítés és csapadékvíz elvezetı árok hibás kivitelezésének 
kijavítására, az elıterjesztett ajánlattételi felhívás alapján. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve 2007. március 02-i testületi ülés. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
3/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda óvodavezetıi posztjára. 
A megbízás 5 évre szól, 2007. augusztus 01-tıl 2012. július 31-ig. 
A pályázónak rendelkeznie kell a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben meghatározott felsıfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel 
(óvodapedagógus vagy konduktor-óvodapedagógus), pedagógus szakvizsgával 
(másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettséggel), valamint 
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény 
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési 
elképzeléssel, továbbá a pályázó erkölcsi bizonyítványát és a szakképzettséget 
igazoló oklevelek fénymásolatát. 
Bérezés a Kjt. szerint, a magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 230 %-a. 
A pályázat benyújtható az Oktatási Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 
napon belül az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban (2351 Alsónémedi, Fı út 
58.) vagy levélben (2351 Alsónémedi, Pf.: 1. címen). 
A Képviselı-testület a pályázatokat a 138/1992. (X. 08.) Korm. rendeletben elıírt 
határidın belül, de legkésıbb 2007. június 29-ig elbírálja. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. György Balázs 
polgármesternél vagy Rozgonyi Erik jegyzınél kérhetı a 29/337-101-es 
telefonszámon. 
 
Határid ı: 2007. június 29. 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a 
Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
5/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a 
Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2006. évi mőködésérıl szóló beszámolóját. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 igen, 8 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, elveti azt 
a képviselıi javaslatot, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı grédert ne 
értékesítse. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
7/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
bruttó 200.000,- Ft-ért értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévı grédert. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. február 28. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elviekben egyetért a 
Krizsa Tibor tulajdonában álló 0143/1 hrsz-ú területre vonatkozóan annak 
mezıgazdasági célú fejlesztési elképzeléseivel és e célra megrendeli a szabályozási 
terv készítését, melynek az összes költségét a tulajdonos köteles finanszírozni. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
9/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
2007. évi ASE Sportbál tombolanyereményeként 1 hetes (6 éjszakás) gyulai 
üdülést ajándékoz, az önkormányzati tulajdonú gyulai ingatlanban. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
ASE Sportbál tombolanyereményeként felajánlott 1 hetes (6 éjszakás) gyulai 
üdülés bérleti díját a képviselık és a polgármester téríti meg, melynek összege 
1.800,- Ft/képviselı. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Fı út 73. sz. alatti Mővelıdési Házban a világítást felújítja (armatúra csere) és az 
ehhez szükséges anyag és munkadíj költségét a 2007. költségvetésbıl, tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. február 15. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – elvetette azt a kérést, hogy a Roncs-Ranch Kft. a 
jelenlegi 3,6 hektár nagyságú csónakázó-tavat 15 hektárra b ıvíthesse az 
elkészítendı szabályozási tervben, szigorú feltételek mellett. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 3/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – a Roncs-Ranch Kft. kérelmét elutasítja, arra 
vonatkozóan, hogy a készítendı szabályozási tervben a jelenlegi 3,6 ha nagyságú 
csónakázó tavat 15 hektárra bıvíthesse. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 4/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – a Coprima Trade Kft. azon kérelmét elutasítja, 
hogy a 8/2004. (V. 03.) sz. rendelettel elfogadott szabályozási tervben és a helyi 
építési szabályzatban oldja fel a bányatelek fektetési és bányanyitási tilalmat. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 11/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – úgy döntött, hogy ebben az önkormányzati 
ciklusban – amíg jogszabályváltozás nem kényszeríti ki – nem veszi napirendjére 
a bányászati tevékenységgel, bányatelek-fektetéssel kapcsolatos beadványokat, de 
az ilyen irányú megkeresésekrıl kapjon tájékoztatást a Bizottság és a Képviselı-
testület is. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: jelen önkormányzati ciklusban folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
16/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – úgy döntött, hogy az ASA Magyarország Kft-vel 
fennálló hulladék-elhelyezési szerzıdését módosítja a jelenlegi gyakorlatnak 
megfelelıen (az írásbeli elıterjesztés szerint). Egyben felhatalmazza a szerzıdés 
aláírására dr. György Balázs polgármestert. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – módosítva, de 
figyelembevéve a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottság 8/2007. (01. 16.) sz. határozati javaslatában foglaltakat is – úgy döntött, 
hogy felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert tárgyalás folytatására a 
Biofilter Kft-vel a községben keletkezı használt sütıolaj összegyőjtése és 
elszállítása ügyében. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
18/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 9/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert 
árajánlatokat bekérésére a Szilágyi E. u. – Arany J. u. közötti átkötés 
megvalósítása ügyében. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – elutasítva a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 14/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatát – úgy döntött, hogy a Somogyi Béla utcában a 
Kossuth L. u. és a Fı út közötti szakaszon lévı sebességkorlátozás 30 km/h-ra 
való csökkentését nem kezdeményezi. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 16/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – elfogadja Józan Sándor képviselı felajánlását a 
Ványi úti fák gallyazása, ritkítása ügyében. 
A munka elvégzése után a Képviselı-testület elrendeli az út gréderezését oly 
módon, hogy a lehetıségek szerint az út mindkét fele oldalra kapjon lejtést. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. március 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
21/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 17/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – megbízza a Polgármesteri Hivatalt a település 
egyes részein térfigyelı kamera felállítására vonatkozó árajánlat bekérésére oly 
módon, hogy kb. 8-10 rádióhullámos kamera telepítése legyen tervezve. A  
Bizottság javaslata alapján: 5-ös fıút két végére, Gyáli út, Halászy K. u., Haraszti 
út, óvoda és iskola épületeinek környékére lenne kamera telepítve. 
Kéri továbbá felvenni a kapcsolatot a rendırséggel a kamerázás költségeinek 
támogatása, a készített felvételek jogszerő felhasználása ügyében. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. március 31. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 18/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – megbízza a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy 
keresse meg a Magyar Közút KHT-t annak érdekében, hogy a lassú jármővek 
közlekedését az 5-ös úton tiltó táblák levételre kerüljenek Budapest közigazgatási 
határától Dabas déli közigazgatási határáig. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. március 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 19/2007. (01. 
16.) sz. határozati javaslatával – az Alsónémedi Hírmondóban folyamatos 1/8-ad 
oldalas „hirdetést” jelentet meg, melyben felhívja a figyelmet az illegális 
szemételhelyezés hátrányos következményeire, tilalmára és a szankciókra. 
 
Felelıs: Belágyi Tamás a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke. 
Határid ı: 2007. februári Hírmondótól folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
24/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Kulturális és Oktatási Bizottság 2/2007. (01. 15.) sz. határozati javaslatával – 
elfogadja a közoktatási intézmények szakmai ellenırzésérıl szóló tájékoztatást. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 3/2007. (01. 15.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – 
elfogadja az Alsónémedi Sport Egyesület 2006. évrıl szóló beszámolóját azzal a 
kiegészítéssel, hogy a pénzügyi beszámolóval együtt tájékoztatást kér az elmúlt 
évek szervezeti változásáról, vezetıi személycserékrıl, az edzıkr ıl, játékosokról, 
segítıkr ıl stb. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: az ASE pénzügyi beszámolójának teljesítése, 2007. március 31. 
 
 
 
 
A 26/2007. (01. 26.) sz. önkormányzati határozat zárt ülésen született (címzetes 
fıjegyzıi cím adományozására felterjesztés) 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. március 02-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
27/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendet 
módosításokkal együtt elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
28/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta Dabas 
Város Rendırkapitányának Alsónémedi közbiztonságának helyzetérıl, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az ezzel kapcsolatos feladatokról 
szóló 2006. évi beszámolóját, szóbeli kiegészítéssel együtt. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
29/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Alsónémedi 
Széchenyi utca (Halászy K. és Rákóczi u. közötti szakasz) útépítés és csapadékvíz 
elvezetı árok hibás kivitelezése következtében keletkezett hibák kijavításának 
építési munkálataira kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
A kiírt pályázat nyertese a legkedvezıbb ajánlatot adó – bruttó 11.488.200,- Ft  – 
Debmut Zrt. 
A Képviselı-testület felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert a kivitelezıi 
szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve kivitelezési határidı 2007. június 30. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
30/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 2/2007. (02. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Szilágyi 
Erzsébet utcában – Mátyás kir. u. kertvégek – lévı 107/3 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan eladási árát Ölvedi János  és családja részére 2.000,- Ft+ÁFA/m2-ben 
meghatározza meg.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
31/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 7/2007. (02. 20.) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 3/2007. (02. 
21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a jelenlegi három 4. osztály 
nem vonja össze, azaz a 2007-2008-as tanévben három 5. osztály indítását 
engedélyezi.  
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
32/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági határozatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy a 2007-2008-as 
tanévben indítandó elsı osztályok számáról (két vagy három osztály indítása) az 
iskolai beiratkozás után, áprilisi ülésén dönt. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: a Képviselı-testület áprilisi ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
33/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda vezetıjét megbízza mérje fel és dolgozza ki egy bölcsıdei 
„minicsoport” indítására vonatkozó igényeket, a csoport indításának jogi, 
személyi és tárgyi feltételeit, illetve az összes alternatívát dolgozza ki arra 
vonatkozóan, hogy egy óvodai csoport megszüntetése, átalakítása milyen anyagi 
és személyi feltételekkel járna.   
 
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: a Kulturális és Oktatási Bizottság 2007. áprilisi ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
34/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy indul a Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának 
támogatására kiírt pályázaton a Templom u. – Hıs u. – Magyari u. burkolat 
felújításával, a pályázati önerıkeret terhére, egyben megbízza a Polgármesteri 
Hivatalt a pályázat elkészítésére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, elvégezteti a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvodában az ágyak cseréjét, a radiátorvédı rácsok 
felszerelését, az ajtócseréket, a Rákóczi utcai épületében a mosóhelyiség 
felújítását (vezeték és burkolat csere), a pályázati önerıkeret terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és Mikusné Végh Magdolna 
óvodavezetı.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
36/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött engedélyezi a Széchenyi 
István Általános Iskolában az iskolai könyvtár fejlesztését 2007. évben 500.000,- 
Ft-os kerettel, a pályázati önerıkeret terhére. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és Mayer Istvánné igazgató.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
37/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy 2007. szeptember 
01-tıl engedélyezi a Széchenyi István Általános Iskolában félállású 
gyermekvédelmi felelıs álláshely létesítését azzal a feltétellel, hogy a 2007. júniusi 
Kulturális és Oktatási Bizottság ülésére a leendı félállású gyermekvédelmi felelıs 
munkaprogramját állítsa össze. 
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató.  
Határid ı: a Kulturális és Oktatási Bizottság 2007. júniusi ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy nem engedélyezi a 
Széchenyi István Általános Iskolában a tetıtéri lambériázás elvégeztetését. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és Mayer Istvánné igazgató.  
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy a Széchenyi István 
Általános Iskolában az egész Iskola utcai épületre kiterjed ıen egy 
hıenergiaveszteség vizsgálatot – audit – végeztet el és ez alapján a szükséges 
felújításokra, átalakításokra kéri árajánlat beszerzését, majd az iskola főtési 
rendszerének felújítását – az árajánlatok függvényében – a következı 
tanévkezdésre elvégezteti. A tornaterem felújításánál szerepeltetett munkálatok 
közül engedélyezi a villanyszerelés elvégeztetését, a pályázati önerıkeret terhére, 
míg a többi munkára az audit eredményének ismeretében tér vissza. 
A pályázati önerıkeret terhére a további munkálatok elvégeztetését is 
engedélyezi: 

– a belsı lépcsık átvizsgálását, javítását és csiszolását, 
– a mellékhelyiségek és a lépcsıforduló kisablakainak cseréjét,  
– Kossuth utcai épületében elvégzendı munkálatok közül a PVC burkolat 

cseréjét, 
–    Iskola utcai épülete udvari bejáratának murvázással történı rendbetételét,  
– 18, 19, 20, 21, 23-as tantermekben a PVC burkolat cseréjét. 

 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és Mayer Istvánné igazgató.  
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
40/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy nem engedélyezi a 
Halászy Károly Mővelıdési Ház tetıterében a klimatizálás megvalósítását és 
laptop vásárlását. Az intézményvezetı számítógépének biztosítása a 
Polgármesteri Hivatalban felszabaduló számítógéppel – annak bıvítése után – 
legyen megoldva. 
A Faluház nádtetejének és kapujának felújítását, az Opál elıtti díszburkolat 
felújítását, világításának korszerősítését, nyílászárók szigetelését, a pályázati 
önerıkeret terhére engedélyezi.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és Geiger Jánosné igazgató.  
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 6 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
41/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
elveti azt a javaslatot, hogy Polgármesteri Hivatalban a klimatizálás ne valósuljon 
meg. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 6 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
42/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 13/2007. (02. 21.) sz. javaslatát elutasítva – úgy döntött, hogy nem 
engedélyezi a Polgármesteri Hivatalban a klimatizálást. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
43/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy a Polgármesteri 
Hivatal kéréseit engedélyezi, a laptop vásárlással együtt, a pályázati önerıkeret 
terhére.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 6 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
44/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elvetette azt a 
javaslatot, hogy az I. sz. háziorvosi rendelıben (dr. Papp Zsolt rendelıje) a 
klimatizálás megvalósuljon. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
45/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy az I. sz. háziorvosi 
rendelı kéréseinek teljesítését – a légkondicionálás nélkül – engedélyezi, a 
pályázati önerıkeret terhére.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy a Haraszti – Deák F. 
u. keresztezıdésében a buszváró megépítését és a vízelvezetés megoldását az 
elkészült tervek alapján elvégezteti, a pályázati önerıkeret terhére. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
47/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy a temetıi WC 
felújítását, új építését, valamint a ravatalozó tetejének javítását, a pályázati 
önerıkeret terhére engedélyezi. 
A kerítésépítés megvalósítására a márciusi ülésén tér vissza, ha a temetı 
méltóságához illı elképzelések kikristályosodnak.  
A Képviselı-testület engedélyezi a ravatalozó elıtti részre egy „kiugró tetırész” 
készítését és aljának burkolását. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: azonnal, illetve a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
48/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy felhatalmazza dr. 
György Balázs polgármestert a 3. sz. vízmőkút megvalósítása érdekében 
árajánlatok bekérésére mind a tervezésre, mind a kivitelezésre vonatkozóan.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
49/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy egyelıre nem ír ki  
belterületi út aszfaltozási pályázatot. A pályázat kiírását akkor tárgyalja újra, 
amikor az iskola hıenergiaveszteségi auditja elkészül és látni lehet a pontos 
költségeket, illetve az AVOP támogatások összege megérkezik az 
Önkormányzathoz.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, valamint a 
Pénzügyi Bizottságot a lakossági aszfaltozási pályázat 2007. évi feltételeinek 
kidolgozására.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
51/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a vonatkozó 
bizottsági javaslatok figyelembevételével – úgy döntött, hogy elvégezteti a Diófa 
u., valamint annak végén a Zrínyi-Diófa utcák összekötése és Kölcsey F. utca a 
Deák F. utcától a Toldi utcáig – az aszbeszt vízvezetékek cseréjét a korábbi 
konstrukcióban. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 5 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
52/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete képviselıi javaslatra 
úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévı 8,5 hektáros alsónémedi 
2602 hrsz-ú ingatlant jelen állapotában nem értékesíti. 
A Képviselı-testület értékesítés elıtt meg kívánja vizsgálni annak lehetıségét, 
hogy egy esetleges megosztás javít-e az értékesítés feltételein. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
53/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
felkéri a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot az 
Önkormányzat tulajdonában lévı 8,5 hektáros alsónémedi 2602 hrsz-ú ingatlan 
megosztásának kidolgozására, mind anyagi, mind mőszaki vonatkozásban. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
54/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonja az 
52/2007. (03. 02.) sz. határozatát –, de megerısítve az 53/2007. (03. 02.) sz. 
határozatában foglaltakat – az Önkormányzat tulajdonában lévı 8,5 hektáros 
alsónémedi 2602 hrsz-ú ingatlant meghirdeti nyilvános versenytárgyaláson 
történı értékesítésre, 5.000,- Ft + ÁFA/m2 kikiáltási áron. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
55/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – az 54/2007. (03. 02.) 
sz. önkormányzati határozat figyelembevételével – úgy döntött, hogy az ingatlant 
a Magyar Nemzetben és két ingatlanokkal foglalkozó hirdetési lapban is 
meghirdeti az elıterjesztett hirdetés alapján az alábbi kiegészítésekkel: 

– jelentkezési határidı: 2007. április 16. (hétfı) 16 óra, 
– bánatpénz: 10 millió forint, 
– szerzıdés megkötése: 2007. május 16., 
– amennyiben a nyertessel nem jön létre a szerzıdéskötés, úgy a második 

legnagyobb ajánlattevıvel való szerzıdéskötés: 2007. június 16., 
– bánatpénz visszafizetése: szerzıdéskötés utáni 3 munkanap, 

 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: 2007. június 16. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
56/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 21/2007. (02. 
20.) sz. javaslatára – úgy döntött, hogy a mezıırök saját gépkocsi használata után 
fizetett térítést 3,- Ft-ról 6,- Ft-ra emeli, 2007. január 01-tıl visszamenılegesen. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: 2007. január 01-tıl folyamatos. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
57/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 27/2007. (02. 
20.) sz. javaslatára – úgy döntött, hogy a HÉSZ módosításával megteszi a 
szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy egy telken belül maximálisan 2 
lakás legyen kialakítható. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
58/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a 
Kulturális és Oktatási Bizottságot, valamint a Településfejlesztési, Mezıgazdasági 
és Környezetvédelmi Bizottságot helyi népesedéspolitikai koncepció 
kidolgozására. 
 
Felelıs: a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Településfejlesztési, 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökei.  
Határid ı: 2007. december 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
59/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 52/2007. (02. 
20.) sz. javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy a 2007. évben is 
meghirdetni a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot a korábbi feltételekkel azzal 
a módosítással, hogy csak a gyıztes ingatlantulajdonos kap elismerı táblát és a 
gyulai ingatlan egy hetes ingyenes igénybevételére lehetıséget. 
 
Felelıs: a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnöke.  
Határid ı: 2007. június 30. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
60/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2007-ben is 
meghirdeti a „Legrendezettebb utca” pályázatot a korábbi feltételekkel, a nyertes 
utca díja 30 tı muskátli lesz. 
 
Felelıs: a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnöke.  
Határid ı: 2007. június 30. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
61/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 9/2007. (02. 20.) sz. javaslatára – elfogadta a Széchenyi István 
Általános Iskola 2006-2010-re vonatkozó intézkedési ütemtervének 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót.  
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 6 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
62/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete nem emeli fel 
1.200.000,- Ft-ra a civil szervezetek pályázati keretét a 2007. évi költségvetésben. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 19/2007. (02. 20.) sz. javaslatára – 2007-ben is kiírja a civil 
szervezetek támogatására szóló pályázatát. 
A 2006. évi pályázati feltételek azzal módosítja, hogy idén elınyt élveznek azok a 
pályázók, akik a község 940. évfordulójának megünnepléséhez aktívan 
kapcsolódnak. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. április 13. péntek 12 óra. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a 
Kulturális és Oktatási Bizottságot, hogy vizsgálja meg a honismeret tantárgy 
külön tantárgyként való visszaállítása lehetıségét, valamint a Pénzügyi Bizottság 
tárgyaljon a visszaállítás anyagi feltételeirıl. 
 
Felelıs: a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság elnökei. 
Határid ı: a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 
Képviselı-testület áprilisi ülését megelızı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
65/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
a Csángó gyerekek magyar oktatására 100.000,- Ft-ot biztosít, a 2007. évi 
költségvetés tartalékának terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
66/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Tájékoztató és 
Jogi-Ügyrendi Bizottság  3/2007. (01. 31.) sz. határozati javaslatára – jóváhagyja 
a lakásbérleti szerzıdésekre készített tervezetet. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı és dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
továbbiakban a lakásbérleti szerzıdéseket határozott idıtartamra, azaz 1 évre 
köti meg. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı és dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
68/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a 
Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
69/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulást alkotó 
települések, három budapesti kerület, valamint a Stratégiai Kutató Intézet KHT 
által egy agglomerációs modellkísérlet tárgyában kötött szerzıdést. A 
szerzıdésben foglalt pénzügyi kötelezettségeket az Önkormányzat 2007-évi 
költségvetésének tartalékából biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
70/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottságot a BOSS-IMMOBILIEN Kft-vel az 
alsónémedi 2602 hrsz-ú, 8,5 hektáros önkormányzati ingatlan értékesítése 
tárgyában kötendı szerzıdés feltételeinek kidolgozására a korábban hatályos 
szerzıdés rendelkezései alapján, majd a Bizottság által elfogadott szerzıdés-
tervezet alapján dr. György Balázs polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke és dr. György Balázs 
polgármester. 
Határid ı: 2007. március 07., illetve folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
71/2007. (03. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi, hogy 
községünk 2007-ben is részt vegyen a Kihívás Napján, melyhez a szükséges 
költségeket a 2007. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja. 
 
Felelıs: a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke és dr. György Balázs 
polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. március 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
72/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendet 
módosításokkal együtt elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
73/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta az 
Alsónémedi községben mőködı egészségügyi szolgáltatók – háziorvosok, 
gyermekorvos, fogorvos, védınık és orvosi ügyelet – 2006. évrıl szóló 
beszámolóját. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester, illetve a szolgáltatók vezetıi. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
2007. április 26-án megrendezendı XVII. Pest Megyei Védınıi Napot 50.000,- Ft-
tal támogatja, a tartalék terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. április 26. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelembe véve a 
176/2006. (08. 21.) sz. határozatában foglaltakat – úgy döntött, hogy a Dr. Halász 
Géza Szakorvosi rendelıintézet ülıbetegek szállításhoz történı Renault Trafic 
típusú kisbusz vásárlását összesen bruttó 458.652,- Ft-tal támogatja, a 2007-2010 
közötti években. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2010., az utolsó részlet kifizetése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 55/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy kívánja módosítani a 8/2004. 
(V. 03.) sz. rendeletét (HÉSZ), hogy egy telekre maximálisan 2 lakás legyen 
építhetı, a telek méretétıl és övezeti besorolásától függetlenül, nem korlátozva, 
hogy különálló vagy ikerlakás legyen kialakítva. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 11 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
77/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
elutasítja azon képviselıi javaslatot, mely a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 62/2007. (03. 20.) sz. javaslatának módosítására 
irányult. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
78/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 56-64/2007. 
(03. 20.) sz. határozati javaslatait figyelembe véve – úgy döntött, hogy a 2007. évi 
aszfaltozások kiírásánál elsı körben maximálisan kb. 700 méteres útszakaszra ír 
ki pályázatot, tekintettel az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére, az alábbi 
prioritási sorrenddel a felsorolt utcákra vonatkozóan: 

1. A Kisfaludy utca Iskola u. és Fı út közötti szakasza. 
2. A Damjanich utca. 
3. A Bajcsy-Zsilinszky u. teljes hossza. 
4. A Vörösmarty és Ó utca. 

A lakossági hozzájárulás mértéke  80.000,- Ft/ingatlan úgy, hogy amennyiben egy 
ingatlanon több lakás található, úgy a hozzájárulás összege lakásonként 80.000,- 
Ft. A lakossági hozzájárulás összegének a pályázat határidejének lejártáig az utca 
által nyitott bankszámlán befizetve kell rendelkezésre állnia. 
A kiírandó pályázatra kizárólag az 1-4. pontban felsorolt utcák pályázhatnak. 
Amennyiben az év folyamán az Önkormányzat anyagi lehetıségei megengedik, 
úgy újabb kiírásokra is sor kerülhet. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
79/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 65/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy döntött, hogy kezdeményezi az 
Önkormányzat tulajdonában lévı alsónémedi 2602 hrsz-ú 8,5 hektáros terület 3 
részre (2 db kb. 2 hektáros és 1 db kb. 4 hektáros terület) történı megosztását, 
hogy érdeklıdés esetén a terület kisebb darabokban is értékesíthetı legyen. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 66/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy döntött, hogy „Alsónémedi 
XXI. századi jövıképe” (népesedéspolitikai koncepció) kidolgozására hozzá értı 
szakembert kér fel. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 69/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy a köztemetı 
bejárati kerítés kialakítására két variációra kér árajánlatot. 
Elsı: vasalattal ellátott teljes faszerkezető. 
Második: zártszelvény vázra, fa lécekbıl.  
Mindkett ı tartalmazzon díszítıelemeket a 71/2007. (03. 20.) sz. bizottsági 
határozat szerint. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
82/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 70/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy a temetı 
ravatalozó „esıvédıjét” fa anyagból, napfény mintázattal készítteti el. Az elsı 
tartó oszlopok illeszkedjenek a jelenlegi épület kialakításához. 
Egyben felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a ravatalozó közepére 
elhelyezendı nagyobb esıvédıre és egy kisebb esıvédıre (ahol kizárólag csak a 
közeli hozzátartozók tudnak elhelyezkedni) is kérjen be árajánlatokat. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 72/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy Alsónémedi 
elıterjesztés szerinti projektjeit szerepelteti a Közép-magyarországi Régió 
Operatív Programjához készült kistérségi listában, s egyben elfogadja a 
Polgármester tájékoztatóját a 2007-2013 közötti pályázati lehetıségekrıl. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
84/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 73/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy a Szilágyi E. 
utca – Arany J. utca átkötését jelenleg nem valósítja meg. 
 
 
A határozat folytatása a következı oldalon! 
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A kiküldött rajz szerint a 107/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból egy megosztás 
után a maradék (nagyobb) területet a Képviselı-testület 30/2007. (03. 02.) sz. 
határozatában foglalt áron értékesíti a 108 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának. A 
megosztással és az eladással járó valamennyi költség a vevıt terhelik.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 igen, 7 nem,          
1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elvetette az a 
képviselıi javaslatot, mely szerint a Szilágyi E. utcában található 107/1 és 107/2 
hrsz-ú területek értékesítési árát 4.000,- Ft + ÁFA/m2 összegben határozza meg a 
Képviselı-testület. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem,          
1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
86/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 74/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy döntött, megbízza dr. György 
Balázs polgármestert arra vonatkozóan, hogy a Szilágyi E. utcában található 
107/1 és 107/2 hrsz-ú területek értékesítése ügyében járjon el, azokat ajánlja fel a 
105, illetve 106 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak 2.000,- Ft + ÁFA/m2 összegért.  
Amennyiben az értékesítés megvalósul, úgy fenti ingatlanokra történı 
gázbevezetés kapcsán a szolgalmi jogot ingyen biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 75/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy döntött, megbízza dr. György 
Balázs polgármestert a külterületi illegális szemétlerakók felszámolása ügyében 
történı eljárásra, melyhez a szükséges összeget a költségvetésben betervezett 
összegbıl biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
88/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 76/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát is figyelembe véve – úgy döntött, hogy a Halászy 
Károly utca teljes hosszában 12 tonnás súlykorlátozást vezet be, a „kivéve 
engedéllyel” kiegészítı tábla alkalmazásával, valamint a lakóterületet jelzı táblák 
kihelyezésével a belterületi határra. 
Egyben a Halászy K. utcában a 30 km-es sebességkorlátozás és a Ványi úton (5. 
sz. fıút és a szennyvíztisztító közötti szakaszán) a súlykorlátozás megszüntetése 
ügyében felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 



 35

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
89/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 78/2007. (03. 
20.) sz. határozati javaslatát figyelembe véve – úgy döntött, a Rákóczi úti 
óvodával szemben lévı árkot befedeti és ott parkolóhelyet alakít ki, a tartalék 
terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
90/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 23/2007. (03. 19.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 
a Halászy Károly Mővelıdési Ház, Teleház és Könyvtár igazgatójának 2006. évi 
beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Tájékoztató és 
Jogi-Ügyrendi Bizottság 19/2007. (03. 07.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy a gyulai ingatlanra vonatkozó bérleti megállapodás-tervezetet 
elfogadja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
92/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – módosítással együtt 
– elfogadta a Polgármester által elıterjesztett 2007-2010-re vonatkozó gazdasági 
(ciklus) programot. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
93/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete szóbeli kiegészítéssel 
együtt elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen,             
1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
94/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Alsónémedi AIRVAC Kft-nek az Önkormányzat felé a fennálló tagi kölcsön 
tartozásából a 2006. évre 9.000.000,- Ft-ot enged el, a növekvı költségeinek 
kompenzálására. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és Kozma Miklós az AIRVAC Kft. 
ügyvezetıje. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
95/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
közvetítıi megbízási szerzıdést köt a Wesselényi Ingatlan Irodával. 
A benyújtott megbízási szerzıdés aláírásra felhatalmazza dr. György Balázs 
polgármestert, az alábbi pontosítások után: 
– 6. pont: „… a kialkudott vételárának nettó 3 %-át + ÁFA kötik ki.” 
„A megbízási díj megbízottat csak abban az esetben illeti meg, ha kétséget 
kizáróan bizonyította, hogy a vevıt İ mutatta be az elsı alkalommal a 
megbízónak, az adás-vételi szerzıdés megkötésével kapcsolatos tárgyalásban 
részt vett és megbízó érdekeinek érvényesülését elısegítette.” 
– 7. pont: „A teljes megbízási díj a Megbízottnak akkor jár, ha az ingatlan teljes 
vételára az Önkormányt felé hiánytalanul megfizetésre kerül.” 
 
Egyben a Képviselı-testület úgy határozott, hogy az ingatlan mielıbbi 
értékesítése elısegítése érdekében a Polgármestert megbízza további 
vállalkozásokkal történı megbízások megkötésére is. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
96/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Templom utcában a szükséges útjavításokat a tartalék terhére elvégezteti. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
97/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Alsónémedi Magyari - Hıs - Templom utca aszfaltburkolat felújítása címmel 
pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a  
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak  
burkolatfelújításának támogatására kiírt pályázatra, melyhez a 6.509.892,- Ft 
összegő önerıt a pályázati önerıkeret terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
98/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be Alsónémedi Ravatalozó felújítása címmel a Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a  helyi önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak céljellegő decentralizált támogatására kiírt pályázat 2007. 
évi kerete terhére (Kódszám: HÖF-CÉDE/KM/2007.),  melyhez a 2.942.001,- Ft-
os önerıt a pályázati önerıkeret terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
99/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2007. március 12-én kelt Társulási 
megállapodásának 3. sz., valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 2. sz. 
módosításait elfogadja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
100/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Alsónémedi 
község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 8/2004. (05.03.) 
sz. rendeletében meghatározottak szerint az alsónémedi 052/2, 059/2, 059/4, 
081/36, 035/2, 035/6, 035/11 és 035/12 hrsz-ú ingatlanokat a község belterületéhez 
kívánja csatolni. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
101/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Dabasi Polgárvédelmi Iroda mőködését 2007-ben a lakosságszámhoz viszonyítva 
15,-Ft/fı összeggel támogatja, melyhez a költségvetésben betervezett összegen 
felüli részt a tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
 
 
A 102/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat zárt ülésen született 
(versenytárgyalási felhívás idıpontjának módosítása) 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. április 27-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
103/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet módosításokkal együtt elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
104/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta az Egressy 
Gábor KHT  Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal 
2006. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló beszámolóját. 
 
Felelıs: Inczeffy Zsuzsanna szolgálatvezetı és Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
105/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 26/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a belsı ellenır 
2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
106/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 27/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda részére a 9. csoport megmaradása érdekében 
engedélyezi, hogy a csoportlétszámokat legfeljebb 35 – nem alsónémedi 
lakcímmel rendelkezı – gyermekkel tölthesse fel az intézmény, így az 
Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programban e tárgyban 
megfogalmazottak alkalmazását két nevelési évre felfüggeszti. 
Engedélyezi továbbá, hogy a 3. életévüket még be nem töltött, így normatíva 
lehívására sem jogosító, de óvodaérett, kizárólag alsónémedi gyerekek 
napközbeni ellátását is felvállalja az intézmény. 
 
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: a 2007-2008 és 2008-2009-es nevelési évek. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
107/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 28/2007. (04. 18.) sz., valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 
27/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatára – a 2007-2008-as tanévben három elsı 
osztály indítását engedélyezi a Széchenyi István Általános Iskolában. 
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató és dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007-2008-as tanév kezdete. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
108/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 29/2007. (04. 18.) sz., valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 
31/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatára – a 2007-2008-as tanévben a 
honismeret tantárgy oktatását szakkör formájában engedélyezi a Széchenyi 
István Általános Iskolában, melyhez a fedezetet a tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató és dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a 2007-2008-as tanév. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
109/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 35/2007. (04. 18.) sz., valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 
34/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatát elutasítva – úgy döntött, hogy a 2007. 
évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázati keretbıl a Némedi Parádé team-
et támogatja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
110/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 36/2007. (04. 18.) sz., valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 
35/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Poszeidon Víz 
Alatti és Felszíni Mentı Egyesületet a civil szervezetek részére kiírt pályázat 
keretében nem támogatja, tekintettel arra, hogy az egyesület nem Alsónémedin 
mőködı civil szervezet, így nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
111/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatait is 
figyelembevéve – úgy döntött, hogy a civil szervezetek támogatására kiírt 
pályázaton az alábbi összegeket ítéli oda: 
– Alsónémedi „Cseppek” gyermek tánccsoport és a felnıtt tánccsoport 

300.000,- Ft 
– Napfény Majorette Alsónémedi csoportot 200.000,- Ft 
– Alsónémedi Amadeus Lovas Sport Egyesület 100.000,- Ft 
– Némedi Parádé team 100.000,- Ft. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 6 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
112/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egy képviselıi 
javaslattal ellentétben – úgy döntött, hogy nem bízza meg a Kulturális és Oktatási 
Bizottságot a civil szervezetek támogatását célzó pályázati kiírás átdolgozására. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
113/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 37/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatára – elfogadja a közoktatási 
intézményekben a pedagógusok továbbképzési rendszerének helyi mőködésérıl 
szóló belsı ellenıri beszámolót. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
114/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 38/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a 
közoktatatási intézmények kollektív szerzıdéseiben engedélyezni az eddig 
munkaruha juttatásban részesülı dolgozók részére 3-szor 6.550,- Ft/év 
adómentesen adható ruházati termék vásárlására jogosító utalvány biztosítását a 
munkaruhára eddig pénzben meghatározott összegek helyett. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester, illetve a közoktatási intézmények 
vezetıi. 
Határid ı: a 2007. költségvetési évtıl folyamatos. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
115/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 39/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 
engedélyezni a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda részére az udvari játékok alá 
118 m2 gumitégla vásárlását nettó 5.500,- Ft/m2 áron, a pályázati önerıkeret 
terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester, illetve Mikusné Végh Magdolna 
óvodavezetı. 
Határid ı: folyamatos. 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
116/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 40/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a 3. 
vízmő kút tervezésére a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-t bízza meg. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 3 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
117/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 41/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy 
döntött, hogy a Fı út 1. sz. alatti szolgálati lakások kerítésének megépítését 
maximum bruttó 1.200.000,- Ft-ért az egyszerőbb variációban engedélyezi azzal, 
hogy vastagabb, illetve tartósabb drótháló kerüljön beépítésre. 
Amennyiben az árajánlatot benyújtó vállalkozók fenti összegért nem vállalják a 
kivitelezést, úgy más vállalkozás végezze el a munkát fenti tartalommal és 
összegért. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
118/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
megbízza a Polgármesteri Hivatalt a községen áthaladó állami  tulajdonú utak 
mentén elhelyezendı üdvözlıtáblák elkészítésére árajánlatok bekérésére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
119/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 42/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy 
döntött, hogy az alábbi helyekre készíttet hirdetıtáblákat a benyújtott árajánlat 
figyelembevételével: 
Nagyobb, igényesebb, erısebb kivitelezéssel: 

– Szabadság tér, 
– Posta elıtti rész, 
– Haraszti - Arany J. u. sarok, 
– Árpád – Deák F. u. sarok, 
– Deák F. – Haraszti u. sarok (amennyiben a megépülı buszváró után marad 

elég hely) 
Kisebb, szolidabb kivitelezéssel: 

– Széchenyi – Hunyadi u. sarok, 
– Liliom – Rákóczi u. sarok, 
– Haraszti út Randi presszó buszmegállója. 

Egyben felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a benyújtott rajz alapján 
további árajánlatokat is bekérhet és a legkedvezıbbel elvégeztetheti a munkát. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
120/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 43/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – úgy döntött, 
hogy a Polgármesteri Hivatalban engedélyezi a klimatizálás megvalósítását. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
121/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 43/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy 
döntött, hogy a Polgármesteri Hivatalban a klimatizálás megvalósítását az 
Inverteres (energiatakarékos) rendszerrel engedélyezi. A kivitelezésre a KO-MI 
Bt-t bízza meg, árajánlata alapján, a pályázati önerıkeret terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
122/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 44/2007. (04. 18.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy 
döntött, hogy a Kovács Dust-Mann Kft-vel továbbra is a fennálló közszolgáltatási 
szerzıdésben foglalt inflációkövetést alkalmazza az éves árváltozásnál. 
Egyben kéri Kovács Györgyöt a Kft. ügyvezetıjét, hogy készítsen kimutatást arra 
vonatkozóan, miért nem a szerzıdésben meghatározott infláció szerint 4,1 %-os 
emelést kéri 2007-re vonatkozóan, hanem a szemétszállításra és kezelésre 
kimutatott 7,1 %-os KSH szerinti emelést szorgalmazza. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
123/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 25/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – 
elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola minıségirányítási programját. 
  
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
124/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 26/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – 
elfogadta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda minıségirányítási programját 
azzal, hogy a program érvényessége 5 nevelési év legyen, míg az elsı teljeskörő 
önértékelést a 2008-2009-es nevelési év végén kell elvégezni. 
 
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
125/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 30/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – 
úgy döntött, hogy a Széchenyi István Általános Iskola a Pedagógiai 
Programjának felülvizsgálata során kevesebb modulban oktatandó tantárgyat 
szerepeltessen külön óraszámként. 
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: a Pedagógiai Program következı felülvizsgálata. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
126/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 32/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – 
úgy döntött, hogy javasolja a Széchenyi István Általános Iskola Pedagógiai 
Programjában a honismeret önálló tantárgyként történı szerepeltetését a 2008-
2009-es tanévtıl kezdıdıen, amennyiben a feltételek adottak lesznek. 
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: a Pedagógiai Program soron következı felülvizsgálata. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó  szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
127/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 42/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – a 
civil szervezek részére kiírt pályázati keretbıl megmaradt 100.000,- Ft-ot 
átcsoportosítja a Halászy Károly Mővelıdési Ház, Teleház és Könyvtár részére 
oly célból, hogy nevezett összegbıl a Poszeidon Egyesület által a pályázatában 
szerepeltetett rendezvényt (országos tőzoltózenekar fellépése) a község 940 éves 
évfordulójára próbálja meg megszervezni. A program megszervezéséhez esetleg 
szükséges további 50.000,- Ft-ot a tartalék terhére biztosítja a Képviselı-testület.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester, illetve Geiger Jánosné igazgató. 
Határid ı: azonnal, illetve a község 940 éves évfordulója megünneplésének napja. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
128/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a  Kulturális és 
Oktatási Bizottság 44/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve – 
úgy döntött felkéri Rozgonyi Erik jegyzıt, hogy a képviselıi indítvány és a 
testületi ülésen elhangzottak alapján készítsen elıterjesztést a 8. osztályból 
kikerül ı, rászoruló és támogatásra érdemes továbbtanulók segítése céljából úgy, 
hogy az Önkormányzat ítéli oda a támogatást. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése (2007. 06. 29.). 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen  szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
129/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Tájékoztató és 
Jogi-Ügyrendi Bizottság 22/2007. (04. 16.) sz. határozati javaslatát is 
figyelembevéve – elfogadta az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szerzıdés-tervezetet azzal, hogy egy éven 
túli id ıtartamú szerzıdés megkötése esetén a Pénzügyi Bizottság megállapodhat a 
bérleti díj emelésének módjáról és mértékérıl is. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı, illetve Bai Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
130/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – szóbeli 
kiegészítéssel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekrıl. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
131/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  
a.) egyetért a Dél-pesti - Agglomerációs Stratégiai Szövetség létrehozásával a 
Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat, a Budapest XX. Kerületi 
Önkormányzat, a Budapest XXIII. Kerületi Önkormányzat és a Gyáli Kistérséget 
alkotó települések (Alsónémedi, Bugyi, Felsıpakony, Gyál, Ócsa és Üllı) 
Önkormányzatainak részvételével a fıváros déli kerületeinek és a közvetlen 
agglomerációs települések hatékony együttmőködésének megvalósítása 
érdekében. 
 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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b.) egyetért az Operatív Munkacsoport felállításával különösen a Dél-pesti - 
Agglomerációs Stratégiai Szövetség jogi kereteinek a kimunkálása és az alapító 
okirat elıkészítése, a pályázati lehetıségek feltárása a Szövetség részére az e-
közigazgatás, e-demokrácia, környezetvédelem, megújuló energia, közmőépítés 
(különösen csapadékvíz elvezetı csatorna) és szennyvíztisztítás témakörökben, 
valamint az önkormányzatokat terhelı önrészek kiváltása, illetve a projektek 
finanszírozása pénzügyi lehetıségeinek a felkutatása és vizsgálata céljából. 
c.) a b) pont szerinti Operatív Munkacsoport tagjai közé a saját részérıl dr. 
György Balázs polgármestert delegálja. 
d.) felkéri a polgármestert, hogy az Operatív Munkacsoport által szakmailag 
elıkészített dokumentumokat haladéktalanul terjessze megvitatásra a Képviselı-
testület elé. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
132/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
módosítja a 86/2007. (03. 30.) sz. önkormányzati határozatát azzal, hogy a 78/1 
hrsz-ú ingatlanból kíván értékesíteni az utcában kialakult állapotnak megfelelı 
nagyságú területet a korábbi feltételekkel a 106, illetve 105 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosainak. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
133/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
a Templom-Hıs-Magyari utcák burkolat felújítására benyújtott pályázat 
kapcsán 40.000,- Ft/lakás hozzájárulást kér az érintett ingatlantulajdonosoktól. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a pályázat elnyerésének idıpontja. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
134/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Alsónémedi 
község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 8/2004. (05.03.) 
sz. rendeletében meghatározottak szerint az alsónémedi 0315/52-54, 0315/57-58, 
0315/40 hrsz-ú területek egy részét (a benyújtott vázrajz szerint), a 0204/49-50 és 
0320/37  hrsz-ú ingatlanokat a község belterületéhez kívánja csatolni. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
135/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a 
Polgármesteri Hivatalt – dr. Tholt Mária háziorvos beadványa kapcsán – a helyi 
szociális rendelet közgyógyellátásra vonatkozó szabályainak felülvizsgálatával. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
136/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
Lovas Judit Alsónémedi, Kápolna u. 94. sz. alatti tanuló Szervátültetettek 
Világjátékára történı kijutását támogatja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
137/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
Lovas Judit Alsónémedi, Kápolna u. 94. sz. alatti tanuló Szervátültetettek 
Világjátékára történı kijutását 200.000,- Ft-tal – a repülıjegy részbeni 
kifizetésével – támogatja úgy, hogy ezen összeget átutalja az utazást koordináló 
Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért számlájára. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos.  
 
 
 
A 138-155/2007. (04. 27.) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születettek.  
 
(138/2007. (04. 27.) sz. határozat szociális otthonba történı beutalás, 
139-155 /2007. (04. 27.) sz. határozat lakáscélú támogatásokról döntés) 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
156/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet – módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
157/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a – Kulturális és 
Oktatási Bizottság 47/2007. (06. 18.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 
Széchenyi István Általános Iskola 2006/2007. tanévrıl szóló beszámolóját. 
  
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
158/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a – Kulturális és 
Oktatási Bizottság 48/2007. (06. 18.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2006/2007. nevelési évérıl szóló 
beszámolóját. 
  
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
159/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta az 
Önkormányzat által alapított  

- Alsónémedi Községért Közalapítvány, 
- Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány, 
- Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány 
- Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány, 

valamint a Dabas és Környéke Üdülıtábor Alapítvány kuratóriumainak 
beszámolóját 2006. évi munkájukról. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és az alapítványok kuratóriumának 
elnökei. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
160/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 50/2007. (06. 18.) sz. határozati javaslatára – a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezetıi posztjára Mikusné Végh Magdolna 
pályázót nevezi ki 5 éves határozott idıtartamra, 2007. augusztus 01-tıl 2012. 
július 31-ig. 
Bérezése a Kjt. szerinti besorolási béren felül további 30.000,- Ft/hó, a vezetıi 
pótlék mértéke a mindenkori pótlékalap 300 %-a. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. 08. 01. – 2012. 07. 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
161/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
8,5 hektáros terület értékesítésébıl befolyó összeg felhasználására a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, ill. a 
Pénzügyi Bizottság következı ülésén tegyen javaslatot. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán és Bai Sándor a bizottságok elnökei. 
Határid ı: 2007. szeptember 14. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
162/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 47/2007. (06. 20.) sz. határozati javaslatára – elfogadta az AIRVAC Kft. 
2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját. 
 
Felelıs: Kozma Miklós az AIRVAC Kft. ügyvezetıje. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
163/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 48/2007. (06. 20.) sz. határozati javaslatára – elfogadta az DAKÖV Kft. 
2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját. 
 
Felelıs: Jasper Lóránt a DAKÖV Kft. ügyvezetıje. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
164/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 51/2007. (06. 20.) sz. határozati javaslatára – a Szilágyi Erzsébet 
utcában Gödöllei Attila és Szarka Gedeon részére felajánlott területek 
megvásárlásához – az érintettek kérelmére – kamatmentes részletfizetést 
engedélyez, 2009. december 31-i fizetési határidı kiszabásával.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2009. december 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
165/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 53/2007. (06. 20.) sz. határozati javaslatára – a temetıi ravatalozó 
elıtetıjének az elkészítését a 6 x 8 méteres oszlopközzel engedélyezi. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, ill. folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
166/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 54/2007. (06. 20.) sz. határozati javaslatára – a Halászy Károly 
Mővelıdési Ház, Könyvtár és Teleház részére engedélyezni Jakab Bélával 
fennálló vállalkozási szerzıdés díjának emelését az elıterjesztés a.) variációja 
alapján (napi 4 óra 22 munkanapon 1.600,- Ft/óra díjjal, plusz havi 1 alkalommal 
szombati napon 4 órában informatikai verseny vagy más foglalkozás tartása). 
 
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. 
Határid ı: 2007. július 01-tıl folyamatos. 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
167/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza 

– a Polgármesteri Hivatalt 1 db Buderus Logano GE-515 típusú, 350 kW 
gázkazán megvásárlására és beszereltetésére vezérléssel a Széchenyi 
István Általános Iskola, Iskola utcai épületéhez, még a főtési idény 
megkezdése elıtt, 

– dr. György Balázs polgármestert pályázat kiírására a Széchenyi István 
Általános Iskola, Iskola utcai épületének külsı hıszigetelésére, valamint 
a tetıtéri hıszigetelés pótlására, fokozására, 

– dr. György Balázs polgármester a főtési csırendszer felújításának 
tervezésére. 

Fenti munkálatok költségeit a Képviselı-testület a 2007. évi költségvetési tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
168/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 49/2007. (06. 18.) sz. határozati javaslatára, a 106/2007. (04. 
27.) sz. önkormányzati határozat figyelembevételével – elfogadta a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda intézkedési ütemtervének felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót. 
 
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: azonnal, ill. folyamatos. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
169/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 51/2007. (06. 18.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 
Széchenyi István Általános Iskola 2007-2008. tanévre vonatkozó Gyermek- és 
ifjúságvédelmi programját, melynek teljesítésérıl a gyermekvédelmi felelısnek 
2008. június 30-ig kell beszámolnia. 
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: 2008. június 30. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
170/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 82/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy nem zárkózik el Bugyi 
Polgármesteri Hivatala megkeresésének teljesítésétıl az elképzelt elkerülı út 
megvalósítását illetıen. Kéri, hogy készítsenek tanulmánytervet mindkét 
lehetséges nyomvonalról, de a Képviselı-testület – jelen állás szerint – elsısorban 
a régi Bugyi útra való forgalomterelést támogatja. Az Önkormányzat már a  
tanulmányterv készítésének fázisában kéri, hogy a tervezı egyeztessen a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal, ill. 
Képviselı-testülettel a felmerült elképzelésekrıl. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, ill. folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
171/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Golden Pyramids 
Kft. Ványi út felújítása, burkolása kapcsán benyújtott anyaga alapján, a cég 
telephelyének külterületi úton való biztonságos megközelítése érdekében  

– felhívja a Golden Pyramids Kft-t, hogy saját költségén haladéktalanul 
kezdje el a 0306 hrsz-ú út elkészítésére (illetve a meglévı aszfaltos 
útszakasz megerısítésére) és a 0311 hrsz-ú út megerısítésére vonatkozó 
engedélyes tervek elkészíttetését, 

– az engedélyes tervben szereplı rétegszerkezet alapján saját költségén 
legkésıbb 2007. december 31-ig készíttesse el az útalapot annak 
érdekében, hogy a kamionforgalom ezután már csak ezen az 
útszakaszon közelíthesse meg a Kft. telephelyét, 

– akár lesz pályázati lehetıség az útépítésre, akár nem, a teljes 
útszakaszra az engedélyes terv alapján 2008. december 31-ig el kell 
készíttetni az aszfaltburkolatot, kiegészítı létesítményeivel együtt 
(csapadékvíz rendezés stb.). 

– A Képviselı-testület fentiek figyelembevételével 2007. december 31-ig a 
Halászy K. utcában a súlykorlátozást megszünteti és 30 km-es 
sebességkorlátozást rendel el, a biztonságos közlekedés érdekében. 

– A Képviselı-testület felkéri a Golden Pyramids Kft. ügyvezetését, 
tegyenek meg mindent a biztonságos közlekedés és a közlekedési 
szabályok betartása érdekében, így különösen hívják fel a saját és a 
telephelyre szállító gépkocsivezetık figyelmét, hogy tanúsítsanak 
mértékletességet a közlekedésben és tartsák be az Önkormányzat által 
elrendelt tilalmat. 

 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és a Golden Pyramids Kft. ügyvezetése. 
Határid ı: folyamatos, ill. 2008. december 31. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
172/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 85/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve, valamint a cég által benyújtott 
anyagok alapján – elfogadja a Pyrus Rumpold Környezetvédı Szolgáltató Kft. 
meghívását a grazi – komplex hulladékgazdálkodással foglalkozó – telep, 
valamint egy magyarországi telep megtekintésére, a cég Alsónémedin történı 
letelepedésére irányuló kérelmében való megfontolt döntés meghozatala elıtt.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, ill. 2007. szeptember 30. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
173/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 96/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve a HÉSZ módosítása kapcsán az 
alábbi fogalom meghatározást is szerepelteti a szabályozásban: 
„Major: az Alsónémedi területén található mezıgazdasági területekhez tartozó 
igazgatási, üzemviteli központ, melynek arányban kell állnia a 
növénytermesztéssel és állattartással foglalkozó saját gazdaság méreteivel.” 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen, 6 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
174/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elutasította azon 
képviselıi javaslatot, mely szerint vizsgálja meg, hogy van-e olyan lakóterület 
Alsónémediben, amelyen a HÉSZ-ben szabályozott, egy telken legfeljebb 2 lakás 
építésére vonatkozó elıírást enyhíteni lehetne. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
175/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – felülbírálva a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 91/2007. (06. 
19.) sz. határozatát – úgy döntött, hogy a 2007. évben nem adja ki a 
„legrendezettebb utca” díjat. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
176/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 97/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – elfogadta a környezetvédelmi 
program részleges felülvizsgálatát. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
177/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 075 hrsz-ú utat Sertéstelepi 
utcának nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
178/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 2603 hrsz-ú utat Tankcsapda 
utcának nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
179/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 2706, 052/22 hrsz-ú utat 
Vállalkozói utcának nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
180/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 057 hrsz-ú utat Összekötı 
utcának nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
181/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 060 hrsz-ú utat Feltáró utcának 
nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
182/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 061/14 hrsz-ú utat Domb utcának 
nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
183/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 0113 hrsz-ú utat Tagi utcának 
nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
184/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 0320/44-45 hrsz-ú utat Déli 
utcának nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
185/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 98/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a 0317, 2759 hrsz-ú utat Páskom 
utcának nevezi el. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
186/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 99/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – engedélyezi a 2401 hrsz-ú út 
folytatását az Öregországúttal párhuzamosan szervízútként, annak 
önkormányzati tulajdonba kerülésével. Csak ezzel a feltétellel járul hozzá a 
Képviselı-testület a Mega-Rent Kft. által benyújtott út áthelyezési kérelméhez. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
187/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 100/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – jelenleg nem él a Bálint és Orbán 
Kft. zöldhulladék elszállítási ajánlatával, tekintettel arra, hogy nem látja ennek 
szükségességét a község belterületén. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 4 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
188/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 102/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – a Haraszti-Hunyadi utca 
keresztezıdésénél tervezett lámpás gyalogátkelıhely megvalósítására bruttó 
10.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek kivitelezésére a vonatkozó jogszabályok 
szerint kiírja a szükséges pályázatot. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
189/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete nem ért egyet a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 103/2007. (06. 
19.) sz. határozati javaslatával, azaz a Szabadság téri buszmegállók környékén 
gyalogos átkelıhely létesítési lehetıségének vizsgálatával, tekintettel arra, hogy a 
buszöbölben és az útcsatlakozásnál valószínőleg nem engedélyezik átkelıhely 
létesítését, így annak helye túl közelre esne a templom elıtti gyalogosátkelıhellyel, 
ezért a helykijelölési eljárás lefolytatását nem kezdeményezi és annak költségeit 
nem biztosítja. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
190/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
kezdeményezi az 5-ös számú fıút kezelıjénél az Alsónémedi Kisfaludy utcától 
Budapest irányában esı belterületi útszakasz forgalmi helyzetének 
felülvizsgálatát, a parkolási, tereprendezési, csapadékvíz-elvezetési problémák 
megoldása érdekében. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
191/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Képviselı-testület 
230-231/2006. (11. 30.) sz. önkormányzati határozatával, az Alsónémedi 
szennyvíztisztító-telep fejlesztése (bıvítésével egybekötött technológiai 
korszerősítés) tárgyában létrehozott AD-HOC Bizottság 3/2007. (05. 24.) sz. 
határozati javaslatát is figyelembevéve – úgy döntött, hogy az Alsónémedi 
Szennyvíztisztító Telep tervezett bıvítése és technológiai korszerősítése 
tárgyában a három tervezı cég által bemutatott elképzelések (technológiák) közül 
a HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt. tervezési elképzeléseit részesíti elınyben, 
természetesen a tervezı cég garanciavállalása mellett. Megbízza fenti Mérnöki 
Irodát a tervezés elvégzésére 1.600.000,- Ft + ÁFA díjazásért, valamint – 
köszönetnyilvánítás mellett – feloszlatja az AD-HOC Bizottságot, mivel feladatát 
teljesítette. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
192/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – szóbeli 
kiegészítéssel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekrıl. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
193/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza          
dr. György Balázs polgármestert az Art-Index Kft-vel tárgyalásokra annak 
érdekében, hogy a mőfüves pálya pótmunkáinak békés rendezése ügyében 
500.000,- Ft + ÁFA összegben egyezzen meg. Amennyiben a megegyezés létrejön, 
úgy az Önkormányzat ezen összeget a tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
194/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – 78/2007. (03. 30.) 
sz. önkormányzati határozatban foglaltak alapján – a 2007. évi aszfaltozások 
kiírásánál elsı körben maximálisan kb. 700 méteres útszakaszra ír ki pályázatot, 
tekintettel az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére, az alábbi prioritási 
sorrenddel a felsorolt utcákra vonatkozóan: 

4. A Kisfaludy utca Iskola u. és Fı út közötti szakasza. 
5. A Damjanich utca. 
6. A Bajcsy-Zsilinszky u. teljes hossza. 
4. A Vörösmarty és Ó utca. 

 
A határozat folytatása a következı oldalon! 
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A lakossági hozzájárulás mértéke 80.000,- Ft/ingatlan úgy, hogy amennyiben egy 
ingatlanon több lakás található, úgy a hozzájárulás összege lakásonként 80.000,- 
Ft. A lakossági hozzájárulás összegének a pályázat határidejének lejártáig az utca 
által nyitott bankszámlán befizetve kell rendelkezésre állnia. 
A kiírandó pályázatra kizárólag az 1-4. pontban felsorolt utcák pályázhatnak. 
A beadási határidı 2007. július 13., péntek 10 óra. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati határidı 
lejárta után a fenti prioritási sorrendnek megfelelıen írja ki és bonyolítsa le a 
közbeszerzési eljárást. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. július 13. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
195/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhívást tesz közzé 
az összes, még nem aszfaltozott utca vonatkozásában a lakossági hozzájárulások 
biztosításának érdekében, tekintettel arra, hogy a közeljövıben esetleg pályázati 
támogatás nyerhetı az utcák szilárd burkolattal való ellátására és csapadékvíz 
rendezésére.  
A lakossági hozzájárulás mértéke 80.000,- Ft/ingatlan úgy, hogy amennyiben egy 
ingatlanon több lakás található, úgy a hozzájárulás összege lakásonként 80.000,- 
Ft. A lakossági hozzájárulás összegét kötelezettségvállalási nyilatkozattal kell 
biztosítaniuk az utcáknak 2007. augusztus 27., hétfı 16 óráig, hogy az 
Önkormányzat elkészíttethesse az utcák burkolásának terveit, mivel a 
pályázatokon való indulásnak ez alapfeltétele. 
A kötelezettségvállalásnak arról kell szólnia, hogy az utcák lakói nyertes pályázat 
esetén legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírásáig összegyőjtik és egy 
bankszámlán elhelyezik az utca által fizetendı összeget, majd a beruházás 
elkészültével azt átadják az Önkormányzatnak.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. augusztus 17. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
196/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  

a.) támogatja a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása szociális és gyermekvédelmi feladatainak (házi segítségnyújtás, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti 
szolgálat) és a közoktatási szakszolgáltatás feladatainak (nevelési 
tanácsadás, logopédia, fejlesztı felkészítés) a Társulás fenntartásában lévı 
intézmények útján való ellátását, az alábbi modellnek megfelelı 
formában: 

 
 
 
 
 
 
 
b.) a

 
s
a
j
á
t
 
r
é
s
z
érıl elfogadja a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása 1. számú melléklete szerinti társulási megállapodásának és 2. 
számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását.  

c.) a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának 
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálata, és a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának Szociális és 
Családvédelmi Központja mőködéséhez - az alapnormatíván és a központi 
költségvetésbıl igényelhetı kiegészítı normatíván felüli rész fedezetére - a 
2007. évi költségvetésében tervezett keret erejéig hozzájárul  

d.) felhatalmazza a Polgármestert b) pont szerinti okiratok aláírására. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. szeptember 01. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
197/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal 
arra vonatkozóan, hogy 2010. június 30-ig a saját hatáskörébe és illetékességébe 
tartozó szabályozások és döntések kapcsán nem fogja megváltoztatni az 
alsónémedi 2602 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, 2007. június 26-án  érvényes 
beépítési és szabályozási elıírásokat, különös tekintettel az ingatlan 40 %-os 
beépíthetıségére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve 2010. június 30. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
198/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy járul hozzá az 
alsónémedi 136/1 hrsz-ú 40 m2 nagyságú ingatlan eladásához, a KINAMÉ KFT 
(2360 Gyál, Kırösi út 28.) részére, hogy az alsónémedi 136/1 hrsz-ú, valamint a 
136/2 hrsz-ú ingatlan 284/1667-ed illetıségére a felek építési tilalmat jegyeztetnek 
be és átjárási szolgalmat alapítanak az alsónémedi 136/4 hrsz-ú ingatlanra, mint 
uralkodó telekre vonatkozólag, mindenféle vevıi kártalanítási és költségtérítési 
igény nélkül, földhivatali bejegyzéssel. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
199/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) - az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal (ÖTM) egyetértésben - az 
Útpénztár fejezeti kezeléső elıirányzatból a kerékpárutak fejlesztésének 
támogatására felhasználható kerete terhére az 5. számjegyő országos út mentén 
az alsónémedi 047 hrsz-ú területen közlekedésbiztonsági célú kerékpárút 
engedélyezési terv készítésének és engedélyeztetésének támogatására 
A pályázati részvételhez szükséges 50 %-os önrészt 900 000 forintot a pályázati 
önerı  tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. július 25. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
200/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alsónémedi 
község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 8/2004. (05. 03.) 
sz. rendeletében meghatározottak szerint az alsónémedi 050/22 és 081/63 hrsz-ú 
ingatlanokat a község belterületéhez kívánja csatolni. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 4 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
201/2007. (06. 29.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy nem támogatja a Commenda Kft. kérelmében szereplı T-Mobile 
hálózatbıvítéséhez szükséges új állomás létesítését a víztoronynál. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal.  
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. augusztus 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
202/2007. (08. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet – módosítással és kiegészítéssel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
203/2007. (08. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
szakbizottságokat, hogy a Képviselı-testület soron következı ülésére dolgozzák ki 
– a Polgármesteri Hivatal segítségével – az idegenforgalmi adó bevezetésének 
lehetıségét. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester és a szakbizottságok elnökei. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése (2007. szeptember 14.). 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
204/2007. (08. 02.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a DAKÖV Kft. 
Felügyelı Bizottságába Kovács Miklós (szül.: Budapest, 1963. 08. 09., anyja neve: 
Drozgyik Etelka) 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 76. sz. alatti lakost delegálja 
határozatlan idıtartamra, fenntartva a törvényes visszahívási lehetıséget. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. szeptember 14-én megtartott  ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
205/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet – módosítással és kiegészítéssel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
206/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 57/2007. (09. 05.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 2007. évi 
költségvetés I. féléves  teljesülésérıl szóló beszámolót. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
207/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 111/2007. (09. 
04) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 2007. évre tervezett beruházások 
teljesítésérıl szóló polgármesteri beszámolót. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
208/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Útépítés és 
gyalogátkelıhely létesítése Alsónémedi belterületén címő közbeszerzési eljárását 
eredményesnek hirdeti ki. A közbeszerzési eljárás I. részében az útépítésre – 
tekintettel a benyújtott ajánlatok közötti nagy árkülönbségre – csak elsı 
helyezettet hirdet, mely a COLAS-DEBRECEN Útépítı Zrt. (4025 Debrecen, 
Barna u. 15.), bruttó 28.579.588,- Ft összegért, a tartalék terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
209/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Útépítés és 
gyalogátkelıhely létesítése Alsónémedi belterületén közbeszerzési eljárását 
eredményesnek hirdeti ki. A közbeszerzési eljárás II. részében a gyalogátkelıhely 
létesítésére – tekintettel arra, hogy nevezett beruházásra bruttó 10 millió forintos 
keretösszeget határozott meg – csak elsı helyezettet hirdet, mely a COLAS-
DEBRECEN Útépítı Zrt. (4025 Debrecen, Barna u. 15.), bruttó 9.800.000,- Ft 
összegért, a tartalék terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
210/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Damjanich u. és 
Kisfaludy u. útépítése, valamint a gyalogátkelıhely létesítése az Alsónémedi 
Haraszti-Hunyadi u. keresztezıdésénél munkálatainak mőszaki ellenırzésére 
felhatalmazza a Polgármestert új árajánlatok beszerzésére, valamint a 
legkedvezıbb ajánlatot benyújtóval szerzıdés kötésére. Amennyiben az URANUS 
2002 Mérnöki Iroda Kft. által benyújtott ajánlatnál  nem érkezik kedvezıbb 
ajánlat, úgy felhatalmazza a Polgármestert vele szerzıdés megkötésére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a kivitelezéshez szükséges munkaterület átadása. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
211/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskola, Alsónémedi Iskola u. 1. sz. alatti épületének utólagos 
hıszigetelésére, valamint tetıtéri szigetelés szükséges pótlására, javítására, 
fokozására kiírt pályázatot eredménytelennek hirdeti, tekintettel arra, hogy a 
beérkezett ajánlatokból látható, hogy az építési beruházásokra vonatkozó 
közbeszerzési értékhatárt meghaladja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
212/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
indul a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság 
fokozása címő pályázaton a Széchenyi István Általános Iskola, Alsónémedi Iskola 
u. 1. sz. alatti épületének utólagos hıszigetelésével, a tetıtéri szigetelés szükséges 
pótlásával, fokozásával, a főtési csırendszer felújításával, valamint a 2. 
kazáncserével. A pályázathoz szükséges önerıt 20 millió forintos keretösszeggel a 
2008. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
213/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 58/2007. (09. 05.) sz., valamint a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 122/2007. (09. 04.) sz. határozati javaslatára – az 
idegenforgalmi adó bevezetésének és hatékony mőködtetésének érdekében a 
Polgármesteri Hivatalban egy 8 órás álláshelyet engedélyez 2007. október 01-tıl, 
a tartalék terhére. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
214/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 60/2007. (09. 05.) sz. határozati javaslatára – a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda Rákóczi úti épületéhez egy darab kút fúrását és abba 
megfelelı szivattyú vásárlását engedélyezi az udvari locsolások megoldására 
összesen bruttó 200.000,- Ft értékben, a tartalék terhére. 
  
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: 2007. október 31. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
215/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 61/2007. (09. 05.) sz. határozati javaslatára – a Szivárvány 
Napköziotthonos Óvoda kérésére engedélyezi az egyik – balesetet okozó – fajáték 
átalakítását és az átalakítás utáni szükséges újbóli szakértıi minısítését bruttó 
150.000,- Ft összegben, a tartalék terhére. 
Egyben kéri az Óvodavezetıt levél megírására az illetékes Minisztérium felé, az 
eset tanulságaival kapcsolatban. 
 
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
216/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 63/2007. (09. 05.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a dabasi 
tőzoltóság kérését támogatja és részükre 45.000,- Ft-ot biztosít egy LCD monitor 
vásárlásához, a tartalék terhére. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. szeptember 31-ig átutalni. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
217/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 64/2007. (09. 05.) sz., valamint a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 128/2007. (09. 04.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy a temetı bejárati kerítésének elkészítésére beérkezett árajánlatokat 
elfogadja és az abban foglaltak szerinti valósítja meg, simított misungozással 
1.455.485,- Ft + ÁFA összegért a tartalék terhére. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
218/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 65/2007. (09. 05.) sz., valamint a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 127/2007. (09. 04.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy 4  db üdvözlıtáblát készíttet, a „nagy” települési hirdetıtáblával 
egyezı külsıvel úgy, hogy azok tartalmazzák a település címerét és két oldalról 
legyen feliratozva az alábbi szövegezéssel: „Isten hozta Alsónémedin!”, ill. 
„Viszontlátásra!” 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
219/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 66/2007. (09. 05.) sz., valamint a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 131/2007. (09. 04.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy a déli vállalkozói területen lévı 1 hektár nagyságú, 0319 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan értékesítésre történı kiajánlására megbízza a Boss-
Immobilien Kft-t egy ısszel megrendezendı magyarországi 
ingatlanforgalmazással foglalkozó kiállításon, mely az Önkormányzatot 
költségekkel nem terheli. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
220/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 67/2007. (09. 05.) sz., valamint a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 110/2007. (09. 04.) sz. határozati javaslatának 
figyelembevételével – úgy döntött, hogy 10 millió forintos keretösszegig tagi 
kölcsön nyújt az AIRVAC Kft. részére, a településtisztasági feladatok ellátásához 
szükséges gép (és a hozzá szükséges adapterek, eszközök) vásárlása érdekében, a 
tartalék terhére. 
A tagi kölcsön visszafizetésének ideje: 2017. december 31. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. október 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
221/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete dr. Papp Zsolt 
háziorvos kérését támogatva úgy döntött, hogy a 2007. évi költségvetésbe az I. sz. 
háziorvosi rendelı részére (vérnyomásmérıre) betervezett összeget bruttó 
460.800,- Ft-ra megemeli annak érdekében, hogy egy Cardio Tens I. teljes szettet 
tudjon vásárolni a betegek EKG monitoros megfigyelése céljából. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. december 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
222/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 56/2007. (09. 03.) sz. határozatát figyelembevéve –úgy döntött, 
hogy a hirdetıtáblák elkészülte után a település egy forgalmas helyén 
településtérképet helyez ki. 
  
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
223/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság /2007. (09. 
04.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy  
 

– Stefanov Miklós mezıırt megbízza a mezıırök csoportvezetıi teendıinek 
ellátásával 2007. szeptember 17-tıl határozatlan idıre, 

– csoportvezetıi megbízásának idejére: 
a.)  illetménye 15 %-ánek megfelelı illetménykiegészítést állapít meg, 
b.) a jelenlegi éves kilométer költségtérítésére plusz 4000 kilométer 

elszámolását engedélyezi, 
c.) a csoportvezetıi megbízással járó plusz feladatok ellátásra legfeljebb évi 

240 óra túlórakeretet biztosít. 
  

Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
224/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete megköszöni a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy 
foglalkozik a településközpontban lévı önkormányzati ingatlanok 
hasznosításának kérdésével és a 112-119/2007. (09. 04.) sz. határozati javaslatokat 
tette a Képviselı-testület felé, s egyben kéri a Bizottságot, hogy foglalkozzon 
tovább ezzel a fontos témakörrel – esetlegesen nagyobb lakossági kör 
megszondázásával – és tegyen újabb javaslatot is a Képviselı-testület felé.  
 
Felelıs: a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnöke. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
225/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – elvetve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 123-125/2007. 
(09. 03.) sz. határozataiban foglaltakat, de figyelembevéve dr. Tüske Zoltán  
képviselı beadványát, valamint néhány kereskedelmi egységgel – non-stop 
élelmiszerbolt, valamint a melegétkeztetéssel foglalkozó vállalkozások – tartott 
megbeszélést és azok írásos beadványát – úgy döntött, hogy a kereskedelmi és 
vendéglátóipari egységek nyitvatartása helyi szabályozásának ügyét a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ismét vegye 
napirendjére, egyeztetéseket folytatva az érintett vállalkozói körrel. 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a dabasi 
Rendırkapitánysággal, a helyi polgárırséggel, a Polgármesteri Hivatal 
illetékeseivel, hogy a saját eszközeikkel segítsék a kialakult helyzet rendezését. 
Egyben felkéri a Polgármestert, írjon levelet az üzletek üzletvezetıinek, 
tulajdonosainak, hogy tegyenek konstruktív javaslatokat az üzletek nyitvatartása 
helyi szabályozására, illetve ezen egységek látogatói által okozott problémák 
megoldására, valamint hívja fel a figyelmüket az üzemeltetıi felelısségükre. 
  
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és a Településfejlesztési, Mezıgazdasági 
és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 10 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
226/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 129/2007. (09. 
04.) sz. határozatával –  nem támogatja az Árpád utcában 30 km-es 
sebességkorlátozás bevezetését. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 4 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
227/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – egyetértve a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 130/2007. (09. 
04.) sz. határozatában foglaltakkal – az Árpád utcában 40 km-es 
sebességkorlátozást vezet be. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
228/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 131/2007. (09. 
04.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve, valamint a benyújtott árajánlatokat 
megvizsgálva – úgy döntött, hogy megbízza Ágoston Béla tervezıt 980,- Ft + 
ÁFA/fm összegért az alábbi utcák útépítésének tervezésével, engedélyezési 
eljárásával: Akácfa, Zrínyi M., Hold, Nap, Nyárfa, Arany J. u.,  
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. október 22. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
229/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 131/2007. (09. 
04.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a pályázatot benyújtott utcákra 
(Akácfa, Nap, Hold, Zrínyi) és a Nyárfa, Arany J., Akácfa-Liliom utcai átkötés 
utcákra az útépítési terveket elkészítteti. A tervek elkészíttetése után fenti 
utcákra és a tervvel rendelkezı Mátyás kir. utcára aszfaltozás és csapadékvíz 
elvezetésére pályázatot nyújt be az Önkormányzat, ha az utcák a 80.000,- 
Ft/lakás, ill. ingatlan összegő hozzájárulás megfizetését írásos szándéknyilatkozat 
formájában a Képviselı-testület október 26-i ülésére vállalják. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a Képviselı-testület 2007. október 26-i ülése. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
230/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Alsónémedi 
község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 8/2004. (05. 03.) 
sz. rendeletében meghatározottak szerint  az alsónémedi 0318/14, 0318/21, 
0318/30, 0234/7, 0234/28, 0318/13, 0318/2, 0318/31, 0318/28, 0318/18, 0318/29, 
0319 és 0234/29 hrsz-ú ingatlanokat a község belterületéhez kívánja csatolni. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
231/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a 
Polgármester beszámolóját az elızı két ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedésekrıl.  
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
232/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
elıterjesztés alapján csatlakozik a 2008. évi BURSA HUNGARICA Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz és egyben kiírja a települési pályázatot. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. október 31. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
233/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Bai 
Sándort, a Pénzügyi Bizottság elnökét arra, hogy vegye fel a kapcsolatot az iskola 
Igazgatójával a honismereti tantárgy oktatásához szükséges pedagógusi-képzés 
ügyében.  
A tárgyalásról és annak kapcsán megtett, ill. még megteendı intézkedésekrıl a 
Testületet soron következı rendes ülésén tájékoztassa. 
 
Felelıs: Bai Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
234/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  
 

a.) intézményei és tulajdonában lévı egyéb olyan helyei vonatkozásában, ahol 
villamos-energiaszolgáltatást vesz igénybe, 2008. január 01. kezdınappal 
történı villamos-energiaellátása érdekében a villamos-energia kereskedı 
kiválasztására – amennyiben ezt a tag Önkormányzatok is akarják – részt 
vesz a Kertváros Kistérségi Társulás közös közbeszerzési eljárásában, 
melynek lebonyolítására Gyál Város Önkormányzatát jelöli meg, 

b.) elfogadja a Kistérségi Társulás Tanácsa által az 5 település 
vonatkozásában az energia audit elkészítésével megbízott SÁMAVILL Kft. 
az elızı pontban megjelölt intézményiben és egyéb helyeken az energia 
audithoz szükséges adatokat begyőjtse, a felsorolt intézményekben is és 
egyéb önkormányzati helyeken szemlét tartson úgy, hogy az audit 
elkészítésének költségeit a majdani energiaszolgáltató fizeti meg, 

c.) felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert az a., b., pontokban 
foglaltak figyelembe vételével a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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A 235-256/2007. (09. 14.) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek! 
 
(235-251/2007. (09. 14.) sz. határozat: döntés a 8. osztályt végzett tehetséges tanulók 
támogatásáról,  
252-253/2007. (09. 14.) sz. határozat: kitüntetı díjakra felterjesztés,  
254-256/2007. (09. 14.) sz. határozat: a 8,5 hektáros önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésébıl befolyó összeg felhasználásával kapcsolatos döntések és 
iskolabıvítés tervezése) 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. szeptember 26-án megtartott rendkívüli  nyílt  ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
257/2007. (09. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendet 
elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
 
A 258-259/2007. (09. 26.) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek 
(pénzügyi befektetések). 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
260/2007. (09. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
pályázatot ír ki Alsónémedi fogorvosi szolgálat mőködtetésére. A Képviselı-
testület – a területi ellátási kötelezettséggel járó praxist – vállalkozással kötendı 
megállapodás alapján kívánja mőködtetni. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. október 26-án megtartott  ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
261/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet – módosítással és kiegészítéssel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
262/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Akácfa utcai aszfaltozáshoz szükséges lakossági hozzájárulás összegyőjtésére 
2007. október 31-ig új határidıt szab. Felkéri dr. György Balázs polgármestert, 
hogy az utca végén érintett ingatlantulajdonosokat ismét hívja össze és próbáljon 
egyezséget létrehozni az utca végleges nyomvonalának kialakítása céljából. 
Amennyiben nem jön létre egyezség, úgy az Önkormányzat kezdje meg az utca 
végleges nyomvonalának kialakítását akár kisajátítási eljárás megindítása árán 
is. Ezzel együtt, amennyiben ezen határidıig a korábbi önkormányzati 
határozatnak megfelelı összegő lakossági hozzájárulást (80.000,- Ft/ingatlan) 
biztosítja az utca, az Önkormányzat adja be az utca aszfaltozására pályázatát.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. október 31. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
263/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Zrínyi M. utcai aszfaltozáshoz szükséges lakossági hozzájárulás összegyőjtésére 
2007. október 31-ig új határidıt szab.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. október 31. 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
264/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
alábbi utcák aszfaltozásával indul a KMOP „belterületi utak fejlesztése” címő 
pályázaton:  
Akácfa u. teljes hossza (Liliom utcai átkötéssel), 
Nap és Hold utca teljes hossza, 
Zrínyi M. utca teljes hossza, 
Nyárfa u. Haraszti u. és a Széchenyi utcai telkek közötti szakasza, 
Arany János u. Deák F. u. és Ady E. u. közötti szakasza. 
Az utcák aszfaltozásához szükséges 53.101.176,- Ft önerıt az Önkormányzat 
2008. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
265/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
alábbi utcák aszfaltozásával indul a KMOP „belterületi utak fejlesztése” címő 
pályázaton:  
Nap-Hold utca teljes hossza, 
Zrínyi M. utca teljes hossza, 
Nyárfa u. Haraszti u. és a Széchenyi utcai telkek közötti szakasza, 
Arany János u. Deák F. u. és Ady E. u. közötti szakasza. 
Az utcák aszfaltozásához szükséges 38.138.989,- Ft önerıt az Önkormányzat 2008. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
266/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
alábbi utcák aszfaltozásával indul a KMOP „belterületi utak fejlesztése” címő 
pályázaton:  
Nap-Hold utca teljes hossza, 
Akácfa u. teljes hossza (Liliom utcai átkötéssel), 
Nyárfa u. Haraszti u. és a Széchenyi utcai telkek közötti szakasza, 
Arany János u. Deák F. u. és Ady E. u. közötti szakasza. 
Az utcák aszfaltozásához szükséges 41.497.754,- Ft önerıt az Önkormányzat 2008. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
267/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
alábbi utcák aszfaltozásával indul a KMOP „belterületi utak fejlesztése” címő 
pályázaton:  
Nap-Hold utca teljes hossza, 
Nyárfa u. Haraszti u. és a Széchenyi utcai telkek közötti szakasza, 
Arany János u. Deák F. u. és Ady E. u. közötti szakasza. 
Az utcák aszfaltozásához szükséges 26.535.566,- Ft önerıt az Önkormányzat 2008. 
évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
268/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 60/2007. (10. 15.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 
Széchenyi István Általános Iskola felülvizsgált helyi tantervét. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
269/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 75/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 
120.000,- Ft + járulékai összeget biztosít a bértartalék terhére, az iskolában az új 
szakács és a félállású konyhai kisegítı többlet munkavégzésének 2007. december 
31-ig történı anyagi elismerésére. 
Egyben úgy határozott, hogy a konyha megnövekedett (és várhatóan nem 
csökkenı) étkezési igények kapacitása miatt a 2008. évi költségvetési 
koncepciónál visszatér a konyhai  álláshelyek vizsgálatára. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve a 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalása. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
270/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 76/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 60.000,- 
Ft-ot biztosít az iskola részére, a bevezetendı honismeret tantárgy oktatásához 
szükséges tanfolyam elvégzésének érdekében, a tartalék terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
271/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 77/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy az 
önkormányzati intézményekben valamennyi szakfeladaton a keletkezett 
bérmaradvány elıterjesztés szerinti kiosztását, valamint az iskolában a három 
szakfeladatok közötti átcsoportosítást engedélyezi. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. november 30. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
272/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 78/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 2007. évi helyi 
adózás tapasztalatairól szóló írásos beszámolót. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
273/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 80/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – Czinder 
Istvánné kérelmét megvizsgálta és sajnálattal megállapította, hogy az 
Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik üres lakással, így nem tud részére 
önkormányzati bérlakást biztosítani 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
274/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 81/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatára – a 2007. évben is 
megvendégeli a legnagyobb adófizetı vállalkozásokat, melynek költségeit az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. december 31. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
275/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 82/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatára – 120.000,- Ft-ot biztosít az 
Alsónémedi Községért Alapítvány támogatására a fokozott rendıri jelenlét 
biztosítása céljából, a most belépı harmadik KMB-s rendır benzinköltségének 
mérséklésére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
276/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 83/2007. (10. 17.) sz., valamint a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 153/2007. (10. 16.) sz. határozati javaslatának 
figyelembevételével – felhatalmazza a Polgármestert a rendırség szabadidıs 
állományával megállapodás megkötésére (elsısorban helyi KMB-sek) 
alkalomszerő járırszolgálat teljesítése céljából, a tartalék terhére  (pl. a 
szórakozóhelyek akciónként történı ellenırzése kapcsán). 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
277/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 84/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatának figyelembevételével – a 
ravatalozó felújítás pótmunkáinak engedélyezését, a tartalék terhére: 
– kémény felújítása     bruttó   84.000,- Ft, 
– födém megerısítés anyagszükséglete  bruttó 294.940,- Ft,  
– elıtetı anyagszükséglete   bruttó 454.000,- Ft, 
– vizes helységek burkolása és  

villanyszerelési munkálatok   bruttó 346.080,- Ft, 
– elıtér burkolat és aljzatbontás, síkba  

betonozás és murva kı terítés  bruttó 177.366,-Ft. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
278/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
engedélyezi a temetı bejárati kerítésének további bontását és megépítését (33 fm) 
bruttó 662.405,- Ft összegért, a benyújtott árajánlatban foglalt szerkezettel, a 
tartalék terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
279/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, 
felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert szándéknyilatkozat aláírására 
annak érdekében, hogy a Dabasi Tőzoltóparancsnokság pályázzon gépjármő 
fecskendı cseréjére, melyhez a lakosság létszámarányába a szükséges önerıt az 
Önkormányzat a 2008. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
280/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 85/2007. (10. 17.) sz. határozati javaslatára – Dabas Város Polgári 
Védelmi Irodájával együttmőködési megállapodást köt, mely alapján a következı 
években is 15,- Ft/év/állandó lakos összeget biztosít a polgárvédelmi iroda 
mőködésének támogatására. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
281/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
2007. szeptemberében kiírásra került „Környezet és Energia Operatív Program 
Szennyvízelvezetés és tisztítás” kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP-1.2.0.) 
elsı fordulójára „Alsónémedi szennyvíztisztító telep bıvítése és intenzifikálása” 
címmel pályázatot nyújt be. 
A Képviselı-testület a felmerülı költségeket vállalja és a szükséges önerıt a 
költségvetésbıl fedezi. A szükséges önerı az önkormányzat rendelkezésére áll, és 
a projekt elıkészítésére kívánja azt felhasználni. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
282/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
Molnár Sándor (2351 Alsónémedi, Kápolna u. 8.) Pekingben 2007. novemberében 
megrendezendı EWUF által meghirdetett thaibox világbajnokságon való 
részvételét támogatni fogja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
283/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
felkéri Molnár Sándort (2351 Alsónémedi, Kápolna u. 8.), hogy a Pekingben 
2007. novemberében megrendezendı EWUF által meghirdetett thaibox 
világbajnokságon való részvétele után számoljon be a Képviselı-testületnek 
ottani szereplésérıl, aki akkor dönt a támogatási összeg nagyságáról. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. december 31. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
284/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 134/2007. (09. 
28.) sz. határozati javaslatát figyelembevéve – úgy döntött, hogy  
 
a.) felkéri a településünkön mőködı kereskedelmi és vendéglátóipari egységek 

tulajdonosait, üzemeltetıit, nevezzenek meg olyan intézkedéseket, 
amelyeket felvállalnak saját vállalkozásuk (üzletük) vonatkozásában annak 
érdekében, hogy a községben meglévı közterületi problémák (éjszakai 
randalírozások, zaj, közbiztonság stb.) szőnjenek meg. A vállalások  
teljesítésére kétoldalú szerzıdés megkötését kezdeményezi az 
Önkormányzat, a vállalkozókkal, szankciók beépítésével, 

 
b.) a Testület legsürgısebben és leghangsúlyosabban foglalkozik a térfigyelı 

kamerarendszer kiépítésével, a szakbizottság bevonásával, 
 
c.) az Önkormányzat által a rendırökkel kötendı szerzıdés alapján a 

rendırök győjtsenek adatokat a problémás kereskedelmi- és 
vendéglátóipari egységekrıl, személyekrıl, bőncselekményekrıl. Szőrjék 
ki a zajokat, tolerálhatatlanul viselkedıket, s velük szemben a 
jogszabályok adta szankciókat alkalmazzák,  

 
d.) megvizsgálja a kereskedelmi és vendéglátóipari egységektıl beérkezı 

önkéntes vállalásokat olyan szempontból, hogy van-e további elvárás a 
Testület részérıl egy adott kereskedelmi egység vonatkozásában. 

 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
285/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy Olasz Tibor mérnök-mőszaki szakértıvel a település 
térfelügyeleti rendszerének beruházás-szervezésére, megvalósítására 
tanulmányterv készítésére szerzıdést kössön, de a beruházás szakmai 
elıkészítésére általa tervezett 35 mérnökóra csökkentését látja szükségesnek, 
tekintettel a rendelkezésre álló adatokra és konkrét elképzelésekre. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. december 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
286/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 135/2007. (09. 
28.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a településközpont 
kialakításával kapcsolatosan három tervezı cégtıl kér ajánlatot. 
Amennyiben szükséges, a Képviselı-testületet az anyagi fedezetet a tartalék 
terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. november 30. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
287/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 144/2007. (10. 
16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a TEJ 2007. Kft. (2351 
Alsónémedi, Halászy K. u. 36.) átminısítésre, valamint Kiss Gábor (2351 
Alsónémedi, Zrínyi M. u. 32.) iparterületbe vonásra irányuló kérelmét a 
településrendezési terv következı átfogó felülvizsgálatakor tárgyalja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a településrendezési terv soron következı átfogó vizsgálata. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 2 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
288/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – elutasítva a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 145/2007. (10. 
16.) sz. határozati javaslatában foglaltakat – úgy döntött nem támogatja Bugyi 
Önkormányzatának azon törekvését, miszerint a Bugyi települést elkerülı utat az 
5. sz. fıútra csatlakoztassa Alsónémedi közigazgatási területén. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
289/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 146/2007. (10. 
16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a három önkormányzati 
tulajdonú külterületi vízelvezetı csatornán – az elıterjesztésben foglalt szakmai 
elıkészítés alapján – a vízvisszatartás érdekében homokzsákos vagy rekesztéses 
gátakat létesít helyi vállalkozó bevonásával, melyhez a szükséges anyagi forrást a 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a fagyok elıtt, de legkésıbb 2007. november 15. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
290/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 149/2007. (10. 
16.) sz. határozati javaslatában foglaltak tárgyalására akkor tér vissza, amikor a 
témakört a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. november 30. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
291/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 150/2007. (10. 
16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Golden Pyramids Kft-vel 
kapcsolatos kérdéskörben független jogi szakértı véleményét kéri ki. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
292/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 152/2007. (10. 
16.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy elutasítja azt a lakossági kérést, 
hogy a Nagygödörben lévı focipálya melletti drótkerítést tovább bıvítsék (két 
oldalról történı meghosszabbítását, magasítását). 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
293/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Alsónémedi 
község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 8/2004. (05. 03.) 
sz. rendeletében meghatározottak szerint az alsónémedi 0324/2, 02/5, 02/6, 02/7, 
02/37, 02/38, 02/39, 03/3, 04/17, 04/3 és 05/3 hrsz-ú ingatlanokat a község 
belterületéhez kívánja csatolni. 
 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
294/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Széchenyi István Általános Iskola bıvítését hagyományos anyagból tervezteti és 
építteti meg, csökkentett területtel, de bıvített funkciókkal. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
295/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza dr. 
György Balázs polgármestert Szőcs Gábor okl. építészmérnökkel megbízási 
szerzıdés aláírására a Széchenyi István Általános Iskola bıvítési tervének a 
294/2007. (10. 26.) sz önkormányzati határozat szerinti elkészítésére. Egyben 
felkéri Szőcs Gábor urat, hogy a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság novemberi ülésén személyesen vegyen részt és 
részletesen ismertesse – vázlatokkal szemléltesse – a tervezett változtatásokat. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos, illetve a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság novemberi ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 igen, 5 nem, 5 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
296/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Tájékoztató és 
Jogi-Ügyrendi Bizottság 33/2007. (09. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy 
döntött, hogy az Alsónémedi Hírmondóban nem jelenteti meg a Deés György által 
aláírt  KÉRDÉS?   AZ ALSÓNÉMEDIEKHEZ cím ő cikket. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
297/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – szóbeli 
kiegészítéssel együtt – elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekrıl. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
298/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza dr. 
György Balázs polgármestert a 2008. évi BURSA HUNGARICA pályázatra 
beérkezı pályázatok elbírálására. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. november 28. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
299/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása – mellékletben szereplı – 
Társulási Megállapodásának 3. sz. módosítását elfogadja. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
300/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása – mellékletben szereplı – Alapító 
Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását elfogadja. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
301/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete  
 
a.) elviekben támogatja a közterület-felügyelet kistérségi szinten, szerzıdéses 
formában való mőködtetését, 
 
b.) az érintett települési önkormányzatok támogató határozatai, illetve a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa pontosító határozata tükrében, egy részletesen kidolgozott tanulmány 
keretein belül újratárgyalja a közterület-felügyelet térségi szinten való 
mőködtetésének lehetıségét. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: az újratárgyalásra 2007. november 30. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
302/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete Alsónémedi jövıképe 
kidolgozásához felhatalmazza a Polgármestert szerzıdés megkötésére az MTA 
Politikai Tudományon Intézetével (1399 Budapest I. ker., Országház út 30.). 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: folyamatos. 
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A 303-305/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat zárt ülésen született (303/2007. 
(10. 26.) sz. határozat ingatlanvásárlás,  304-305/2007. (10. 26.) sz. határozatok 
hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdésekrıl döntés) 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 7 nem – 
névszerinti – szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
Bai Sándor    nem 
Bálint Sándor   igen 
Belágyi Tamás   nem 
Györgyövics Károly  nem 
Józan Sándor   igen 
Kerekes Miklós   nem 
Morvai János   nem 
Szabó Endre   nem  
Szántó Erzsébet   igen 
Dr. Tüske Zoltán   nem 
Zsin Géza    igen 
Dr. György Balázs   igen 
 

 
306/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 148/2007. (10. 
16.) sz. határozati javaslatát elutasítva – nem hoz generális döntést – ahogy azt a 
bányászati tevékenységek során is tette –, hogy jelen önkormányzati ciklusban 
nem veszi napirendjére a hulladékkezelési létesítmények Alsónémedire való 
telepítésével kapcsolatos beadványokat.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 2 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
307/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete költségkímélési 
okokból úgy döntött, hogy a hulladékkezelési létesítmények 
megvalósíthatóságával kapcsolatosan nem kéri ki független környezetvédelmi 
szervezet, szakember véleményét. 
  
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 igen, 8 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
308/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
nem vásárol fel területeket az Acsai-féle sitt-telep mellett abból a célból, hogy azt 
késıbb hulladékkezelési létesítmények letelepítése céljára továbbértékesítse.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 3 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
309/2007. (10. 26.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – megköszönve a 
Pyrus-Rumpold Kft., A. Molnár György és az ECO-REAL Kft. eddigi türelmét – 
úgy döntött, hogy a településfejlesztési koncepcióban foglaltakat megerısítve 
továbbra sem tartja kívánatosnak a településen a cégük által folytatni kívánt 
tevékenységeket. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. november 30-án megtartott  ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
310/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet – módosításokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
311/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
fogorvosi praxis betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
Az Önkormányzat új pályázatot ír ki, melyben a korábbi feltételek mellett 
elvárásként megjelöli a rendelı berendezéseinek biztosítását (fogorvosi szék, 
röntgen stb.) az új fogorvos részérıl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. február 02. (a pályázat elbírálásának határideje). 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
312/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 160-164/2007. 
(11. 20.) sz. bizottsági határozatait megvizsgálva és az iskola most beterjesztett új 
kéréseit is figyelembevéve – úgy döntött, hogy az iskolabıvítést változtatott 
tervvel valósítja meg az alábbiak szerint:  
– a régi tornaterem belmagasságát megemeli és fölötte 3 tanterem építését 

valósítja meg, így az oktatási, sport és egyéb funkciók teljes elválasztása 
valósul meg, 

– az új tornacsarnok hátsó részében az öltözık két szinten történı 
megvalósításával ért egyet, 

– az iskolabıvítésben szereplı aulát a Faluház felé bıvíti (a tornacsarnok 
oldaláig), kiemelt, beépített színpad megvalósításával és a Faluház felıl is 
egy kulturált bejárat kialakításával, 

– az aula padló szintjén nem kerülnek lépcsık kialakításra a nagyobb tér és 
jobb kihasználhatóság érdekében. 

                                                                                                                                                                                                            
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
313/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 88/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 2008. évi belsı 
ellenırzési munkatervet, valamint a középtávú ellenırzési tervet és a stratégiai 
tervet. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2008. december 31. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
314/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 110/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – Dr. György Balázs 
polgármestert az alábbi juttatásban részesíti a bér- és járulékai tartalék terhére: 

– 4 x 65.500,- Ft üdülési csekk, 
– 4 x 19.650,- Ft ajándékutalvány, 
– bruttó 259.400,- Ft összegő jutalom. 

 
Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 
Határid ı: 2007. december 15. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 1 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
315/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 63/2007. (11. 15.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 
Széchenyi István Általános Iskola Intézkedési tervének esélyegyenlıségi tervvel 
történı kiegészítését. 
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: azonnal. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
316/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 64/2007. (11. 15.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Intézkedési tervének esélyegyenlıségi tervvel 
történı kiegészítését. 
 
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen, 4 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
317/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 65/2007. (11. 15.) sz. határozati javaslatát elutasítva – úgy 
döntött, hogy nem tesz ismerkedı látogatást Obzor településen és nem kíván 
bolgár testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, tekintettel arra, hogy korábbról 
magyarlakta településsel sincs még hivatalos testvérközségi kapcsolata 
Alsónémedinek. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
318/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 76/2007. (11. 15.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 
az óvodai szülık bálján fellépı dolgozók ruhakölcsönzıi díját kifizeti bruttó 
62.000,- Ft összegben, a tartalék terhére. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: óvodai szülık bálja. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
319/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 61/2007. (10. 15.) sz. határozati javaslatára – elfogadta a  
Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár beszámolóját – Fecske András 
szakvéleményével együtt – a könyvtár állományának rendbetételérıl. 
 
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
320/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 165/2007. (10. 
20.) sz. határozati javaslatának figyelembevételével – úgy döntött, hogy 
felhatalmazza Dr. György Balázs polgármestert Szőcs Gábor tervezıvel és az 
általa képviselt Alfa Stúdio Építésziroda Kft-vel (1221 Budapest, Panoráma u. 
65/b.) való tárgyalásokra és  tervezıi szerzıdés aláírására arra vonatkozóan, hogy 
az iskolabıvítés engedélyes tervét – tekintettel arra, hogy 2001-ben is İ készítette 
az iskolabıvítés terveit, valamint figyelemmel az Önkormányzat elıtt álló 
hatalmas feladat várható költségeire – bruttó 6.500.000,- Ft összegért készítse el. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. december 10. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 igen, 9 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
321/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elvetette azon 
képviselıi javaslatot, hogy Földi úr területértékesítésre benyújtott ajánlatát zárt 
ülés keretében tárgyalja meg. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
322/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 166-167/2007. 
(11. 20.) sz. bizottsági határozatait figyelembevéve – úgy döntött, hogy nem él a 
Földi úr által felajánlott területvásárlási lehetıséggel, tekintettel arra, hogy a 
2008. évi költségvetési koncepcióban elsısorban az iskolabıvítésre koncentrál és a  
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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Helyi Építési Szabályzatban kellıen átgondolt iparterület bıvítést hajtott végre, s 
nem kívánja azt tovább bıvíteni. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
323/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a település 
Közbiztonsági Koncepciójának felülvizsgálatát a kiküldött elıterjesztés alapján. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve 2011. december 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
324/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
nem kíván hozzájárulni Alsónémedin kisállat krematórium megvalósításához.  
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
325/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Tájékoztató és 
Jogi-Ügyrendi Bizottság 38/2007. (11. 05.) sz. határozati javaslatát is 
figyelembevéve úgy döntött, hogy a 171/2007. (06. 29.) számú önkormányzati 
határozat hatályon kívül helyezésével egyidejőleg felhatalmazza Dr. György 
Balázs polgármestert a Golden Pyramids Kft-vel az alábbi tartalmú 
megállapodás aláírására abban az esetben, ha a Kft. az önkormányzati  
 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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adóhatóság által kibocsátott igazolással bizonyítja, hogy Alsónémedi 
Önkormányzata felé semmilyen adótartozása nem áll fenn: 
 
a.) a Golden Pyramids Kft (2351 Alsónémedi, 0347/2 hrsz.) telephelye 

megközelítését biztosító külterületi, önkormányzati tulajdonú utak 
aszfaltozása érdekében a Kft. 20.000.000,- Ft-ot 2008. március 31-ig 
ügyvédi letétbe helyez el (2007. december 31-ig 10.000.000,- Ft-ot, majd 
havi 5.000.000,- Ft-os részletekben a fennmaradó összeget), melyet vagy az 
Önkormányzat vagy a gazdasági társaság pályázati lehetıség esetén 
önerıként hívhat csak le, 

 
b.) a Golden Pyramids Kft. mihamarabb megkezdi az elkerülı út 

terveztetését, tekintettel arra, hogy engedélyes terv szükséges bármilyen 
késıbbi pályázat benyújtásához, mely kifizetéséhez maximálisan bruttó 
2.000.000,- Ft-ot használhat fel az ügyvédi letétbe elhelyezendı 20.000.000,- 
Ft-os összegbıl,  

 
c.) a 2008. évi külterületi útépítési pályázat megjelenési idıpontja, de 

legkésıbb 2008. március 31. a végsı határidı az útépítés anyagi 
fedezetének biztosítására, a Képviselı-testület csak ezen idıpont után 
tárgyal újra a Halászy Károly utcán bevezetendı súlykorlátozásról,  

 
d.) az Önkormányzat továbbra is kéri a 30 km-es sebességkorlátozás 

betartását a Halászy Károly utcában, melynek legjobb megoldását a 
kamionok felvezetésében látja,  

 
e.)  a Polgármesteri Hivatal megkeresi tágabb körben az utak által kiszolgált, 

érintett ingatlantulajdonosokat az út aszfaltozásához való hozzájárulás 
céljából. 

 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: a megállapodás aláírására 2008. december 10. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
326/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a 
Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és 
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
327/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
2007. évi közmeghallgatás idıpontja 2007. december 10. hétfı 18 óra. Helye: 
Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme 2351 Alsónémedi, Dózsa 
György tér 2. 
 
Tervezett napirend: 
 
Napirend elıtt:  
A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tőzoltóság, rendırség, 
VOLÁNBUSZ Rt.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése 
 
Napirend:  
1.) Beszámoló a 2007. évi költségvetési évrıl, 2008. évi elképzelések 

(koncepció). 
2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévık a Képviselı-testület tagjai 

részére közérdekő kérdéseket tehetnek fel. 
3.) 2008. évi víz- és csatornadíjak megállapítása. 
4.) Tervezı kiválasztása a kerékpárút meghosszabbításához. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. december 10. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
328/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. évi 
munkatervét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
      Idıpont     Fıbb napirendek 
 
Február 01. péntek      - Kereskedelmi és vendéglátóipari egységektıl elvárt vállalások 

tárgyalása 
-     2008. évi költségvetés tervezet beterjesztése 
- Településközpont tervezett kialakításának tárgyalása 

 
 
 
A határozat folytatása a soron következı oldalon! 
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Március 07. péntek -    A 2008. évi költségvetés elfogadása 
- A Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2007. évi beszámolója 
- Dabas város rendırkapitányának beszámolója 

 
Április 25. péntek -    2007. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves módosítása 

- A helyi egészségügyi szolgáltatók (orvosok, védınık, ügyelet) beszámolója 
- Közbeszerzési eljárás kiírása az iskola bıvítésére 
-    2007. évi zárszámadás 

 
Június 27. péntek -    Intézményvezetıi beszámolók ( iskola, óvoda) 

- Alapítványi beszámolók 
- Önkormányzati alapítású cégek vezetıinek beszámolója (DAKÖV Kft, 

AIRVAC Kft.) 
- Közbeszerzés elbírálása (iskolabıvítés) 
- 2008. évi költségvetés I. negyedéves módosítása 

 
Szept. 12. péntek -    2008. évi önkormányzati költségvetés II. negyedéves módosítása 

- I. féléves költségvetési beszámoló 
- A 2008. évre tervezett felújítások, beruházások teljesülésérıl beszámoló 

 
Október 17. péntek - 2008. évi helyi adózás tapasztalatai 
 
    
November 28. péntek - 2009. évi költségvetési koncepció 
     - 2008. évi költségvetés III. negyedéves módosítása 
 
December 08. hétfı  - 2009. évi víz-csatornadíjak megállapítása 
 
December 08. hétfı - Közmeghallgatás 2008. 
 

Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2008. december 31. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
329/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a Bolgár 
Kisebbségi Önkormányzattal kötendı megállapodás-tervezetet. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
330/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Pest 
megyei önálló statisztikai régió létrehozásának szükségességével. Egyetért 
továbbá Pest Megye Önkormányzat Közgyőlésének javaslatával, azaz az önálló 
régió létrehozása kapcsán a 2008. évben tartandó népszavazással egyidejőleg 
kiírandó helyi népszavazási kezdeményezéssel.  
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
331/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – Gál József úr 
megkeresése nyomán – úgy döntött, hogy nem kíván változtatni az 
idegenforgalmi adóról szóló 14/2007. (IX. 17.) sz. önkormányzati rendeletben 
foglalt szabályozásban. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
332/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete nem támogatja 
Alsónémedi vonatkozásában az I. kategóriájú kaszinóra vonatkozó koncessziós 
pályázat kiírását. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
333/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 89/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a 
Kovács Dust-Mann Kft. részére a 2007. évre 5 %-os áremelést biztosít, 
visszamenılegesen 2007. január 01-tıl. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. január 01-tıl folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 6 igen, 4 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
334/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 90/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatát megvizsgálva – elvetette azt a 
javaslatot, hogy a Kovács Dust-Mann Kft-vel fennálló szerzıdés szerinti éves 
díjemelésre vonatkozó automatizmust módosítsa a hulladékszállításra vonatkozó 
inflációs díjkövetésre. 
  
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen, 6 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
335/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
nem kezdeményez tárgyalásokat az ASA Kft. 2008-ra vonatkozó díjemelési 
kérésének mérséklése tárgyában. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 



 118

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
336/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 91/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy az ASA 
Kft. részérıl 2008-ra benyújtott 6,9 %-os díjemelési kérést elfogadja. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2008. január 01-tıl folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
337/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 92/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 2008-ra 
a Zóna Kft. által kért kb. 10 %-os áremelést elfogadja abban az esetben, ha a 
Zóna Kft. 2008. január 03-tól a dabasi konyhájáról biztosítja az óvodai 
étkeztetést és 10 %-kal emelkedik a Kft. által az Önkormányzatnak fizetendı 
bérleti díj összege is 2008. január 01-tıl. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2008. január 01-tıl folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
338/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 73/2007. (11. 15.) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 95/2007. 
(11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Mővelıdési Házban a 
takarító, gondnok fizetésének bruttó 85.000,- Ft-ra történı emeléséhez a 
szükséges összeget biztosítja a 2008-as költségvetési évben. 
 
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. 
Határid ı: 2008-as költségvetési év. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
339/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 74-75/2007. (11. 15.) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 
96/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatait megvizsgálva – úgy döntött, hogy a 
Mővelıdési Házban 2008. január 01-tıl egy 8 órás könyvtáros-mővelıdésszervezı 
álláshelyet biztosít. 
 
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. 
Határid ı: 2008. január 01-tıl folyamatos. 
 
 
 
A 340-346/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat zárt ülésen született 
(ingatlanvásárlásokról való döntés, érdeklıdési szinten) 
 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 7 igen, 3 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
347/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 66/2007. (11. 15.) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 100/2007. 
(11. 21.) sz. határozati javaslatait megvizsgálva – úgy döntött, hogy a 2008. évben 
nem biztosít a legalább kétgyermekes önkormányzati dolgozók gyermekeinek a 
helyi óvodában és iskolában 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
348/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 67-70/2007. (11. 15.) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 
101/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 2008-ban 
biztosítja az iskolában a tetıtérbe felvezetı lépcsıfokok javítását, a 22, 24, 25-ös 
tantermek, a hosszú folyosó és a lépcsıfeljáró elıtti terület PVC burkolatának  
cseréjét, az iskolai konyha klimatizálását és az iskolai könyvtár állományának 
500.000,- Ft-tal történı fejlesztését. 
 
Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. 
Határid ı: 2008. költségvetési év. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
349/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 71/2007. (11. 15.) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 102/2007. 
(11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 2008-ban biztosítja az 
óvoda a kéréseinek teljesítését, a kerékpártároló, a fedett terasz és a tornaterem 
kivételével. 
 
Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı. 
Határid ı: 2008. költségvetési év. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
350/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Kulturális és 
Oktatási Bizottság 72/2007. (11. 15.) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 103/2007. 
(11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 2008-ban biztosítja a 
Mővelıdési ház kéréseit, kivéve asztalok és a rendszergazdának új monitor 
vásárlását. A pince raktárnak történı kialakításáról árajánlatok beérkezése után 
késıbb dönt a Képviselı-testület, míg a világítás korszerősítése kapcsán a Teleház 
részben 4 db lámpatest cseréjét is engedélyezi 
 
Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. 
Határid ı: 2008. költségvetési év. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
351/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 104/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 2008-
ban biztosítja dr. Papp Zsolt kéréseinek teljesítését, az udvar térkövezésének 
kivételével. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2008. költségvetési év. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
352/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 105/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 2008-
ban biztosítja a védınıi szolgálat kéréseinek teljesítését, a szolgálati lakásba kért 
vezetékcserével együtt. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2008. költségvetési év. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
353/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi 
Bizottság 106/2007. (11. 21.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy 2008-
ban biztosítja a Polgármesteri Hivatal kéréseinek teljesítését. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2008. költségvetési év. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
354/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
iskolában 2008. január 01-tıl 1 fı pszichológusi álláshelyet biztosít az iskolás és 
óvodás gyermekek ellátása érdekében tekintettel arra, hogy a Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a helyi speciális igények – integrált 
iskolai oktatás és óvodai nevelés – miatt a feladatot nem látja el. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2008. január 01-tıl folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 nem szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
355/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
Polgármesteri Hivatal részére nem 9 fıs bemutató (teszt) autót vásárol, hanem 
újat. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
356/2007. (11. 30.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a 334-355/2007. (11. 
30.) sz. határozatok figyelembevételével – elfogadta a 2008. évi költségvetési 
koncepciót. 
 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, illetve a 2008. költségvetési év. 
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Alsónémedi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
 

K I V O N A T 
 
 

A Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. december 10-én 
tartott közmeghallgatásáról 

 
 

Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
 

357/2007. (12. 10.)sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete – a módosított és kiegészített –
napirendi pontokat elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
358/2007. (12. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a 
Polgármester beszámolóját a 2007. évi költségvetési évrıl és a 2008. évi 
elképzelésekrıl (költségvetési koncepció). 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 3 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
359/2007. (12. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, 
hogy a víz- és csatornadíjakban 2008-tól az amortizáció egy részének fedezetére is 
forrást teremt. 
 
Határid ı: 2008. évtıl folyamatos. 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
360/2007. (12. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi 
az Alsónémedi AIRVAC Kft. ügyvezetıjének beszámolóját az önkormányzati tagi 
kölcsön felhasználásáról. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
361/2007. (12. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a „KMOP-2007-2.1.2 
– Kerékpárutak fejlesztése” címő pályázatra kiírt „Kerékpárút tervezés (5. 
számú fıút 20+700 – 21+800 kmsz) Temetı – Penny Market” között megnevezéső 
pályázatát eredményesnek hirdeti ki. A pályázat elsı helyezettjének a 
legalacsonyabb árat benyújtó URANUS’ 2002 Mérnöki Irodát (2370 Dabas, 
Tölgyfa u. 11.) hirdeti ki, bruttó 1.000.000,- Ft összegő tervezési díjért. A 
Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezıi szerzıdés 
megkötésére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. december 22. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
362/2007. (12. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a „KMOP-2007-2.1.2 
– Kerékpárutak fejlesztése” címő pályázatra kiírt „Kerékpárút tervezés (5. 
számú fıút 20+700 – 21+800 kmsz) Temetı – Penny Market” között megnevezéső 
pályázatán második helyezettnek Ágoston Bélát (1039 Budapest, Ádám u. 13.) 
hirdeti, bruttó 1.140.000,- Ft összegő tervezési díjért. Amennyiben a 361/2007. 
(12. 10.) sz. önkormányzati határozat szerinti szerzıdés nem lesz aláírva 2007. 
december 22-ig, úgy a Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert ezen 
határozat alapján a szerzıdéskötésre. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
363/2007. (12. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Golden Pyramids 
Kft. (2351 Alsónémedi, 0347/2 hrsz.) ügyvédje által a 325/2007. (11. 30.) sz. 
önkormányzati határozatban foglaltakra adott válaszát – a kérdéskör mielıbbi 
rendezése érdekében – elfogadja, amennyiben a fenti határozatnak megfelelı és 
az itt említett válasznak megfelelı megállapodás 2007. december 22. napjáig 
megköttetik és az elkészült tervek az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ha a 
megállapodást a Kft. ügyvezetése ezen idıpontig nem írja alá, úgy az 
Önkormányzat 2008. január 03-án kiteszi a Halászy Károly utcára a 12 tonnás 
súlykorlátozó  táblát. 
A Képviselı-testület felkéri dr. Rágyánszky Ákos ügyvédet a megállapodás 
pontos megszövegezésének mielıbbi elkészítésére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: 2007. december 22., ill. 2008. január 03. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
364/2007. (12. 10.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete Szőcs Gábor tervezıt 
és az általa képviselt Alfa Stúdio Építésziroda Kft-t (1221 Budapest, Panoráma u. 
65/b.) megbízza az iskolabıvítés engedélyes tervének elkészítésére – tekintettel 
arra, hogy 2001-ben is İ készítette az iskolabıvítés terveit – bruttó 6.700.000,- Ft 
összegért, a tartalék terhére. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
Határid ı: azonnal, ill. a tervezésre 2008. január 21. 
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Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
 
 

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2007. december 17-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

365/2007. (12. 17.)sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi pontot elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
366/2007. (12. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
értékesíteni kívánja az Önkormányzat tulajdonában lévı alsónémedi 0319 hrsz-ú, 
10650 m2 nagyságú, kivett, vásártér megnevezéső ingatlant. 
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
367/2007. (12. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévı alsónémedi 0319 hrsz-ú, 10650 m2 nagyságú, 
kivett, vásártér megnevezéső ingatlant meghirdeti nyilvános versenytárgyaláson 
történı értékesítésre, 5.000,- Ft + ÁFA/m2 kikiáltási áron. 
Az ingatlant legalább egy napilapban, valamint az Önkormányzat honlapján is 
meghirdeti az alábbi feltételekkel: 

– jelentkezési határidı: 2007. december 20. (csütörtök) 10 óra, 
– bánatpénz: 1 millió forint, 
– szerzıdés megkötése: 2007. december 22., 
– fizetési határidı: a szerzıdéskötést követı 10. nap, 
– amennyiben a nyertessel nem jön létre a szerzıdéskötés, úgy a második 

legnagyobb ajánlattevıvel való szerzıdéskötés: 2007. január 10., 
– bánatpénz visszafizetése: szerzıdéskötés utáni 3. banki munkanap. 

 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
368/2007. (12. 17.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévı alsónémedi 0319 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésébıl befolyó összeget külterületi ingatlan vásárlására kívánja fordítani.  
 
Felelıs: dr. György Balázs polgármester.  
Határid ı: folyamatos. 
 
 


