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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
   2010. december 20-án 17 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
Az ülés helye: Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. 
    (2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.) 
 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint (érdeklıdık még mások is 

voltak, akik a jelenléti ívet nem írták alá). 
 
 
 
Vincze József polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, meghívott 
vendégeket.  
/Megállapítja a Képviselı-testület határozatképességét: 9 fıbıl jelen van 7 fı./ 
Tájékozatja a jelenlévıket, hogy Juhász Zoltán képviselı 2010. december 14-én 
bejelentette lemondását, mellyel kapcsolatban állásfoglalást kértek a Közigazgatási 
Hivataltól. 
Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy október 18-án megtartotta a Képviselı-testület az 
alakuló ülést, a Képviselık letették esküjüket és az új Képviselı-testület megkezdte 
munkáját. 
A közmeghallgatást képviselı-testületi ülés keretében kell megtartani, melynek 
napirendjét ismerteti. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
344/2010. (12. 20.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta. 
 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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NAPIREND:  
 
Napirend elıtt : A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tőzoltóság, 
rendırség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft. stb.),  vállalkozások 
rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése. 

Napirend:  
 
1.) Beszámoló a 2010. évi költségvetési évrıl, 2011. évi elképzelések 

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

részére közérdekő kérdéseket tehetnek fel. 

 

Napirend elıtt: A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (tőzoltóság, 
rendırség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft. stb.),  vállalkozások 
rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése. 
 
 
Vincze József polgármester elsıként a Dabas Városi Rendırkapitányság képviselıjét 
kéri fel beszámolójára. 
 
Csernus József alezredes, közrendvédelmi alosztályvezetı – jelezve, hogy többedszer 
van már jelen a közmeghallgatáson a Kapitányság részérıl – a kérdésekre legjobb 
tudása szerint igyekszik válaszolni, de elsıként fıbb számokat ismertet. 
Statisztikai adatai november 30-ig vannak összesítve.  
A Bőnügy idei évben 106 volt, míg 2009-ben 131.  
Alsónémedi földrajzilag rossz helyen van, Budapesttel határos, jobban érintik a 
bőncselekmények.  
Tavaly jelent meg a zaklatás, mint új bőncselekmény kategória, melybıl 13 db volt 
Alsónémedin. Általában családokon belüli elkövetésekrıl volt szó. 
2009-ben 22, idén pedig 24 db közlekedési baleset történt. Halálos baleset tavaly nem 
volt, az idén három, de kapitánysági szinten is 6 helyett 9 halálos baleset történt, 
melybıl 3-4 külföldiek által okozott volt.  
A közrend elleni bőncselekmények közül nem jutott tudomására olyan, ami súlyos 
következményekkel járt volna. Ez köszönhetı a KMB-seknek és a nyugdíjas 
kollégának is, akik igyekeznek jelen lenni és kezelni a problémákat.  
Örülnek a térfigyelı rendszer kiépítésének. A helyi lakosoknak, az átutazóknak is 
figyelmeztetés. Jogában áll szabálysértést, büntetıeljárást kezdeményezni a felvétel 
alapján, pl. piros lámpán áthajtás, úttesten átballagás stb. esetén.  
Kiemeli, hogy a területükön ez az elsı ilyen technikai háttérrel rendelkezı rendszer. 
 
Vincze József polgármester megköszöni a tájékoztatást, majd kiegészítést tesz a 
kamerarendszerrel kapcsolatban.  
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A kamerarendszer a bőnmegelızés eszköze, hiszen általában 30-70 %-kal csökken a 
bőnesetek száma. Nem az a cél, hogy pl. a Jani bácsit megbüntessék, mert áthaladt az 
úton! 
 
Csernus József elmondja, hogy a helyi bőnelkövetık nem tudnak majd mit tenni, 
elmennek másik településekre. Reméli, hogy jövıre pozitív eredményekrıl, a 
hasznosságáról tudnak majd beszámolni. 
 
Vincze József elmondja, a teherforgalom kiszőrése, a szabálysértési eljárás elindítása a 
fı cél, majd késıbb rendszámfelismerı rendszert is telepíteni lehet, ami a lopott autók 
rendszámait kiszőri.  
 
Kiss Miklós – a Polgárır Egyesület vezetıje – megköszöni a kapitányság részvételét a 
polgárırnapon. 
Elmondja, a prostituáltak mindig visszatérı probléma. Mit tudnak segíteni – mely 
kérdést a Polgármesternek is szegezi – ezzel kapcsolatban, reméli lesz változás.  
Az Ócsai rendırırs megvalósulása mikorra várható – mely kérdés szintén a 
Polgármester felé is szól –, mert onnan rövid idı alatt reagálni tudnának egy 
eseményre. 
Szintén visszatérı problémának tartja a KMB-sek papírmunka alóli mentesítését. 
 
Csernus József mindhárom felvetést jogosnak tartja, melyek valóban visszatérı 
problémák. 
A prostituáltakkal kapcsolatos eljárásokat, költségeket ismerteti, mely kapcsán 186 fı 
esetén volt gyorsított eljárás, nagy %-ban Alsónémedirıl állították elı a tiltott 
kéjelgıket (140 körül).  
Elmondja, egy idıben komoly volt a tiltott kéjelgések miatti elzárások száma 15-40 
napra, de a gyakorlat évközben megszakadt, kevesebb az elzárás is és a bírság is. A 
lányokat is forgatják, tapasztaltak a futtatók. A számuk csökkentése a cél. 
A KMB-sek tehermentesítése kapcsán elmondja, érdekes szám jönne ki %-ban, 
mennyi idıt töltenek a szolgálati helyükön és mennyit nem. Sokrétőek a feladatok, 
fokozott ellenırzések vannak, nincs külön közlekedési járır, így a KMB-seket veszik 
igénybe erre a célra is. Sok mindenben frissítésre szolgálna a KMB-sekre vonatkozó 
szolgálati szabályzat is, pl. milyen súlyú bőncselekményeket vizsgálhatnak. Ennek 
módosításáról nem hallott, de járırszolgálati szabályzat biztosan lesz új. 
Az Ócsai Rendırırs nem készült el – ismerteti az elızményeket. Komoly ingatlan 
készült, a Pest Megyei Rendır-fıkapitányság részérıl a technikai, bútorzati háttér is 
megvolt, de most ismét a régi épület és annak a felújítása jött szóba. 8-10 rendır 
kulturált elhelyezésére megfelelı, de kiderült, sem pénz, sem ember nincs hozzá. 
Ócsán jelenleg 2 KMB-s van. A közeljövıben (2011) nem várható a megvalósulás, 
úgy gondolja.  
 
Szarka Balázs elmondja, nagypénteken történt esetét az örömlányok kapcsán – szemét 
összetakarítására kérte İket a földje végén –, amikor 4 cigány ment karóval utána. 
Telefonált a 107-re, kijött két rendır fél óra múlva, de nem rendırhöz méltón 
viselkedett Bíró Károly. Kivitte a rendırautóval, kiszállt a lányhoz, İt pedig „bezárta” 
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az autóba. Kérte jegyzıkönyv felvételét, kétszer volt az ügyeletes tisztnél, hogy 
csináljanak valamit, de azóta sem történt semmi. Ha akkor kiszállt volna a traktorból, 
agyonverték volna. A lányt a nyár folyamán 2-3-szor is látta, vigyorgott rá.  
 
Vincze József elmondja, többször elıfordult, hogy a faluig zavarták a helyi lakosokat, 
ill. megfenyegették a futtatók.  
Úgy gondolja, mindenre nem lehet azt mondani, hogy nincs létszám. 
 
Csernus József megjegyzi, most nem panaszkodott létszámügyileg. 
A futtatókkal szemben komolyan fellépni nem tudnak, más miatt járnak el ellenük, pl. 
jármővezetés, biztonsági öv stb. Amíg a lány nem nyilatkozik ellenük, addig nem 
tudnak eljárni.  
Szarka úr kérdése nehéz, ha így történt, akkor elnézést kér a kollégája helyett. Nem 
érti, miért nem vettek fel jegyzıkönyvet, utánanéz. Tájékoztatja, lehetısége van 
minden magyar állampolgárnak panaszra a nem megfelelı eljárás vagy meg nem 
történt eljárás miatt.  
 
Szarka Balázs megköszöni a bocsánatkérést, de nem tudja azt elfogadni.  
Senkinek nem akart kárt, nem akart senkit feljelenteni.  
Civileknek kell összeszedni a lányokat. 
 
Csernus József tájékoztatja, civil autókkal is tevékenykednek, de hamar megismerik 
azokat és telefonálnak egymásnak.  
 
Christov Kálmán úgy gondolja, ismerik az összes futtatót, azok ellen kell eljárni. 
Éjszaka „strici találkozó” van, Jägermeister, 10 milliós kocsikkal, s nem kérdezi meg 
tılük senki, hogy honnan van a kocsi stb. A lányokat elrabolhatják, kényszerítik stb. 
 
Csernus József tájékoztatja, amíg nekik tényszerő adatot nem szolgáltatnak, 
büntetıjogilag nehéz eljárni ellenük. 10 kocsiból 8 rendben van, azt pedig, hogy mibıl 
veszik az autókat az APEH dolga vizsgálni. 
3-4 ember ellen tudtak eljárni vezetıi engedély nélküli vezetéskor, az autókkal minden 
rendben van, kölcsönadási szerzıdést írnak stb.  
 
Bálintné Szesztay Andrea arról érdeklıdik, más kapitányság hogy veszi fel velük a 
versenyt? 
 
Csernus József elmondja, hogy Pest Megyében Dabason folytattak le a legtöbb 
eljárást, de az országos kimutatásnál is megkockáztatná ezt a statisztikát, elsık között 
lennének az eljárási számban.  
Valóban, máshol kevesebben vannak a lányok.  
Van, ahol a bíróság nem is foglalkozik ilyen elıállításokkal, kisebb lopásokkal. A 
Bíróság független szervezet. 
 
Bálint Sándor a KMB-sek papírmunkájáról érdeklıdik, csak ık írhatják a 
jegyzıkönyveket vagy más is? 
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Csernus József tájékoztatja, hogy hivatalosan csak ık írhatják, nem hivatásos személy 
nem férhet hozzá az adatokhoz. 
 
Palánszky Tamás arról érdeklıdik, hogy a kamerák éjszaka is üzemelnek? 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja, igen. 
 
Palánszky Tamás jelzi, hogy fél 6-kor ment el elıtte egy kamion, eljárást indítanak? 
 
Vincze József elmondja, még nem, mert nincs kiépített kapcsolat a rendırséggel. Az itt 
készített felvételeket majd leküldik. 
 
Palánszky Tamás szerint a Haraszti út 17. sz. elıtti közlekedési lámpa mőködésére 
megoldás kellene, mert éjjel kettıkor is pirosra vált a lámpa. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy már kérték az átprogramozást, vagy villogó sárga 
vagy folyamatos zöld lesz éjszaka. A Képviselı-testület véleményét majd kikéri és 
átállítják. 
 
Palánszky Tamás az idegenrendészeti problémát veti fel, hogy szeretnék megoldani? 
 
Csernus József elmondja, nehezen veszik tudomásul az emberek, hogy Románia EU 
tagállam lett, jogszerően tartózkodnak Magyarországon 90 napig, igaz ellenırizni nem 
tudják az idıtartamot, mert nincs pecsét az útlevélben. Amikor tudták ellenırizni, 
akkor rendszeresen bevitték ıket, eljártak ellenük. 
Most igazoltatás van, 100-ból 98-nál nála van az igazolványa, ha valamit találnak, 
akkor eljárnak.  
A szállásoltatás más kérdés, az Önkormányzattal jó volt a kapcsolata a rendırségnek 
és jövıre többet lesznek jelen a településen ebben az ügyben. 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, több mint 200 fınek van már lakcíme. 
Ideküldik a lakcímkártyákat és mosolyogva oda kell nekik adni, nem vághatják el 
azokat. 
Behozták a 10 m2-es korlátozást, alkalmassá tették az ingatlant ennek megfelelıen, 
bevezették az idegenforgalmi adót, felemelték a bérleti díjat és azt is kifizettetik. 
Ahol 15 fı van bejelentve, most a szemétszállításnál a kukanagyságra akarnak 
rámenni, 5fı/kuka bevezetésének lehetıségét vizsgálják. 
 
Palánszky Tamás elmondja, lakóhelyének környékén 15-20 fı is van bejelentés nélkül 
a szálláshelyen, ellenırzés nélkül. Talán volt kint ellenırizni az Önkormányzat, 
megkérdezték Nagy Istvánt vannak-e nála, azt mondta, nem. 2-3 ember van csak 
bejelentve sok helyen. Este 10 után kellene kimenni, tudja, nem szívesen ellenıriznek. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy az önkormányzati dolgozók este 8 óra elıtt mehetnek 
ki ellenırizni. 
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December elején rendırségi razzia volt, körözöttet is elfogtak. Megígéri, hogy 
többször lesz rendırségi ellenırzés. Egy részét az Önkormányzatnak kell 
finanszíroznia, de áldozni fognak rá. 
 
Palánszky Tamás szerint, ha heti háromszor éjszaka bekopogtatnának, akkor 
megunnák. 
 
Vincze József elmondja, 40 hely van Alsónémedin, ahol megszállnak a románok. Az 
Önkormányzat nem alkalmazhat rendırt. 
 
Csernus József is megígéri, hogy orvosolni fogják a kérdést, ahogy tudják.  
A románok regisztrációs kártyát kapnak és az Önkormányzat tudtán kívül legálisan 
tartózkodnak itt.  
 
Némedi Erika több lehetıséget is felsorol, pl. ellenırizheti a rendészet az itt 
dolgozókat, papírjaikat, helyi rendelet van a 10 m2-rıl, megállapítható a 
nyilvántartásokból ki és mikor került Alsónémedire stb. 
 
Csernus József elmondja, a nyilvántartásokat, ha megfelelı komolysággal vezetnék a 
szállásadók, jó lenne. 
A házra ki kellene tenni, hogy magánszálláshely, számlatömbbel kell rendelkezniük, 
az IFA-t be kell fizetniük. Akinél valamelyik feltétel nem volt meg, ott szabálysértési 
feljelentést tettek az ingatlan tulajdonosa felé, a magánszálláshely nem szabályszerő 
használata miatt. 
 
Christov Kálmán ismét a lányok és futtatóik témájára tér vissza. 
 
Czeróczki Sándor a kamionok bejárását említi, akik ki vannak tiltva. 
 
Csernus József tájékoztatja, hogy a kamerarendszer tesztüzeme után élesítik a 
rendszert és 7,5 tonna felett lehet eljárni ellenük. A kép beérkezik hozzájuk, 
felszólítják a tulajdonost ki vezette a jármővet, csatolni kell a menetlevelet, majd utána 
tudnak eljárni, ami 1,5-2 hónapos szabálysértési eljárás. Az elévülés fél év.  
 
Vincze József polgármester megköszöni a beszámolót, a kérdéseket és az arra adott 
válaszokat, majd köszönti az orvosi ügyelet részérıl dr. Inczeffy Zsoltot az ügyelet 
vezetıjét. 
 
Dr. Inczeffy Zsolt tájékoztatja a jelenlévıket, hogy minden évben beszámolót készít a 
Képviselı-testület részére. 
2009-ben 2400 ambuláns esetük volt, kb. 1/3-a kihívásra történt. 2010-ben 2000 körül 
van az esetszám. 
Tavaly november 01-jén átköltöztek az ügyelet új helyére, ill. közös 
diszpécserszolgálatuk van a mentıszolgálattal, melyet a 104-es telefonszámon és egy 
budapesti számon lehet elérni. A mentıszolgálat diszpécsere dönt, hogy mentıt vagy 
ügyeletest küld ki, ill. telefonon ad segítséget. Emiatt kevesebb volt az esetszám is.  
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Az önkormányzatokkal megegyeztek, hogy a saját telefonszámaik is tovább 
mőködnek, csak most másik szám él, ill. a mobiltelefonszám. Jelezni fogja. 
Személyzettel és az anyagi dolgokkal problémájuk nem volt, kisebb gondok voltak, de 
azokat orvosolják.  
 
Christov Kálmán megkérdezi, 1 autó, 1 orvos és 1 segéd van? 
 
Dr. Inczeffy Zsolt tájékoztatja, hogy hétvégén 2 orvos és 24 órás ügyelet van. 
 
Christov Kálmán szerint a kb. 14.000 lakoshoz kevés ez az ember, mert İ is 1 óra 25 
percet várt, mert betegnél voltak. 
 
Dr. Inczeffy Zsolt tájékoztatja, hogy törvényi elıírás szerint van ennyi ember. 
Minisztériumi elıírások szabályozzák a feltételeket. 40.000 fı alatt van ez a szám, ill. 
ezért van a közös diszpécserszolgálat is. A mentı szempontjából Ceglédhez tartoznak, 
ill. Dabasra.  
 
Vincze József megköszöni a tájékoztatást és köszönti Vlasics Lajos Balázst, a 
VOLÁNBUSZ képviselıjét.  
 
Vlasics Lajos Balázs tájékoztatja a jelenlévıket, hogy 2010-ben kisebb változások 
történtek, több járattal szolgálják ki a települést. 
A hétvégi menetrendet egységesíteni szeretnék a hétköznapi menetrendekkel. A Dél-
Pesti agglomerációban ütemes menetrend bevezetését kezdeményezik, órás, félórás, 
negyedórás stb. ütemezéssel. Már bevált, kiszámítható szolgáltatás és könnyen 
megjegyezhetık az átszállások is.  
Az Önkormányzattal karöltve próbálják a programot kialakítani, véleményeztetik 
azokat. A járat darabszámban, ill. kilométerben nem fog módosulni. 
 
Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, többször is beszélt a VOLÁNBUSZ 
képviselıivel, elmondva, hogy a falu nyugati irányba terjeszkedik és egyes buszok 
csak a Szabadság téren állnak meg és sokan kb. 3 kilométerre laknak onnan. A 
Bugyiról jövı buszok egy része nem jár be a faluba, ami szintén hátrányos a 
lakosságnak. A helyi közlekedést ekkora településen nem lehet kialakítani. Írásban is 
kérte, hogy ezeket vegyék figyelembe, ill. azt, hogy itt nincs más közlekedési 
lehetıség.  
 
Vlasics Lajos Balázs elmondja, hogy a jelenlegi menetrend 10-20 éves, foltozott.  
Azt nem tudja biztosítani, hogy a távolsági buszok más helyen is megálljanak, mert 
azok a távolsági utasokat szolgálják ki. 
 
Vincze József kéri, ne csak véleményezésre küldjék ki a menetrendváltozásokat stb. 
 
Surányi Albertné elmondja, 6-ra ér ide Kecskemétrıl a busz és nem áll meg, 
Soroksárra be kell menni vele és hazafelé nincs busz. 615-kor van Némedin, nem éri el 
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az Orosházi járatot a 10 perc miatt. Be kell menniük Budapestre, és 50 kilométert kell 
megfizetniük szeptembertıl pluszban.  
 
Vlasics Lajos Balázs elmondja, hogy a távolsági menetrenddel nem İ foglalkozik. 
Javasolja, hogy küldjék meg ezt a problémát a VOLÁNBUSZ-nak.  
 
Surányi Albertné elmondja még, hogy az Orosházi busz 20 percet áll Cserkeszılı 
után, ha Kecskeméten állna ennyit, akkor elérnék. 
Elmondja, hogy Dabasra az SZTK-hoz sincs járat. 
 
Országh Istvánné elmondja, hogy kezelés után van, hogy másfél órát kell várni. Az 
SZTK-ban, nincs kitéve a menetrend, mint régen. 
 
Vlasics Lajos Balázs jelzi, hogy az intézmény feladata. 
 
Vincze József megígéri, továbbítják a rendelınek a kérést. 
 
Józan Sándorné jelzi, hogy a menetrendnél régen a települések voltak kiírva, nem 
járatszámok, amin nem lehet eligazodni. 
 
Vlasics Lajos Balázs tájékoztatja, ki van írva, . Két éve a számozás került bevezetésre, 
de rajta van minden a menetrenden, igaz tudják, hogy komplikáltabb. 
 
Némedi Erika jelzi, hogy az új táblák kitétele elıtt Egyesületük elmondta véleményét, 
hogy nem lehet róla tájékozódni, csak azoknak, akik mindennap utaznak. Az irattárban 
fellelhetı levelük. Semmi sem történt az ügyben. 
A menetrend ügyében folyamatosan kapcsolatban vannak. Kérték a járatok 
befordítását (Ócsa, Bugyi) a település felé stb.  
Felvetették az ütemezett menetrendet. Alkalmazhatatlan a faluban. Dabasra nem lehet 
közlekedni. 40 percet kell várni Soroksáron a hazajövetelre Soroksáron. Problémás a 
szombati-vasárnapi közlekedés is. 1830 körül üresen megy a busz (max. 3 fı) 
Soroksárra és azt mondják, hogy kihasznált.  
Kérték a járatok befordítását, azt sem tudták elérni.  
A közlekedési törvény módosítása most folyik, a lakosok hogy vehetnek részt a járatok 
egyeztetésében? Nem tájékoztatják Alsónémedi lakosságát, hogy melyik buszoknak 
kell megállniuk Alsónémedin, pl. nem engednek felszállni némedieket a buszra, ill. 
nem állnak meg, csak a Szabadság téren. Azt a tájékoztatást kapták, hogy meg kell 
állni, jelentsék fel a sofırt. Mi a módja, hogy felengedjék a némedieket a buszra? 
 
Vlasics Lajos Balázs jelzi, hogy a menetrend jegyzék szabvány szerint készült, így kell 
elkészíteniük és kitenniük. Kiegészítı jelleggel ott van a térkép is.  
Az ügyekben a kommunikációs irodát kell megkeresni. 
 
Vincze József megkérdezi, hogy Alsónémedin kiegészítı tábla kitételére van-e 
lehetıség? 
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Vlasics Lajos Balázs szerint megvalósítható, pluszban. 
A távolsági buszok a Szabadság téren állnak meg, elutasíthatják a kérést, hogy máshol 
megálljanak. 
Próbálnak jobb menetrendet kialakítani. Reméli, az ütemezett menetrend jobban 
kiszolgálja majd az utasokat. 
A közlekedési törvényrıl semmit nem tudnak. Az Önkormányzatnak kell egyeztetnie a 
Regionális Irodával. A lakosok az Önkormányzathoz fordulhatnak, ill. panaszt 
tehetnek a VOLÁNBUSZ-nál. 
Némedi Erika jelzi, tettek panaszt, de csak egy buszt sikerült lecserélni.  
Ellenırizhetı. Ma a 640-es Alsónémedi-Budapest járaton (visszafelé 16 órakor jön) 
rettentı bőz volt. A buszok mőszaki állapotában mikor várható javulás? 
 
Vlasics Lajos Balázs nem tud rá válaszolni. 
 
Lovas József arról érdeklıdik, hogy az idısek miatt nem lehetne a beutaltaknak 
megszervezni a község részérıl a betegszállítást az SZTK-ba? A Moteltıl sokat kell 
gyalogolni. Meg kellene oldani. 
 
Vincze József polgármester jelzi, megvizsgálják. 
 
Némedi Erika javasolja a tájékoztató táblákra azt is kiírni, hogy a busz hol áll meg. 
 
Vlasics Lajos Balázs megígéri, megnézik. 
 
Juhász Kálmánné jelzi, hogy tegnap 13 órakor nem állt meg a távolsági busz, két órát 
állt a lánya másokkal együtt a megállóban. 
 
Vincze József polgármester megköszöni a beszámolót, illetve a kérdés-válaszokat, 
majd a DAKÖV Kft. ügyvezetıjének, Jasper Lórántnak adja át a szót a helyi 
vízszolgáltatás témakörében.  
 
Jasper Lóránt tájékoztatja a jelenlévıket, hogy csapadékos idıjárás volt, így 5-10 %-
kal kevesebb volt a vízfogyasztás.  
Az ivóvíz a szabványnak megfelelı, két kútból kevert víz kerül a rendszerbe. Kevés 
meghibásodás volt (5-6), amit 2-3 órán belül elhárítottak.  
A jövı éves terv az ideinek megfelelı, csapadékos idıjárás várható. 
 
Czeróczki Sándor a 3. kútról érdeklıdik. 
 
Jasper Lóránt tájékoztatja, hogy kénhidrogén tapasztalható benne, dolgoznak rajta, 
minıségileg megfelelı lenne a víz. Már kértek árajánlatot és reméli, jövıre 
megoldható az üzembe helyezés. 
 
Vincze József részletesen beszámol a kúttal kapcsolatos próbálkozásokról, tervekrıl 
stb. 
 



Közmeghallgatás jegyzıkönyv 2010. december 20. Napirend elıtt: A helyben közszolgáltatást 
nyújtó szervezetek (tőzoltóság, rendırség, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., AIRVAC Kft. stb.), vállalkozások 
rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése. 

 11 

Christov Kálmán arról érdeklıdik, hogy a mosatást nem lehetne-e megoldani az 
erdısávra kivezetve? 
 
Jasper Lóránt tájékoztatja, hogy tavasszal és ısszel történik mosatás, a lerakódott 
szennyezıdés eltávolítása miatt. 
Az átvezetéshez közútkezelıi engedély kell (tervezés, kivitelezés) és az engedélyezés 
pénzbe kerül. Érti a problémát, a csapadékos idıjárás miatt volt ez idén problémásabb. 
 
Földesi Gábor jelzi, amikor fertıtlenítik a vízvezetéket, csúnya színe van. 
Fogyasztásra alkalmas-e? A lefolyt vízmennyiség árának kompenzálására van-e 
lehetıség?  
 
Jasper Lóránt tájékoztatja, a lakosságot mindig idıben értesítik és leírják, hogy a víz 
ülepítés után fogyasztható. Kompenzálásra nem kerül sor. 1000 liter víz ára kb. 270,- 
Ft, de kb. 10-20 litert folyathatnak ki. 
 
Juhász Zoltán szerint jelképes jóváírást adhatnának. 
 
Jasper Lóránt elmondja, nem mindenkinél fordul elı ilyen és nem is bizonyítható. 
 
Vincze József polgármester megköszöni a tájékoztatást és Kozma Miklós 
ügyvezetınek adja át a szót.  
 
Kozma Miklós tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az AIRVAC Kft-nek a 
szennyvíztisztítás mellett az utak karbantartása is a feladata. 
Nagy gond, hogy kinıtték a szennyvíztisztítót,de az Önkormányzat pályázott a 
bıvítésre és közel állnak a megvalósításhoz. 
A sok csapadék problémákat okozott, ill. az illegális bekötések megszüntetésére is 
tesznek, tettek lépéseket, pl. az adott háztartás fogyasztási mennyisége nem reális 
akkor ellenırzik. 
Egyre kevesebb lesz a földút a településen, így kevés volt a belterületi gréderezés, de a 
külterületen is folytattak javításokat.  
A síkosságmentesítés az idén komoly feladatokat jelentett, folyamatosan ügyeletben 
vannak. Probléma, hogy a megtisztított útra kiviszik, rátolják a lakosok részérıl a 
havat. Kéri, hogy ezt ne tegyék, mert balesetveszélyes és plusz munkát, költséget is 
jelent.  
 
 

Némedi Rezsı képviselı idıközben megérkezett. 
(9 fıbıl jelen van 8 fı) 

 
 

Vincze József elmondja, kaptak telefont, hogy elkezdett esni a hó és nincs itt a 
hókotró. 3-4-szer történt alásózás, ami 100.000,- Ft/alkalom.  
Azonnal nem fog menni sehova a hótoló, hanem akkor, amikor folyamatosan esik, ill. 
a só már ki volt szórva a hóesés elıtt. Kéri ezt tudatosítani.  
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Úgy gondolja, jól vették az akadályokat. A buszvárók takarítására kevés a személyzet, 
de szabadságról behívásra kerülnek ilyenkor az emberek. Ezen majd megpróbálnak 
változtatni, hogy ne a téli idıszakra tegyék a szabadságokat.  
 
Surányi Albertné jelzi, hogy búcsúkor a „malomkövet” elvitték elıle és megígérték, 
hogy visszaviszik. 
 
Kozma Miklós megnézte, az árokban lévı tisztító aknáról van szó, a funkcióját így is 
ellátja, ill. az árokparton nem is szerencsés ilyen kı. 
 
Palánszky Tamás arról érdeklıdik, hogy a síkosságmentesítés sóval történik-e? 
 
Kozma Miklós tájékoztatja igen, a Magyar Közút KHT is azzal dolgozik, amivel İk, 
ott tárolják, ill. vásárolják az anyagot. Kevert anyagról van szó, ami nátrium-klorid 
alapanyagú. 
 
Szarka Balázs kéri, ne csak az út feléig csinálják meg a gréderezést (pl. Ráda, 
Apallaga, Lapos). 
 
Kozma Miklós tájékoztatja, hogy Alsónémedi közigazgatási határáig dolgoznak, de ha 
kérés, gond van, jelezzék felé. 
 
Vincze József jelzi, hogy az utak járhatatlanságát részben a kilocsolások okozzák. Az 
Öregtó utcában is történt gréderezés, másnap viszont 70 mm csapadék esett, így 
járhatatlan lett. 
 
Földesi Gábor kéri, hogy gréderezés legyen (pl. a Csárda úton), ne pedig letolják a 
szintet, mert ott már mélyedés van. Íve legyen az útnak. 
 
Kozma Miklós mindig azt kéri, hogy bogárhátú legyen az út. Ahol fent van az út széle, 
ott lefolyókat csinálnak.  
 
Vincze József megköszöni a tájékoztatást, majd elmondja, hogy mindenki nem 
érkezett meg, akiket hívtak, de ha kérdésük van, akkor azokat tegyék fel, továbbítják.  
Az ABÉVA Kft. Ügyvezetıje itt van, ha üzemeltetéssel kapcsolatban van kérdés, azt 
feltehetik hozzá. 
 
Szarka Balázs a Suzuki megvásárlásával kapcsolatban olvasta a Hírmondóban, hogy 2 
milliót fizetnek a bérleményért. Egész évben nem járt ott senki, ezt kérdezné. 
 
Belágyi Tamás tájékoztatja, hogy a hír igaz, december 31-ig bérbe van adva, 
1.980.000,- Ft + ÁFA összeget fizetnek havonta, igaz nem használják. Nem dolga 
errıl érdeklıdni. A Plan Zrt. vette bérbe, akinek a székhelye Kecskeméten van, 
kisgépekkel stb. foglalkozik. Le lehet ellenırizni, fizetik a bérleti díjat. 
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Idıközben Kiss István Viktor alpolgármester megérkezik. 
 
 

Vincze József tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Képviselı-testületi ülés „hivatalos” 
részére térnének át.  
A 9 képviselıbıl 8 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes.  
A napirend módosítását senki sem javasolta, így kéri a kiküldött napirend elfogadását.  
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Napirend 1.) Beszámoló a 2010. évi költségvetési évrıl, 2011. évi elképzelések 
(koncepció). – 2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévık a Képviselı-testület 
tagjai részére közérdekő kérdéseket tehetnek fel. 
(A két napirend egybeolvadt.) 
 
 
Vincze József polgármester felolvassa a közmeghallgatásra készített beszámolóját. 
(A beszámoló a jk. mellékletét képezi.) 
 
Juhász Zoltán arról érdeklıdik, hogy a szennyvíztisztító beruházás a lakosságot 
hogyan fogja érinteni? 
 
Vincze József elmondja, részben pályázati pénzbıl lesz megvalósítva a beruházás, 
amihez költség-haszon elemzést kellett készíttetni, melybe belekerült a szennyvízdíjak 
emelése is. A pályázathoz kellett e feltétel. Természetesen csökkenhetne mellette a víz 
díja, kompenzációként. 
 
Juhász Zoltán arról érdeklıdik, hogy 2005-2010-ben volt-e technológiai változás, ami 
a költségek drasztikus emelését indokolja? 
 
Kozma Miklós tájékoztatja, nem volt. A díjakat mindig az Önkormányzat határozta 
meg, amit szedtek. 
Elmondja, ha a bıvítés nem valósul meg, akkor is szerepeltetni kell az amortizációs 
költséget a szennyvízdíjakban. Már most is van beleépítve ilyen költség. Az EU- 
csatlakozással ez kötelezettség lett.  
Az Önkormányzat nem finanszíroz veszteséget. – Juhász Zoltán kérdésére válaszolva. 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy 2005-ben 160,- Ft/m3 volt a díj, most 270,- Ft és 400,- 
Ft-ra fog emelkedni. 5 év alatt kb. 110,- Ft-tal nıtt eddig a díj. 
 
Kozma Miklós elmondja, arra törekedtek az üzemeltetésnél, hogy legyen meg a 
fedezetük. 2005-tıl az energia, az üzemanyag ára messze az infláció felett emelkedett.  
A Képviselı-testület mindig az infláció körüli áremelést valósított meg, kivétel, 
amikor az amortizáció egy részét beépítették a díjakba. 
 
Juhász Zoltán az új beruházás éves leírási kulcsáról érdeklıdik. 
 
Kozma Miklós tájékoztatja, hogy építmény esetében 50 év, a gépek stb. esetében 7 év, 
a számítástechnikánál 2-3 év. 
 
Juhász Zoltán a pályázatban szereplı adatokat ismerteti, melybe szerinte aránytalanul 
magas érték van. 
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Elmondja, hogy a Képviselı-testület ülésén nem kaptak választ, hogy az árszintet 
meddig kell fenntartaniuk. A többi településen 160-300,- Ft nettó árakon vannak a 
díjak, pl. Bugyin 160,- Ft. 
 
Kozma Miklós tájékoztatja, hogy Bugyin biztos, hogy nem 160,- Ft a díj. 
 
Juhász Zoltán Solymáron talált 400,- Ft körüli díjat, ill. most Budapesten 500,- Ft 
körül lesz. Azt szeretné kiküszöbölni, hogy a lakosság ne fizessen ennyit a beruházás 
miatt. 
 
Vincze József ismerteti a díj kialakítását, majd tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a 
rendkívüli testületi ülésen munkacsoportot állítottak fel a szennyvíztisztító bıvítése 
ügyében, hogy minden kérdésre választ kapjanak, tisztán lássanak.  
Elmondja, ha nyernek a pályázaton, ha nem, meg kell csinálni a bıvítést. A telep kb. 5 
hónapban nem megfelelıen mőködik, ill. kapacitásbıvítésre is szükség van. Az ipari 
szennyvíz kb. az 1/5-e a befolyt szennyvíznek, de azt is vegyék figyelembe, hogy 500 
millió adó folyik be a vállalkozásoktól évente, ami kb. a beruházás költsége. Ha az 
ipar elmenne a településrıl, nem tudnának mőködni. Pályázat elnyerése esetén az 
önrész 119 millióba kerül majd. 
 
Kozma Miklós tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a Polgármester úr kérésére kimutatást 
készített a díjakról és a 10-12 települést véve a középmezınyben vagyunk. 
 
Czeróczki Sándor jelzi, hogy Bugyin és Ócsán minden olcsóbb. 
 
Kozma Miklós jelzi, hogy a vákuumos rendszert drágább mőködtetni. 
 
Vincze József szerint bármelyik díjat olcsóbbá lehet tenni, de azt máshonnan kell 
elvenni. Pl. meg kell nézni, Ócsának mekkora adóssága van. 
 
Némedi Rezsı elmondja, beválasztották a munkacsoportba, átnézte İ is a környezı 
települések árait. A mi áraink az energiaköltségek miatt magasak, és az árak alján 
vagyunk a hasonló rendszerrel mőködı településeknél.  
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy februárban szerzıdéskötést terveztek, a lakosságot is 
tájékoztatni kellett volna vagy egyeztetni, ha a lakosságra több évtizedes terhet rónak.  
Hatástanulmány készült-e, pl. hányan nem tudják majd kifizetni a díjakat? 4 tagú 
család mennyit fizet átlagban? 
 
Kozma Miklós tájékoztatja, hogy 10-12 m3-t, azaz kb. 3.000-3.500,- Ft-ot. 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy 700-750,- Ft lesz a víz és a csatornadíj. Az alsó rétegeken 
élıkre készült-e valami kimutatás? El lehet-e zárni a csatornát? 
 
Kozma Miklós tájékoztatja, hogy a vizet lehet korlátozni, a szennyvizet nem lehet 
elzárni. 
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Juhász Zoltán azt is megkérdezi, hogy lesz behajtva a díj? Az egyeztetést, 
kompenzálást stb. hogyan képzelték? 
 
Vincze József polgármester tájékoztatja, hogy a munkacsoport azért lett létrehozva, 
hogy bele lehet-e vágni ilyen pályázatba, s ha igen, milyen kötelezettségekkel jár? Ha 
nem pályáznak, akkor is meg kell csinálni a beruházást 1-2 éven belül. 
Hiba állami támogatást igénybe venni? Nem tudja megérteni. A munkacsoport ezért 
lett felállítva és a tisztázás szerzıdéskötés elıtt van, így akár fórumon is lehet 
egyeztetni. A kiviteli terveket nem készíttetik el a munkacsoport javaslata, pályázati 
döntés elıtt.  
 
Kozma Miklós elmondja, hogy a pályázat része a fizetıképesség vizsgálata is. Most 
nem tud számot mondani, de %-osan van meghatározva. 
 
Császár Lajos arról érdeklıdik, van-e információ a Polgármesteri Hivatal birtokában, 
mit tesz a község a tervezett adóváltozások után (adóformák megszőnnek, 
településeket elınybe hoznak, nem a település pénze lesz a bevétel, hanem az országé 
pl. olajfinomító stb.). 
Mit jelent, készül-e vészterv? 
Természetesen vannak megoldások, szükséges fejlesztések és a szennyvíztisztító is 
ilyen.  
Reméli, hogy az új Önkormányzat azokat, akiket érintenek a döntései megkérdezi. Az 
Önkormányzat arra hivatott, hogy szolgálja a települést. Korábban nem kérdezték meg 
a lakosságot, amit tisztességtelennek tartott, azt is, hogy a tornacsarnok-beruházást a 
lakosság megkérdezése nélkül készítették, a lakosság pénze volt. Nem tartja 
elfogadhatónak, hogy 500 milliót fordított az Önkormányzat a parkok rendbehozására 
és némelyiknél nem látni, mennyivel lett szebb. 36 millióért megvásárolták a Kövesi-
féle házat, milyen állapotú, megéri-e? 
Ha jó együttmőködést akarnak, akkor kérdezzék meg az érintetteket, pl. Haraszti út, 
Kossuth L. utca, Gyáli út átmenı forgalmának ráeresztése a Kossuth Lajos utcára (14 
autó/perc, 40 m3 sóder szállítása éjszaka). A GPS is beadja az utat. Nem kevés a 
légszennyezés sem. 
A leköszönı önkormányzati vezetık nem tudtak jól kérdezni, a lakosság érdektelenné 
vált.  
Azzal is tenni kellene valamit, hogy 6-7 év még csapadékos lesz, tóvá változunk, ha 
nem készülünk fel. Sok családi házban folyamatosan szivattyúznak, feltört a talajvíz, 
pl. a Széchenyi u. jelentıs részén és pont a Széchenyi u. 16. sz. melletti csapadékvíz 
elvezetı árok telekrészét az Önkormányzat eladta. Fel kell készülni a csapadékvíz 
elvezetésére.  
 
Vincze József megköszöni az intést és megpróbálják jobban csinálni, jobban 
kommunikálni.  
Ha a Széchenyi utcában talajvíz jön fel, az nem a vízelvezetés problémája, mert 
csapadékvíz elevezetésre terv készült, az alapján a Halászy K. utcába vezették a vizet. 
Most a Damjanich utca végén van tervezve a vízelvezetés megoldása. 
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A teljes vízelvezetést nem tudják megoldani, csak gépekkel, ami kb. 5 milliárd lenne, 
erre nincs lehetıség. Az ároktisztítás, a pótlólagos bekötések az elvezetéshez 
megtörténnek, ahol hiányzik a terv, oda készítenek. Pl. építészeti szabály betartására is 
gondot kellene fordítani, pl. a pincék szigetelését nem oldották meg. 
Arról is tájékoztatást ad, hogy a BM-ben jártak a polgármesterek, ahol felkészítették 
ıket a várható változásokra. 2012-tıl várhatóan az iparőzési adó egy részét 
központosítják és a szegényebb településekhez kerül majd a bevétel. Tulajdonképpen 
örüljünk, hogy tılünk majd elvesznek. Elmondta, ha pénzt elvesznek, akkor a 
hiteleket, kötvényeket is vegyék el, aminek a fedezetére szolgál az iparőzési adó.  
Pánczél Károly országgyőlési képviselı azt mondta, nem veszik majd el.  
Az iskolának 40 milliós igénye lett lehúzva, csökkennek a fizetések az összes 
közalkalmazottnál. Megértették. Felül kell vizsgálni az önkormányzati ingatlanok 
hasznosítását, mert sok üresen áll. Szeretnék megépíteni az egészségügyi centrumot, 
mert az 5000 embert szolgálna ki, utána pedig a felszabaduló ingatlanokat értékesíteni 
lehetne. Ezen ingatlanok felújítására sem engedélyeztek költeni, ami szintén több 
millió lett volna. Az egészségügyi központ fölé szolgálati lakások épülnének, így azok 
az ingatlanok is eladhatók, azaz a beruházás egy részére fedezetet teremtenek. 
Az átmenı forgalom a választási kampány során is középpontba került, a rendırök 
jelenléte, a kamerarendszer kiépítése csökkenti majd azt. Megállapodás van a 
rendırökkel, hogy arra a napra kapnak támogatást, amikor 4 órát kint vannak a 
településen. 
Ha az M0-son dugó van, miért zúdítják ide a forgalmat, a PEMÁK válasza az volt, 
hogy dugó van. Tehergépjármővel ott kellene állni a sorban, nem jöhetnének be. 
Dunaharaszti felıl is kérték a súlykorlátozást, a sóderbányához és az 51-es 
lekanyarodásához is kérték, tegyék ki a kivéve áruszállítás táblát. A közterület-
felügyelık is be vannak vonva a munkába, feljelentést tehetnek.  
Az ingatlanvásárlásra nem tud kielégítı választ adni, esetleg dr. György Balázs. 
 
Dr. György Balázs a tornacsarnokkal kapcsolatban elmondja, nemhogy a lakosság nem 
lett megkérdezve, hanem a lakosság követelte annak megépítését. 
Az 5 térre nem 500 milliót költöttek, hanem valamivel több, mint 100 milliót és úgy 
gondolja, meg lehet nézni azokat. A faluközpontra biztosan többet kellett volna 
költeni, arra nem büszke. 
A 8,5 hektáros ingatlant eladta az Önkormányzat, annak egy részébıl ingatlanokat 
vásároltak – vasbolt, Kékesi-féle ház, Kövesi-féle ház, földek –, aminek az értéke nı, 
késıbb értékesíthetık. 
Az igényeket a szolgálati lakásokra, rendelıkre évek óta beadták, csak azt az összeget 
is másra akarták fordítani, pl. tornacsarnok. Arra alapoztak, hogy az iparőzési adó itt 
marad. Sokat tettek azért, hogy ennyi vállalkozó idejöjjön és itt is maradjon. 
Sokat kapott a lakosságtól, hogy a Kossuth L. utcában nem fizettek az útépítésért. A 
Kossuth L. utca pályázott és nyert, mert az 50-es útra megy ki és elkerülı út lesz 
baleset esetén. Az egyirányúsítás azért kellett, mert nem elégíti az ki a kétirányú 
közlekedés követelményét és a lakók is követelték.  
A GPS az más kérdés, de a sofır felelıssége, hogy nem jöhet be.  
A Széchenyi-Alsóerdısor utcák csapadékvíz elvezetésénél az eladott árok a funkcióját 
már elvesztette. 
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Némedi Rezsı a szennyvíztiszítóval kapcsolatban még elmondja, hogy 2008-ban 
visszaminısítették a telep besorolását. Idáig szemet hunytak a környezetvédelmi 
bírságnál – Kozma Miklós megjegyzi, kaptunk –, azaz nem nagy összegeket róttak ki, 
mert tervezve volt a tisztító bıvítése és pályáztak. Akár 100 milliós bírságot is 
kaphattak volna, amit szintén a lakosságnak kellett volna kifizetnie.  
 
Czeróczki Sándor arról érdeklıdik, kinek a felelıssége, hogy így épült? 
 
Kozma Miklós elmondja, nem számoltak 1996-97-ben akkora iparral. Ha csak a 
lakosság lenne, akkor mennyiségileg a tisztító kiszolgálná a lakosságot. 
 
Takács Ferenc szerint nincs sok mérlegelési lehetıség, a szennyvíztisztítót meg kell 
csinálni. Ha a pályázatot meg tudják nyerni jó lenne, mert a tartalék nem erre lenne 
szánva. Lehet hangulatot kelteni a szennyvízdíjakkal stb. Bizottságot alakítottak, azzal 
lehet együtt dolgozniuk, akivel akarnak.  
Volt 20 év, voltak óriási lehetıségek. Amikor a 8 hektár meg lett véve, nehéz volt a 
1,5 milliót kialkudozni. Lehetett volna 20 hektárt is venni. Jól járt, aki itt vett 
iparterületet, aki eladta neki az is, az Önkormányzat pedig kimaradt belıle. Volt olyan 
alkalom, amikor 20 millióért meg akarták venni, Szarka Balázs – akkori bizottsági 
elnök – alig tudta megakadályozni, hogy ne adják el, most 400 milliót kaptak érte. Más 
tollával nem kell ékeskedni.  
A szemétbánya történetet is elıhozza, ott is alkupozícióban volt az Önkormányzat. 
Most 1 Ft-ért megvették.  
 
Mészáros Edina dr. György Balázstól kérdezi, hogy a szennyvíztisztító bıvítés mióta 
ilyen sürgıs? 
 
Dr. György Balázs tájékoztatja, hogy évek óta.  
 
Mészáros Edina elmondja, most 120 milliós önrészt kell biztosítani, 200 millióért 
megvették a Suzuki Ullmant, aminek fele ára az önrészt biztosíthatta volna. Több éve 
kellene a tisztítóra költségvetésben összeget tervezni. Miért pont most kell 
megvalósítani, a magas csatornadíjak ellenében? 
 
 
Dr. György Balázs jelzi, hogy az utolsó kérdésre a Polgármester már válaszolt.  
A Suzuki vásárlás a Képviselı-testület döntése volt, volt pénzük és megvették.  
Már korábban is pályáztak, de ha nyernek, akkor is vissza lehet mondani, ha úgy 
gondolják. 
 
Szarka Balázs a szemétteleprıl érdeklıdik. Az elásott veszélyes hulladékkal a 
Birgejáráson mi lesz?  
Úgy gondolja, közigazgatási átvilágítást is lehetne tenni. 
Úgy gondolja, túlzásba vitték a tornacsarnok méretezését, fenn is kell azt tartani, 
milyen költsége van annak télen. 
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Vásároltak nyakra-fıre, adósságba hajtották a falut. A Suzukit azért vették meg, hogy 
a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság Elnöke a 
pénzéhez jusson, azt beszélik.  
A 30-as csatornánál eltőnt a zsilip. Veszélyes, 2 méter mély. 
A parkolóból kerülı úton kell elmenni a Dózsa György téren, zebrát kellene felfesteni.  
Az elızı Polgármester a Jegyzıt eltávolította. Sokan nincsenek megelégedve a 
jelenlegi Jegyzıvel, a Polgármester úr nem gondolkodott róla? Jobban képviselhetne 
bennünket, ne csak az APEH-nél. 
 
Vincze József tájékoztatja, megvan szabva, hogy hány méteren belül lehet másik zebra 
az úttesten, így oda nem lehet tenni.  
A Suzuki vásárlás ügyében is megkezdıdött a vizsgálat, ami eredményeként hőtlen 
kezelésre javaslatot tehet. Sorba kell venni az ügyeket, folyamatosan vizsgálni. 
A Jegyzı úrral kapcsolatban elmondja, hogy 2,5 hónapja került mellé, a munkáját nem 
hátráltatta. Üléseken a környezı települések úgy nyilatkoztak, hogy „jó nektek, nektek 
van a legjobb jegyzıtök”.  
Ha valami problémája volt, fel kell jelenteni, be kell jelenteni. 
 
Szarka Balázs elmondja, hogy a gazdákat feljelentette az idegenforgalmi adó alapján. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy az itteni adóbefizetık be vannak küldve az APEH 
felé. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy akik idegenforgalmi adót fizetnek, a Képviselı-
testület kérésére az APEH felé jelezve lettek az adóhatóság részérıl, hogy ezt a 
tevékenységet megszüntessék.  
 
Vincze József tudomása szerint vagyonosodási vizsgálat nem volt senki felé. 
 
Bálint Dezsı elmondja, azt mondták, hogy a fél falu fel lett jelentve. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, valamennyi bejelentett szállásadó beküldésre került.  
 
Vincze József elmondja, a falu részérıl felmerült, hogy minden eszközzel küzdjenek a 
románok, illegálisan itt tartózkodók ellen. Most mégis mi vagyunk a rosszak. 
 
Bálint Dezsı szerint azt kell megbüntetni, aki vétett. Az anyját, aki semmit nem értett 
50.000,- Ft-ra büntették, nem tud védekezni, 70 éves. 
 
Vincze József megkérdezi, hogy a hozzá bejelentett, elhelyezett személyekkel tud 
bánni? 2-3 vadidegennel tud szót érteni, bánni? 
A falunak bizonyos létszámban szüksége van a vendégmunkásokra, de nem ennyire. 1 
munkással öten jönnek, a falu ezt nem bírja el, ez lesz a falu veszte. A foglalkoztatók, 
szállásadók tudnak tenni érte, és küzdeni fogunk ellene. Szők csoport anyagi 
haszonszerzése a falu vesztét nem okozhatja.  
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Szarka Balázs jelzi, vele nem volt ilyen probléma.  
Úgy gondolja, hogy a Képviselık hozzanak megfelelı jogszabályokat. A magyar 
munkás nem ment el hozzá dolgozni. Ott a baj, hogy nem mennek el dolgozni, nem 
kapnak munkát és lófrálnak, kint ülnek a téren.  
Ne egymást bántsák, egymással éljenek együtt, tisztelve egymást. A tanár 1.000,- 
Ft/óra díjért korrepetál, számla nélkül, a bizottsági ülésen pedig az hangzik el, hogy a 
némedi parasztoknak rendkívüli éve volt, meg kell ıket adóztatni. Aki mondta 
gondolja azt is, nem mehet a paraszt betegállományban, nem kapott ápolási díjat stb. 
Mindenkire szükség van, egymás kiegészítik. – Palánszky Tamásék felé irányítva – 
nem kell irigykedni rá, már a nagyapja is ezt csinálta, szorgalmaskodtak. 
 
Vincze József elmondja, hogy a vendégmunkások számát minimálisra kell szorítani.  
Az óvodában, iskolában is ott lesznek, jönnek majd segélyért. Önmérsékletet kell 
gyakorolni. Szavazati joga volt ısszel a választáson a lakcímkártyásoknak! 
 
Palánszky Tamás – mivel megszólíttatott – jelzi, nincs vita. Azok ellen van İ is, akik 
szállásoltatnak. Régen szállást is adtak a munkásoknak azok, akiknél dolgozott. Aki 2-
3 házat megvesz, kiadja, jönnek családostul, hozzák a tüdıbajt stb. Ha nem engedik be 
ıket, akkor nem jönnek ide. Aki alkalmazza ıket, hazaküldi, ha jól dolgozik, tavasszal 
visszajöhet hozzá. 
 
Vincze József megjegyzi, a Franciaországból kitoloncolt románok is nyilatkoztak, 
hogy itt befogadják ıket. 
 
Tótyik József elmondja, sok az erdısáv a határban, pl. nem tudnak elmenni a 
Kenderföldeken. A tulajdonosokat szólítsák fel. 
 
Vincze József kéri, jöjjön be a Hivatalba, adjon információt, pontosan hol vannak 
ilyen helyek. 
 
Józan Sándor jelzi, İ tudja, hol vannak. 
 
Zsin Géza Császár úrnak megköszöni az instrukciókat.  
Alsónémedi kis település, minden egyes ügyben nem tehetnek fel kérdéseket.  
A környezetvédelemmel foglalkozik, a falu jelentıs része mezıgazdaságból él és 
sajnálja, hogy még nem jutottak el odáig, hogy a tisztító még nem épült meg. Nagy 
kárt okozhat a településnek, 7-8 kilométeren hígul fel a csatorna stb. és ha 5-6 
hónapban megjelenik a tisztítatlan szennyvíz, eljuthat a földekre, a zöldárura és akár 
hepatitis is lehet, aminek a következménye a termelés megtiltása. Nem a 4-500,- Ft-os 
díjon kell meditálni.  
A XIX. században Széchenyi és Kossuth szinte semmiben sem értett egyet, csak 
abban, hogy egyenlı közteherviselés legyen. – mondta ezt Szarka Balázs 
hozzászólásához.  
 
Földesi Gábor elmondja, hogy a hiányzó zsilip Ráckevéhez tartozik, megkérdezte. 
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Juhász Zoltán igent vagy nemet vár a Polgármestertıl. Az önrészrıl való döntésnél az 
Önkormányzat Képviselı-testülete minden információ birtokában döntött-e? 
Úgy érzi, a tehernövekedés nincs egyenlı arányban a beruházással.  
A Suzuki helyett a szennyvíztisztítóra kellett volna a pénz. Az Ullmann ügyében 
munkacsoport alakult és felkérték a volt Polgármestert a beszámolóra. 
Megkérdezi a Polgármestert, hogy milyen vizsgálatokra gondolt még a következı 
évben? 
 
Vincze József elmondja, nem tudott, nem kaptak kellı információt. Nem fizetési 
kötelezettségrıl döntöttek, hanem „jegyet mutattunk fel, hogy felszállhassunk”. Ha 
nem lesz kedvezı, el kell állni a pályázattól, ezért alakult a munkacsoport. Az önerı 
rendelkezésre áll, arra fogják felhasználni a pénzt, errıl döntöttek. 
Nem volt két hónapja a választás, semmi információval nem rendelkezik, a Jegyzı és a 
Polgármesteri Hivatal adott neki információkat, 11-ig olvasott sokszor, hogy 
információkhoz jusson. 
 
Juhász Zoltán jelzi, az ülésen nem volt ott sem a pályázati referens, sem a pályázatíró, 
egyszerő kérdésekre sem kaptak választ. 
 
Vincze József jelzi, nem pénzkifizetésrıl döntöttek. 
Nem tudja még, hogy milyen ügyekben lesz vizsgálat, de ami zavarosnak tőnik, 
fontossági sorrendben vizsgálódnak. 
 
Császár Lajos szerint a Suzuki Ullmann kivizsgálása idıszerő, ígéret van rá, 
választások elıtt ezzel kapcsolatban rossz hangokat váltottak ki a faluban. 
A falu nagy elismeréssel lehet dr. György Balázs 20 éves munkájára. Nem sértıen 
szándékozott az elıbb felszólalni, sem instrukciókat adni. Lát esélyt a Polgármester 
részérıl, hogy most másképp lesz. Nem látja értelmét mindenféle ügyek 
kivizsgálására, mert tisztességtelen lenne azokkal szemben, akik ennyit tettek a faluért.  
 
Némedi Erika elmondja, hogy az Önkormányzat Jegyzıjétıl kérte az ABÉVA, 
TABÉVA adás-vételi szerzıdését. 5 millió jegyzett tıkével 40 millióért vették meg, 
mi a beltartalma? 
 
Dr. György Balázs tájékoztatja, hogy Kft-ként vették meg és azért, mert az épület 
benne volt. 
Szabó Attila nem szeretne olyan faluban lakni, ahol 200 millióra azt mondják „volt”, 
játékgépbe is bedobhatták volna. 
A Kossuth-Széchenyi utcákban románul lesznek kiírva a nevek, mert teli van velük a 
falu.  
 
Takács Ferenc elmondja, pl. itt elmondják a véleményüket, jegyzıkönyvek vannak, de 
vannak, akik nem adják a nevüket. 
Honlap meg van nyitva, név nélkül mocskolják az embereket, erkölcstelen stb.  
Az önkormányzati ülések nyilvánosak, sokszor ott voltam.  
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Képviselı-testületi tag ilyen honlapot ne üzemeltessen, ne mérgezze a hangulatot a 
faluban. 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja a jelenlévıket, hogy Róla és a civilkapocsról van szó. 
Kedden szóba került a pedagógusok kapcsán, Zsin Géza vetette fel. Név nélkül, fő-fa 
írogat a pedagógusokról, pl. munkaidıben vadászni jár, orvosi igazolással.  
A Képviselı-testület ettıl elhatárolódott, én pedig a Képviselı-testülettıl, mert a 
tájékoztatás fontosabb. 
Elmondja, hogy az iskolában leválasztásra került a rendszer – novemberben –, azaz a 
könyvtár, titkárság, tanári. Azaz sulinetes és ADSL kapcsolat van. A hozzáférés IP 
információkat ad, arról lehet azonosítani, hogy honnan írtak. Errıl az IP címrıl 
december 6-tól 500 látogatás volt a civilkapcson. Diák nem írhatta a hozzászólást, 
tanár kolléga tette fel a hozzászólást a kapocsra.  
 
Vincze József polgármester is felvetette ezt a dolgot, konfliktus alakult ki. Nem a 
céllal van a baj, hanem az eszközzel. 
Úgy gondolja, nincs mit védekezni a sárral való dobálás ellen. A versenyszférában 
megállhatja a helyét, de itt nem. Aki bírál, az adja hozzá a nevét.  
Juhász Zoltán létrehozta a fórumot, jól indult, csak nem lett moderálva, sértı, 
megalázó dolgokat írnak. – Megjegyzi, İ nem olvassa. – Személytelen ellen nem lehet 
védekezni. Nem akar feljelentést tenni ilyen ember ellen, nem süllyed le. 
 
Juhász Zoltán szerint lehet kiragadni hozzászólásokat. Sok dolog volt viszont, ami 
megoldódott, értelmes dolog volt. 
Arról volt szó, hogy nem írhat a saját szájával, nem arról, hogy szőnjön meg. 
 
Zsin Géza elmondja, van 1-2 kollégája, akivel nincs jó viszonyban, iskolaigazgató 
volt, lemondott, főt-fát kiabáltak rá.  
Menjenek haza és kérdezzék meg a gyerekeket, milyen órát tartok, késve megyek-e be 
az órára stb., akkor is ezt mondta. 
 
Juhász Kálmánné megkérdezi, miért sértı? 
 
Zsin Géza tájékoztatja, hogy jó pár kollégájáról jelentek meg mocskolódások. 
 
Császár Lajos úgy gondolja, van a Tanár úrnak méltósága és felettese. 
 
Szarka Balázs jelzi, hogy már az elızı Testületnek is jelezte, megáll elıtte a víz, nem 
folyik el, Halászy K. u. második híd rendbetétele kellene. 
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Vincze József kéri, írja le. 
 
Mivel további hozzászólás, kérdés nem volt a vendégek részérıl, megköszöni a 
részvételt, kéri, mondják el, hogy építı megbeszélések lesznek és jöjjenek négyszer 
ennyien és akkor a tornacsarnokban lesz megtartva a közmeghallgatás, falugyőlés. 
A Képviselı-testület nevében boldog, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet 
kíván! 
 
 
 
 

kmf. 
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