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M E G H Í V Ó 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 
 

2010. március 26-án (pénteken) 14 órai  
 

kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   2351 Alsónémedi, Fı u. 58. 
 
Tervezett napirend: 
 
1.) Helyi egészségügyi szolgáltatók beszámolói (háziorvosok, védınık, fogorvos 

ügyelet). – Tervezett idő:  1 óra. 
 Elıadó: a szolgáltatást nyújtók. 
 
2.) A Kulturális és Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén született határozati 

javaslatok tárgyalása (Halászy Károly Mővelıdési ház 2009. évi mőködésérıl 
szóló beszámoló, a Fantázia Mővészeti Iskola kérései, Kihívás Napja 2010.). – 
Tervezett idő:  1/2 óra. 

 Elıadó: Szántó Erzsébet bizottsági elnök. 
 
3.) A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 

legutóbbi ülésén született határozati javaslatok tárgyalása (mezıırök 
kilométerkeretének emelése, külterületi fémsorompók, küldött delegálása a 
DVT-be, útépítés, közlekedési tábla kihelyezése). – Tervezett idő:  45 perc. 

 Elıadó: Dr. Tüske Zoltán bizottsági elnök. 
 
4.) A legutóbbi Pénzügyi Bizottság ülésén született határozati javaslatok 

tárgyalása (a Vackor Mackó=CSANA kérései, alapítványi támogatások, 
Kisdunáért Társulás beszámolója, ingatlanügyek). – Tervezett idő:  30 perc. 

 Elıadó: Bai Sándor bizottsági elnök. 
 



5.) A Polgármester beszámolója az elmúlt ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. –
Tervezett idő:  10 perc. 
Elıadó: dr. György Balázs polgármester. 

 
6.) Egyebek: 

– Sportcsarnok bérleti szerzıdés módosítási javaslata (kérés). 
 
Zárt ülés: 
 
7.) Vagyoni ügyek. –Tervezett idő:   30 perc. 
   
 
 
 
  
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. március 17. 

 
 
 
Tisztelettel:  

dr. György Balázs  
     polgármester  



Tárgy: Jelentés a központi orvosi ügyelet  
            2009 évi munkájáról 
 

Tisztelt Képviselı Testület, 
 

A Nagykadácsi Kft által mőködtetett központi orvosi ügyelet 2009 évi forgalmi adatai 
a következı képen alakultak: 

- az ambulancián megjelent 1400 páciens 

- kivonulás 997 estben történt  

2009. november  1-e óta az központi orvosi ügyelet az ócsai Egészségházban található. 
A költözés és a kezdés, kisebb kellemetlenségektıl eltekintve, amelyek már rendezıdtek, 
zökkenımentes volt. 

Az Országos Mentıszolgálattal (OMSz) és a Jahn Ferenc Kórházzal kötött 
háromoldalú megállapodás (közös diszpécser szolgálat mőködtetésérıl) alapján 2009. 
december 1-e után a pácienseknek 0613016969-es vagy a 104-es telefonszámon kell orvosi 
segítséget kérniük. (Az OMSz irányítása megbízza a feladattal a megfelelı egységet. Pl. 
értesíti az ügyeleti egységet, hogy vonuljon ki.) A kellemetlenségek elkerülése miatt mindkét 
régi telefonszám tovább él, elérhetı rajta az ügyeletes egység. 

Az ügyelet munkájára jelentısebb panasz nem érkezett. Úgy érzem szakmailag jól 
felkészült kollegák látják el az orvosi, ápolói és sofıri munkát. Az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSz) szóbeli tájékoztatása ezt megerısítette, hisz az elmúlt 
évben szakmai panasz hozzájuk nem érkezett. Az ügyeleten felszereltsége megfelelı, anyag-, 
illetve eszközhiány nem fordult elı. 

Kérem beszámolóm elfogadását. 
 

Ócsa, 2010.03.16. 
Tisztelettel: 

 
Dr. Inczeffy Zsolt 
Nagykadácsi Kft 

ügyvezetıje 



Tisztelt Képviselıtestület, Tisztelt Polgármester Úr ! 
 
 
Tárgy : Jenei Art Dent fogorvosi szolgálat 2009 évre szóló beszámolója 
 
Mint ahogyan tudják immár másfél éve Alsónémedi nagyközség fogászati alapellátását a 
JENEI ART DENT kft. tölti be két orvossal dr. Szegedi Anettel és dr. Jenei Andrással. A 
rendelı megújult és modern korszerő eszközökkel és bútorokkal lett felszerelve2008 évben,   
a minıségi ellátás elvégzését tőztük ki fı célként. Nagyon fontos a  rendelıben a baráti 
családias légkör kialakítása, mely érzésünk szerint sikerült.  
 
2009 január 1-december 31. között 2976 felnıtt beteg került ellátásra  és 1100 gyermekkorú 
páciens ,a nyilvántartott felnıtt korúak száma 4334, míg a gyermekkorúak száma 1158. 
Rendelési idınk heti 30 
154 esetben végeztünk fogkı eltávolítást, mely szintén a fogágybetegségek kezelését szolgálja 
és része a megelızésnek. 
156 esetben rendeltünk csak gyógyszert. 
38esetben láttunk el közgyógyigazolvánnyal rendelkezıt 
29 esetben rokkant nyugdíjast 
1017 kezelést végeztünk gyermekeknél, mely a lakosság szám tekintetében nagyon szép adat 
ebbıl csupán 19esetben történt fogeltávolítás. 
498 idıskorú 60 év felett. 
54 esetben kezelést végeztünk terhes gondozásban. 
 
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek kezelésére és helyes száj  higiéniás 
nevelésükre ezért a 2009-es évben is elvégeztük az iskola szőrıvizsgálatát mely vegyes 
eredményeket hozott , a gyermekek fogászati állapota ,szokásaikat tekintve nem sokat javult. 
Ebben az évben gyermek programunkat kibıvítettük az óvoda szőrésével is. 
 
Legfontosabb célként tőztük ki, hogy a fogeltávolítás helyett a fogmegtartó kezeléseket 
helyezzük elıtérbe így a megjelent betegeknél csupán 134 esetben végeztünk foghúzást míg 
például tömést 745 esetben. A nehéz gazdasági körülményeknek köszönhetıen a lakosság egy 
része sajnos más kiadássokkal szemben háttérbe helyezte ebben az évben fogászati 
állapotának javítását ,melynek anyagi okai mindannyiunk számára érthetıek. De ez a tény 
számunkra is megnehezítette a praxis fenntartását. A nyugdíjasok helyzetét pedig a 2009 
augusztusában hozott kormányrendelet keserítette meg, mely eltörölte fogpótlásuk 
támogatását. 
 Köszönetet szeretnénk mondani az önkormányzatnak és Polgármester Úrnak önzetlen 
támogatásukért és a községben dolgozó orvos kollégáinknak együttmőködésükért 
 
 
 
                                                           Tisztelettel és köszönettel 
 
                                                Dr. Szegedi Anett   és  Dr. Jenei András 
 
 
 



   

Tisztelt dr György Balázs Polgármester Úr! 
 
 
Jákli Györgyi gyermekorvos, helyettesként láttam el Alsónémedin a házi 
gyermekorvosi körzetet 
2009.aug.01 - 2010.jan.31-ig,napi 3 órás rendelésben. 
Ezen idıszak alatt napi 25-45 beteget láttunk el asszisztensnımmel 
együtt,a csecsemıgondozás során  
heti 25-40 csecsemı fordult meg  a tanácsadóban. 
Az iskolai kötelezı oltásokat a 7.,8. osztályban badtuk,a továbbtanuló 8. 
osztályosok szőrı vizsgálata is megtörtént. 
A H1N1 járvány prevenciós feladai ,köztük a védıoltások beadása is rám 
hárult .243 fı kapott megelızı oltást. 
Sajnos a bárányhimlı vírusa elterjedt a gyermekközösségekben, rég 
nem látott mennyiségő betegséget kiváltva.Szerencsére komoly 
szövıdmény egyik fertızés kapcsán sem fordult elı. 
Igyekeztem a gyógyítás mellett a betegségek megelızésére,higiéne 
fontosságára felhívni a figyelmet. 
Az eltöltött idı alatt úgy érzem össszhangban voltam a betegekkel ill. 
szüleikkel, együtt sikerült 
promblémamentesen dolgoznam. 
 
 
Tisztelettel                                     dr Jákli györgyi 
 
 



 
 

JELENTÉS 
 

Az I. sz. Háziorvosi Körzet egészségügyi tevékenysége 2009-ben, Alsónémedin 
 
 
2009-ban a rendelıben valamivel több, mint 10.000 orvos beteg találkozás történt. 
150 kórházi beutalás, 1300-1400 szakrendelıi beutalás. 
 
A háziorvosi tevékenység mellett továbbra is dolgozom a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
Diabetológiai Ambulanciáján önkéntes segítıi formában. 2009-ben a diabetológia minısített 
orvosa lettem. Ez praxisaink betegeinek jelentıs könnyebbséget jelent, hogy nem kell 
állandóan szakrendelésre menni.  
 
Ócsai Ügyelet: 2009-ben konkrét szakmai probléma nem merült fel; hivatalos panasz hozzám 
az ellátás miatt nem érkezett. 
 
2009-ben is megtörtént a férfi lakosság urológiai szőrıvizsgálata. Ezt a szőrıvizsgálatot nagy 
érdeklıdés kíséri, sokan jelentkeznek, javaslom jövıben is folytatni. 
Sajnos tapasztalatom, hogy vércukor, vérnyomásméréses szőrıvizsgálatokon szinte csak azok 
jelennek meg, akik egyébként is járnak rendelésre. Ezért jelenleg a rendelıben megjelent 
személyek egyéni szőrését végezzük, ellenırizzük (pl. jogosítványhoz szükséges 
egészségügyi alkalmassági vizsgálat során). Minden lakosnak lehetısége van amikor ideje 
engedi, illetve egyéni idıpont egyeztetés után a rendelıben szőrıvizsgálatát megbeszélni.  
Az elindult hasi UH szőréseket sajnos a készülék meghibásodása miatt nem tudtuk folytatni.  
Továbbra is népszerő a keddenkénti vérvétel lehetısége.  
 
A rendelı is tovább bıvült az önkormányzat segítségével: felújításra került a kerítés, a bejáró,    
a kerékpártároló térkövezése is megtörtént. 
  
A betegszállítás átalakításával (mentés és betegszállítás szétválasztása) problémánk nem volt 
az elmúlt évben. 
 
2009/2010-es szezonban is megtörtént az influenza védıoltás, mely során csaknem 180 fıt 
oltottunk be. Új plusz feladat volt a H1N1 oltás, melyet a betegek bizalmatlanul fogadtak az 
elején. Mintegy 200 fı került beoltásra. Sajnos Alsónémedin is volt súlyos, tüdıgyulladással 
és légzési elégtelenséggel szövıdött beteg, aki nem volt beoltva.  
 
Visszatérı probléma, hogy jellemzıen a férfiak, alkoholfogyasztás miatt, nem szedik be 
vérnyomáscsökkentıjüket, mert félnek a mellékhatásoktól. 
Fontos lenne, hogy a gyerekek Osztályfınöki óra, vagy egyéb szervezett keretek között, 
szakember vezetésével foglalkozzanak az egészséges életmód fontosságával, a 
szenvedélybetegségek (alkoholfogyasztás, dohányzás, kábítószerezés) hosszútávú káros 
következményeivel. 
 
Általános jelenség, hogy a betegek egy része a rendelési idıt úgy tekinti, mint saját idejét, 
mellyel szabadon gazdálkodhat és rendszeresen a rendelési idı vége elıtt 2 perccel jelenik 
meg, sokszor akár több hete fennálló panaszokkal, majd amikor elızetes vizsgálatok nélkül 
nem az általa „rendelt” komoly eljárás (CT, MRI) történik, akkor felháborodik, hogy nincs 



megfelelıen ellátva. Nem fogadják el, hogy nemcsak jogaik, de önmagukkal szemben 
kötelességeik is vannak, lennének és hogy amit hosszú évek alatt felhalmoztak betegségeket, 
az néhány tabletta beszedésével nem fog varázsütésre elmúlni. Fontosak a fizikai munkák, de 
ha évek alatt tönkremegy a szívük, mert pl. rendszeresen megfázással küzdve, félig betegen 
vágják a fát, csak évekkel késıbb kerülnek orvoshoz, akkor felháborodnak, hogy másnapra 
miért nincsenek meggyógyítva. Sokszor tapasztalom, hogy nem hajlandóak betartani az 
orvosi utasításokat: pl. amelyik gyógyszer szimpatikus, azt beszedik, amelyik nem, azt nem. 
Viszont ha bármilyen Orvosi Alkalmassági Igazolásra van szükségük, akkor hirtelen egy 
betegségükre sem emlékeznek, csakhogy megkapják a papírt. 
Sajnos hasonló tapasztalható idınként az ellátás sorrendjénél is; nem mindig fogadják el, 
hogy van az ı esetüknél súlyosabb, sürgısebb eset, esetleg elıjegyzett beteg jelentkezik, amik 
miatt megnıhet a várakozási idejük. Szintén fogalmi tévedésnek tartom, hogy a 
betegelıjegyzés nem azt jelenti, hogy odatelefonálok a rendelıbe, hogy most érkezem. 
 
Általános jelenség, hogy a páciensek betegen dolgoznak, mert különben elveszítik állásukat. 
Ezzel viszont nı a szövıdmények száma, nem tud kellıen hatékony lenni a terápia, tovább 
tart a gyógyulás. 
 
Az állítólagos gazdasági válság miatt különösen decemberben volt tapasztalható, hogy nagyon 
sok beteg veszítette el állását, melytıl igen megnıtt a passzív táppénzes állomány, melyet a 
felülvizsgáló Fıorvos hónapról-hónapra kifogásol. 
 
Közgyógyellására való jogosultságnál néha nehezen áthidalható anomália tapasztalható: a 
jogszabályi elıírás szerint a havi gyógyszerkiadásnak el kell érni a 7125 Ft-ot, ezzel szemben 
a Háziorvos által rendelhetı gyógyszereket csak havi 6000 Ft-ig veszik figyelembe, e felett 
csak külön további szakorvosi javaslatra írható gyógyszer kerülhet a listára, melyre a 
betegnek egyébként lehet nincs is mindig szüksége. Viszont ha nem kerül felírásra, akkor 
kieshet a rendszerbıl. 
 
A HPV elleni védıoltás 90%-os finanszírozását nagyon jónak tartom, de mivel a 10%-os 
önrész sok érintett számára jelentıs anyagi megterhelést jelent, ezért megfontolásra 
érdemesnek tartom ennek eltörlését az érintett korosztály számára. 
 
2009. április 23. csütörtökön délelıtt cukorbetegek részére mikroalbuminuria (vizelet fehérje 
ürítés, mely a diabeteses vesekárosodást jelzi) vizsgálat történt, melyen kb. 50 általam kezelt 
Alsónémedi cukorbeteg vett részt. 
 
2009. április 29-én, szintén cukorbetegek részére HgbA1C szőrés volt (a vizsgálat elıtti 
idıszak szénhidrát anyagcseréjét jelzi), melyre 100 értesített betegbıl 75-en jöttek el. 
 
Sajnos történt egy igazán váratlan tragédia is: mindannyiunk által szeretett és megbecsült Dr. 
Jobbágy Katalin gyermekorvos júliusban tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. 
Helyettesítését és a gyermekek ellátását zökkenımentesen sikerült megoldani, de Kati még 
sokáig hiányozni fog mindannyiunknak. 
 
2009-ben megkezdtem Oktató Családorvosi képzésemet, melynek keretében 2009. 
októberében végzıs orvosi egyetemista - Alsónémedi lakos - háziorvosi gyakorlatát a 
rendelıben teljesítette. 
 
 



 
2010-ben is lesz szőrés: februárban tüdıszőrés volt, márciusban a Dabasi Tüdıgondozóból, 
Dr. Bérdi Eszter Fıorvos Asszony segítségével volt allergia és légzésfunkciós vizsgálat. 
Áprilistól lesz Arteriográfos vizsgálat  (erek állapotáról ad tájékoztatást), elıre láthatóan 2-3 
hónapig lesz lehetıség bejelentkezni vizsgálatra. Szeretném, ha folytatódna a férfiak urológiai 
szőrıvizsgálata, a hölgyek mammográfiás és nıgyógyászati szőrése. Bejelentkeztem az 
ÁNTSZ Szőrési Központ által szervezett Vastagbélszőrés 2010 programba, mely 
remélhetıleg  június 1 és szeptember 30. között fog zajlani 
 
2009-ben az OEP ismét csökkentette a kártyapénzt; a benzin jelentısen drágult; drágult a 
praxis megvételére felvett hitel is és jelentısen emelkedtek a praxis fenntartási költségei. 
Jelenleg a praxis anyagi gondokkal küzd és hónapról-hónapra él. 
 
 
 
 
       Dr. Papp Zsolt 
       Háziorvos, Belgyógyász, Diabetológus 
 
Alsónémedi, 2010. március 18. 



                 Szöveges jelentés Alsónémedi II. körzet 2009. évrıl 
 
 
1. 2007 évben az élve születések száma 32 volt, 2008-ban 39 baba született 2009-ban 
29 újszülöttünk volt. Ez most enyhe csökkenés, de több a második harmadik, sıt 
negyedik gyermek a családban. Oka lehet a gazdasági válság Ebben az évben 24 új 
család lett, a többiekben testvér született. Épült két lakópark, ide fiatal családok 
költöztek. 
 
2.   A tanácsadó a gyermekrendelıvel közös épületben mőködik. Tanácsadási nap 
szerda. 8-tól 10 óráig a védınıi önálló fogadóóra van. 10-tıl –12-ig csecsemı 
kisgyermek tanácsadás orvossal. 13-15 óra között védınıi kismama tanácsadást tartok. 
Ez a tavalyi évben kicsit átrendezıdött a sajnálatos esemény miatt, de a kialakult 
helyzetet a szülıkkel együtt  próbáltuk kezelni. A tanácsadó jól felszerelt, napi 
teendıkhöz az eszközök, nyomtatványok biztosítottak. Számítógéppel rendelkezünk, 
de védınıi program nem igazán használható, ezért én a csak a kartonokba dolgozom. 
 
3. 5 évesek státusvizsgálatára az adott hónapban kerül sor ,amikor a gyermek tölti 
az ötödik évét. Személyes behívást követıen jönnek és itt történik a mérés ,látás- 
hallásvizsgálat, orvosi vizsgálat. Szükség esetén szakrendelésre irányítás. Szerdán 
reggel 9 –re szoktam hívni a gyerekeket, így a szülınek nem kell szabadságot kivenni, 
mert be tudja vinni az oviba a vizsgálat után. 
Az idegen orvoshoz járókat  megnézem, majd megkérem a szülıt ,hogy a saját 
gyermekorvosával  végeztesse el a további vizsgálatot ,és juttassa vissza a 
nyomtatványt. 
  
4. Iskola-egészségügy 
- Fogadóóra, rendelési idı: kedd 9-12 óra között.11-tıl orvosi vizsgálatok 
vannak. 
- Szőrıvizsgálatokat  az osztályfınökkel egyeztetve végzem. Ez az iskolai 
munkaterv szerint történik. Ebben az évben az 5.és 7. Osztályok tartoznak hozzám. 
Minden év elején megbeszéljük ,hogy melyik osztályt ki nézi. Ezek a szőrések 
általában szerdán délutánonként vannak , a tanítás után, mert a pedagógusok nem 
szeretnek órát halasztani. Az a gyermek ahol elváltozást találok eljön a doktornıhöz 
lehetıség szerint szülıvel együtt és  a továbbiakat megbeszéljük. Gyógytorna, úszás, 
szakrendelésre továbbküldés. Aki beutalót kapott ,az 1 hónapon belül jelzi, hogy 
elment –e, milyen kezelést kapott. Ezt általában az iskolában történı megkeresés után 
derül ki. 
- A 2009-es évben a 6.osztályosok védıoltásait szerveztem. Szeptemberben a DT 
oltás októberben az MMR volt. Az osztályfınököknek kiosztom az oltások idıpontját 
,leírását. Ez bekerül  a gyerekek  ellenırzıjébe és otthon a szülıvel aláíratják. Az oltás  
a rendelıben történik , a szerdai tanácsadáson. A hiányzok  a következı szerdán vagy 
egyeztetés után más idıpontban kapják meg az oltást.  



 
- Egészségnevelési órák osztályfınöki óra keretében valósul meg.  A felsı 
tagozatnak tartottam elsısegélynyújtást, alapvetı szinten. Az idı rövidsége miatt 
tényleg csak a legelemibb szabályokat tudták a gyerekek elsajátítani. A tanárok ebben 
partnerek, együttmőködésünk jó.  
- Csoportfoglalkozás kétféle volt. A nyolcadikos lányoknak tartottam 
foglalkozást  a serdülıkorról, szexuális életrıl. Tulajdonképpen mindarról ami 
érdekelte ıket. Ez inkább egy kötetlen bizalmas beszélgetés volt.        
 
 

 
Én úgy érzem, hogy minden segítséget megkapok a munkámhoz a 
Képviselıtestülettıl  Polgármester és Jegyzı Úrtól éppúgy , mint a felnıtt 
háziorvosoktól vagy a gyerekorvostól .Az együttmőködés megfelelıen mőködik 
minden oldalról .A felmerülı problémákat egyedül vagy közösen meg tudjuk 
oldani. Így van ez a gyámügyis kollégákkal és gyerekjóléti és  családsegítı 
szolgálat dolgozóival is. 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. március 18  .          Tisztelettel: Dénes Zsuzsa 



Egészségügyi beszámoló Alsónémedi  
I. számú védınıi körzetrıl 2009-es évre vonatkozóan. 

 
 

        Körzeti védınıként a elmúlt év végén 160 családot gondoztam .Feladatom  a   
családgondozáson belül   : a várandós anyák  -  számuk  18      -  
             a csecsemık          -  számuk  28      -  
             a kisdedek             -  számuk  47      -  
              a kisgyermekek     -  számuk 108  fı volt  év végén -  látogatása ,tanácsadáson való ellátása. 
A várandós anyukák száma tavaly ismét kissé csökkent,de több új ház épült ,beköltözések révén nıtt 
a családok összlétszáma. Kevesebb volt az elköltözés is, szerencsére  vetélés,halálozás sem fordult 
elı. Az édesanyák továbbra is együttmőködıek,belátják : ez az  ı érdekük is,sıt hálásak a 
gondoskodásért. Egymást is mind gyakrabban segítik ruhákkal, különbözı eszközökkel. Igaz én is 
törekszem a feleslegessé vált   holmikat eljuttatni a rászorultakhoz, vagy háztól-házig módszerrel, 
vagy a tanácsadásomra lehet behozni az adományokat .A gyermekek többsége tiszta, jól gondozott 
,csak néhány családban tapasztalható elhanyagolás ,vagy idıszakos bántalmazás. 
 
         Iskola védınıként  a  „Szivárvány „  Napközi otthonos  Óvoda Szent István téri 6 csoportját  
látom el .Itt 144 gyermeket gondozok .A Szechenyi István Általános Iskolában az alsó 
tagozatosok – I.-IV. osztályosok  -  tartoznak hozzám- 220 fı. Felsıbb osztályokban a  
védıoltásokat bonyolítom,elıadásokat tartok. 
Mind az óvoda,mind az iskola maximálisan segíti a munkámat, a lehetı legjobban tudunk együtt 
dolgozni .A tanév elején hónapokra lebontott munkatervet készítek el,melyet a gyermekorvossal 
és az  
intézményvezetıkkel  egyeztetek,így  mindenki igénye érvényesülhet. Örvendetes tény hogy az 
elıírt 
tisztasági vizsgálatokon mindkevesebb  problémát észlelek és  a jelzések is ritkábbak.  
 
        Havonta egy alkalommal nıorvosi rendelést tart dr. Tahy András, Budapestrıl jön ki. A 
dabasi rendelı kihelyezett  részlegeként  üzemel. Tavaly 268 nıbeteget fogadtunk. Igyekszem 
a rendelés közben életmódbeli, higiénés tanácsokat is adni, egészségnevelı filmeket vetíteni, 
ismeretterjesztı anyagot átadni…,mert úgy tapasztalom hiányosak az ismeretek. 
 
       A Gyermekjólét Szolgálattal naprakész, kölcsönösen segítı viszonyban vagyunk, 2009-
ben 
6 jelzés történt részemrıl, szerencsére kevésbé komoly esetek fordultak elı és hatékonyan 
tudtunk segítséget nyújtani. A háziorvosokkal is heti   szinten , illetve szükség szerint tartjuk 
a kapcsolatot, rendkívül értékes a segítségük. 
   
        Az Önkormányzat is igyekszik minden tekintetben figyelembe venni a szükségleteinket 
és a lehetıségekhez képest kielégíteni azokat,így elmondhatjuk ,kolleganıinkhez  képest is ,  
jó a  
helyzetünk. 
 
         
 
                                                    Tisztelettel:Bihari Lászlóné 
 
 
Alsónémedi,2010.03.18. 



 
ELİTERJESZTÉS 

a Képviselı-testület 2010. március 26-i ülésének 2. sz. napirendjéhez 
 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
 
19-20/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
A Fantázia Mővészeti Iskola benyújtotta beszámolóját az elmúlt tanév elsı félévérıl. 
Ebben az anyagában a 2008. február 01-tıl bevezetett támogatás emelését is kéri az 
iskola igazgatója.  
Mellékelten kiküldjük a félévi értesítıt kapott tanulók névsorát, mely azonban nem 
alsónémedi neveket is tartalmaz. Mindent összevetve 37 olyan alsónémedi gyermek 
van, aki egyéni foglalkozáson, 81 pedig aki csoportoson vett részt. Az iskola kérését 
forintosítva az derül ki, hogy a jelenlegi létszámok alapján 186.000,- Ft/év összeget 
jelentene a kért emelés.  
 
22/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
Az idei évben május 19-én rendezik a Kihívás Napját, melyre az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelıen javasolja a Bizottság településünk benevezését. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. március 18. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik  
                jegyzı



Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
 
 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
Kulturális és Oktatási Bizottsága 2010. március 16-án megtartott 

ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 

Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága a kiküldött napirendet – módosításokkal együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: azonnal. 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 5 igen, 1 nem szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

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

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága a táncház – és a hozzá kapcsolódó foglalkozások – 
mőködtetésének, támogatásának tárgyalására 2010. júniusi ülésén visszatér. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Kulturális és Oktatási Bizottság 2010. júniusi ülése. 

 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Halászy Károly 
Mővelıdési Ház és Könyvtár 2009. évi mőködésérıl szóló beszámolóját 
elfogadásra. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

18/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága elfogadta a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 
2010. évi munkatervét a benyújtott elıterjesztés alapján. 
  
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Fantázia Mővészeti 
Iskolába járó alsónémedi lakosú gyermekek 1200,- Ft/fı összegő (csoportos 
foglalkozás) támogatását a 2009/2010. tanév második félévétıl visszamenıleg 
100,- Ft/fı összeggel megemelni. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 

 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Fantázia Mővészeti 
Iskolába járó alsónémedi lakosú gyermekek 1500,- Ft/fı összegő (egyéni zenei 
foglalkozás) támogatását a 2009/2010. tanév a második félévétıl visszamenıleg 
200,- Ft/hó összeggel megemelni. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 2010. évben is kiírja a „Tiszta udvar, rendes ház”, valamint a 
„Legrendez6ettebb utca” pályázatot, az elıterjesztésben szereplı feltételekkel. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: azonnal, ill. 2010. június 30. 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 2010. évben nevezni kíván a „Kihívás Napja” programjára, 
melynek költségeit a tartalék terhére javasolja a Képviselı-testület felé 
biztosítani. 
 
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 

 
Alsónémedi, 2010. március 17. 
 
 
        Szántó Erzsébet sk. 
                elnök 



ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2010. március 26-i ülésének 3. sz. napirendjéhez 

 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
23/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
A Bizottság elfogadta a mezıırség tavalyi évérıl szóló beszámolót, mely kapcsán 
felvetıdött egy olyan probléma, mely megoldása a Képviselı-testület hatáskörébe 
tartozik.  
Az idei évtıl kezdıdıen csökkentek azok a jogszabály által megállapított elszámolható 
üzemanyagnormák, mely alapján a saját gépkocsi használatának elszámolását meg 
tudjuk tenni. Ez azt is jelenti, hogy ugyanaz a mezıır, ugyanazon az úton, ugyanazzal 
az autóval, ugyanannyi kilométer megtétele után kevesebb költségtérítést kap, mint a 
tavalyi évben.  
A mezıırök 2008-tól 15.500 kilométer/év kerettel rendelkeznek, míg vezetıjük 
további 4.000 kilométer/év távolságot számolhat el. Azt, hogy a jogszabályváltozás 
pontosan milyen költségvetési kihatással jár megmondani nem tudjuk, mivel változó a 
mezıırök által megtett távolság. 
A Bizottság javasolta, hogy a keret megemelésével kompenzáljuk a 
jogszabályváltozásból fakadó bevételcsökkenést.  
 
25/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
A Képviselı-testület 302/2009. (11. 27.) sz. határozatában szükségesnek tartotta 
külterületi fém sorompók elhelyezésére ajánlatot kérni.  
A beérkezett ajánlat szerint 120.000,- Ft + ÁFA/darab lenne az ár felszereléssel együtt 
és 13 darabra lenne szükség.  
A Bizottság nem javasolja a fém hulladék keresettsége, és a magas bekerülési költség 
miatt ezen sorompók elhelyezését.  
 
26-27/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
A Bizottság ülésén nagy vita volt arról, hogy Önkormányzatunkat ki képviselje a 
Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat ülésén. Végül egyik jelölt sem kapta meg a 
többséget, ugyanakkor a Képviselı-testület ülésén már okafogyottá válik a kérdés, 
hiszen túl leszünk az ominózus győlésen.  
 
28/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
Sajnálatos módon elutasították a belterületi utak aszfaltozására benyújtott 
pályázatunkat, mely 5 utcát érintett (Akácfa, Nap-Hold, Arany J., Nyárfa). 



Mivel a költségvetési koncepció tárgyalásánál már megjelent, hogy ebben az esetben 
esetlegesen kizárólagosan saját erı felhasználásával (természetesen a korábban már 
beszedett lakossági pénzeket bevonva) megvalósuljon a fejlesztés – tekintettel arra, 
hogy a következı 3-4 évben nem várható pályázati pénz ilyen célra – így javasoltuk a 
fejlesztést. A tavaly benyújtott pályázat tervezıi költségvetése alapján106 millió forint 
+ ÁFA a bekerülési költség, míg a lakosság mintegy 6,7 millió forint önerıt szedett 
össze.  
A pályázathoz beadott anyagok alapján a közbeszerzésre és a mőszaki ellenırzésre 
még mintegy 7 millió forintot számolhatunk és idén januártól kötelezıen 
alkalmazandó elektronikus költségvetés elkészítése is nehezíti helyzetünket. Ezeket a 
költségeket a Képviselı-testület üléséig ajánlatkéréssel igyekszünk tisztázni, de az 
látszik, hogy a költségvetésbe betervezett önerın felül még mintegy kb. 100 millió 
forintra lehet szükségünk a beruházás megvalósításához.  
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a kérdést és 35/2010. (03. 17.) sz. határozatában 
szintén az útépítés mellett tört lándzsát. Ugyanakkor ebben a javaslatban megjelenik, 
hogy esetlegesen a Nyárfa utca aszfaltozását vegyük ki a csomagból, mivel az 
lakótelkeket közvetlenül nem érint. A tervezıi költségbecslés alapján a Nyárfa utca 
32,5 millió forint + ÁFA, a lakossági önerı 720.000,- Ft. 
 
29/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
Képviselıi felvetés során született a Bizottság javaslata, melyet a KRESZ szabályok 
megtartása ugyan nem indokolna, de a nagyobb biztonság miatt fontos lehet.  
 
 
 
Alsónémedi, 2010. március 18. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik  
             jegyzı



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

K I V O N A T 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testület Településfejlesztési, 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának  

2010. március 16-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
22/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a napirendet 
– kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
23/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága – szóbeli 
kiegészítéssel együtt – elfogadta a mezıırség 2009. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolót. 
Egyben javasolja a Képviselı-testület felé a mezıırök éves kilométer keretének 
szükséges mértékő emelését. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal, ill. a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 6 igen, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
24/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadta a 
közterület-felügyelı 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága – a 
mezıırök véleményének figyelembevételével – nem javasolja a Képviselı-testület 
felé a külterületen fém sorompók elhelyezését. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 2 igen, 4 nem, 2 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
26/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága nem fogadta 
el Zsin Géza képviselı úr delegálását a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat 
küldöttgyőlésére.  
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 3 igen, 2 nem, 3 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
27/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága nem fogadta 
el Józan Sándor képviselı úr delegálását a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat 
küldöttgyőlésére.  
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 5 igen, 3 nem 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
28/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé a lakossági hozzájárulások befizetésének felhasználásával a 
2010. évben önkormányzati finanszírozással megvalósítani az Akácfa, Nap-Hold, 
Nyárfa és Arany János utca aszfaltozását, tekintettel arra, hogy a vonatkozó 
pályázatunkat véglegesen elutasították. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 6 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
29/2010. (03. 16.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé a Deák Ferenc utca és Iskola utca sarkán – Földesi 
Gáborék ingatlana elıtt – „Elsıbbség adás kötelezı!” tábla kihelyezését. 
 
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 



ELİTERJESZTÉS 
a Képviselı-testület 2010. március 26-i ülésének 4. sz. napirendjéhez 

 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
 
26/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
A családi napközit mőködtetı cég a mellékelt kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz.  
A kihasználtsági adatokat és a jövı bizonytalanságait értékelve döntött úgy a 
Bizottság, hogy egyelıre nagyobb beruházást ne végezzünk és a támogatást sem tartja 
idıszerőnek. 
 
27/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
Már a tavalyi évben is képviselı-testületi hatáskör volt a beérkezett alapítványi 
kérések támogatása, melyre idén is összesen 500.000,- Ft van tervezve. A lent felsorolt 
kérelmezık közül az elsı hetet támogatta Önkormányzatunk a tavalyi évben is, 20-
20.000,- Ft-tal (kivéve a Szív Hangja Alapítványt, mely a Jahn Ferenc Kórház 
érintettsége okán 50.000,- Ft támogatásban részesült). 
Az idei kérelmezık a következık: 

– Segítıszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány, 
– Országos Mentıszolgálat Alapítvány, 
– Bársonyszív Alapítvány,  
– Hallgass a Szívedre Alapítvány az Éhezı és a Beteg Gyermekekért, 
– MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY, 
– Segíts, hogy élhessek Alapítvány, 
– Szív Hangja Közhasznú Alapítvány a Beteg Gyerekekért Alapítvány, 
– Meseország Gyermek Alapítvány (új kérelmezı, 2007-ben kezdte 

mőködését, egészségügyi intézmények számára mőszereket beszerezni, 
Egyesített Szent István kórház csecsemıosztály), 

– Csontvelı Transzplantációs Alapítvány (új kérelmezı, 2003-ban kezdte 
mőködését, csontvelı transzplantáción átesett gyerekek és családjuk 
támogatása, mőszerek beszerzése), 

– Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány (új 
kérelmezı, 2008-ban alakult, beteg gyerekek támogatása, kezelésükben 
segítség, együttmőködési megállapodások kórházakkal). 

 
29/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
Szalai Jácint az Alsónémedi, Fı út 91. sz. alatti lakás tulajdonosa el szeretné adni az 
ingatlant, hogy a kapott vételár egy részének felhasználásával rendezhesse 
felgyülemlett tartozásait.  



Mellékelten kiküldjük az adós Kolléganım által kb. 1,5 éve készített adó- és 
értékbizonyítványt, mely elkészülte óta az alapadatok nagyon nem változhattak. A 
tavalyi év második felében – tudomásunk szerint – az ingatlan felét 5 millió forintos 
áron vásárolta meg Szalai úr Földi Mónikától, ami kiindulópont lehet egy esetleges 
ajánlat megtételekor. 8 millió forintos vételár felett közbeszerzés köteles az 
ingatlanvásárlás.  
 
30/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
A napokban kaptuk az OTP Faktoring Vagyonkezelı Kft. megkeresését, mely szerint 
2010. április 30-án nyilvános árverésen értékesíteni kívánják az Alsónémedi, 
Széchenyi u. 61. sz. alatt található, kivett, lakóház, udvar megjelöléső 1392 m2 
alapterülető ingatlant. A lakóépület nagysága 71 m2, a kikiáltási ára 8.000.000,- Ft. 
A vonatkozó jogszabályok szerint Önkormányzatunknak elıvásárlási joga van, ha az 
Önkormányzat írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy határozatlan idıre a jelenlegi 
tulajdonosnak az ingatlant bérbe adjuk, a többi önkormányzati lakáshoz kapcsolódó 
feltételekkel.  
Ha az árverésen nem veszünk részt, akkor is lehetıségünk lesz arra, hogy a kapott 
legkedvezıbb ajánlat kézhezvételétıl számított 30 napon belül nyilatkozzunk, de 
célszerő lenne eldönteni, hogy egyáltalán érdekel-e minket a lehetıség.  
 
31/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
Benkı János úr a Nap utcai önkormányzati lakás bérlıje azzal a szóbeli kéréssel 
fordult hozzánk, hogy megvásárolná a fenti ingatlant.  
Elsı eldöntendı kérdés, hogy el kívánjuk-e adni és amennyiben igen az Önkormányzat 
válasza, úgy lehetne a vételáron gondolkodni.  
A tavalyi évben a rendırség hozzájárult a lakás szolgálati jellegének 
megszüntetéséhez, azzal a kikötéssel, hogy Benkı úrral létesítsünk határozatlan idejő 
bérleti jogviszonyt, ami hosszú idıre meghatározza a lakás hasznosítását. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy amennyiben Benkı úr mégis komolyabb összeget 
ajánl a Képviselı-testület üléséig, úgy fontoljuk meg az eladást. Megkérdeztük İt 
errıl, és úgy nyilatkozott, hogy 5 millió forint feletti vételárnál már nem érné meg 
Neki a vásárlás, figyelembe véve az ingatlan állagát és a fizetendı lakbért. A vételárat 
részletfizetéssel gondolta kiegyenlíteni, kb. havi 30-40.000,- Ft-os összegekben. 
 
34/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozathoz: 
 
A tavalyi évben az Önkormányzat által eladott Kistói u. mögötti területre bevezették a 
gázt, mely munkálatok érintették a Kistói utcát is.  
Vagyonrendeletünk szerint a kártalanításról a Képviselı-testületnek kell döntenie.  
A vállalkozói területen ilyen esetben nem kértünk kártalanítást. 
 
Alsónémedi, 2010. március 18. 
         Rozgonyi Erik 
               jegyzı



 
 

Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
2351 Alsónémedi, Fı út 58. 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
Pénzügyi Bizottsága 2010. március 17-én megtartott 

ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 

Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottság a napirendet – kiegészítésekkel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága úgy döntött, hogy a Vackor-Mackó Nonprofit Bt. részére változatlanul 
2010. augusztus 31-ig adja térítésmentesen bérbe a Kossuth L. utca 60. sz. alatti 
volt iskolaépületet, a 2010. szeptember 01-tıl érvényes feltételeire pedig a 2010. 
júniusában tartandó Pénzügyi Bizottsági ülésen térnek vissza. 
A Bizottság a bérbeadót terhelı karbantartási munkálatok elvégzését 
természetesnek tartja, de nem javasolja a Képviselı-testület felé az ingatlanon és 
annak udvarán egyelıre beruházás (pl. udvarparkosítás) elvégeztetését és a 
családi napközi támogatását.  
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 



Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése, ill. a Pénzügyi Bizottság 
júniusi ülése. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága a beérkezett alapítványi támogatások elbírálásánál az alábbi 
támogatási összegeket javasolja a Képviselı-testület felé: 
40.000,- Ft: 

– Szív Hangja Közhasznú Alapítvány a Beteg Gyerekekért Alapítvány 
20.000,- Ft: 

–       Segítıszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány, 
– Országos Mentıszolgálat Alapítvány, 
– Bársonyszív Alapítvány,  
– Hallgass a Szívedre Alapítvány az Éhezı és a Beteg Gyermekekért, 
– MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY, 
– Segíts, hogy élhessek Alapítvány, 
– Meseország Gyermek Alapítvány, 
– Csontvelı Transzplantációs Alapítvány,  
– Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú 

Alapítvány. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Kisdunáért Önkormányzati 
Társulás 2009. évi mőködésérıl szóló beszámolójának elfogadását. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Fı út 91. sz. ingatlan megvásárlása 
érdekében a Polgármester felhatalmazását további tárgyalásokra, a közbeszerzési 
értékhatár alatti megállapodás esetén a szerzıdés megkötésére. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága az OTP Factoring Vagyonkezelı Kft. általi megkeresés alapján nem 
javasolja a Képviselı-testület felé a Széchenyi u. 61. sz. ingatlan megvásárlását.  
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága nem javasolja a Képviselı-testület felé a Nap utcai önkormányzati 
lakást értékesítését Benkı János szóbeli megkeresése alapján.  
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága úgy döntött, hogy Jelenik Ilona részére 2010. június 30-ig 
részletfizetést engedélyez a Szabadság téri üzlet bérleti tartozásának rendezése 
érdekében.  
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: 2010. június 30. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága úgy döntött, hogy a Tuti Zöldség Kft. (Dunaharaszti, Fı út 262.) 
részére zöldségkereskedelem céljára 2010. április 01-tıl bérbe adja a Szabadság 
téri 1893/2 hrsz-ú üzlethelyiséget. 
A bérleti díj 45.000,- Ft + ÁFA/hó. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: 2010. április 01. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága – a korábbi eljárásnak megfelelıen – nem javasolja a Képviselı-
testület részére a Kistói u. mögötti területen végzett gázvezeték építés miatt 
kártalanítás igénylését a TIGÁZ Rt-tıl. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága 4 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2010. (03. 17.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek – a több éve összegyőjtött lakossági 
hozzájárulások befizetésének felhasználásával –, hogy a 2010. évben 
önkormányzati finanszírozással valósítsa meg az Akácfa, Nap-Hold és Arany 
János utca aszfaltozását, tekintettel arra, hogy a vonatkozó pályázatunkat 
véglegesen elutasították. Az ebben a pályázati csomagban szereplı Nyárfa utca 
aszfaltozásának idei elvégzését – tekintettel arra, hogy az utca lakóingatlannal 
közvetlenül nem érintett – megfontolásra javasolja. 
 
Felelıs: Bai Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi, 2010. március 18. 
 
 
 
 
        Bai Sándor sk. 
               elnök 
 



 ELİTERJESZTÉS 
 

a Képviselı-testület 2010. március 26-i ülésének 5. sz. napirendjéhez 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Határozatok végrehajtása: 
 
33/2010. (02. 09.) Nem igényelt végrehajtást 
34 Tornacsarnok bérlıjérıl és a bérbeadás feltételeirıl döntöttünk. 
35    Nem igényelt végrehajtást 
36 Az iskolai konyha-étkezı és szolgálati lakás építés-átalakítás 

kivitelezıjérıl döntöttünk. 
37 Belágyi Tamás ügyvezetı beszámolóját fogadtuk el. 
38 A tornacsarnokba a padlóborítás megrendelésérıl döntöttünk. 
39 Az iskola régi épületrészének hıszigetelésére benyújtandó 

pályázatról döntöttünk. 
 
40/2010. (02. 26.) Nem igényelt végrehajtást. 
41 A március 15-i ünnepség megtartásának idıpontja változtatását 

utasítottuk el. 
42 Dabas Város Rendırkapitányságának beszámolóját fogadtuk el. 
43-46 Intézményeink költségvetését fogadtuk el.  
47 Az óvoda 9. csoportjának további mőködésérıl döntöttünk. 
48 Egy keretet terveztünk be költségvetésünkbe az óvoda részére a 

 rászorult gyermekek programokon való részvételének támogatása 
érdekében. 

49 A Kormorán koncert megrendezéséhez engedélyeztük a 
Mővelıdési Házban megmaradt pénz felhasználását. 

50 Nem igényelt végrehajtást. 
51 A civil szervezetek támogatására kiírandó pályázatról döntöttünk. 
52 Az illetmények emelésének számfejtésérıl intézkedtünk. 
53 A Polgárır Egyesület támogatását emeltük meg. 
54 Háziorvosunk költségeinek további támogatását szavaztuk meg. 
55-56 Az idei Lovasnap támogatási összegérıl döntöttünk.  
57 A PVCSV felszámolásával kapcsolatosan hoztuk meg a szükséges 

határozatot. 
58 A Széchenyi Napok keretében megrendezett Back II Black 

együttes fellépésének anyagi támogatásáról döntött a Testület. 
59 A Kormorán Koncert részvételi feltételeirıl határoztunk. 
60 Nem igényelt végrehajtást. 
61 A szennyvíztisztító bıvítésére benyújtandó pályázat. 
62 A Hungarian Baja Terep Rallyban való részvételünkrıl 

döntöttünk. 
63-66 Vízvisszatartás témakörében hozott határozatok. 



67-69 Az ABÉVA Kft-vel kapcsolatos döntések (könyvvizsgáló, 
takarítás, munkadíjak).   

 
70-72/2010. (02. 26.) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek (SZSZB 

tagok megválasztása és személyi ügyek). 
 
Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 
 
2010. január 30.   A Katolikus bál volt, melyen nem tudtam résztvenni. (Gyász) 
2010. február 01. A Penny elıtt húzódó út aszfaltozása ügyében tárgyaltunk.  
02. Az iskolabıvítéssel kapcsolatban folytattunk megbeszélést 

Belágyi Tamással és Kotán Miklóssal. 
 A Polgárvédelemhez nyert támogatás felhasználásáról tárgyaltunk. 
 Ezen a napon jártak nálam a védınık is az új védınıi program 

kapcsán, melyet már használnak.  
03. Budapesten jártunk az NFÜ-nél a szennyvíztisztító bıvítése 

kapcsán. 
04. Pleszkáts úrék jártak nálam a tornacsarnok bérlése ügyében. 
 Kurucz Tibor járt itt a Speciálterv Kft-tıl. 
 A Pennynél jártunk az összekötı út aszfaltozása ügyében. 
05. Gödöllın voltam a sitt-telep rekultivációja kapcsán. 
08. A Kertváros Társulás ülése volt, azt megelızıen pedig a Pénzügyi 

Bizottság ülését vezettem le. Ekkor fogadtuk el a Társulás idei 
költségvetését. 

 Este a Grópius Zrt. járt itt, amikor egyeztetést folytattunk az 
iskolabıvítés témakörében. 

09. Reggel megtörtént a szükséges gátbontás. 
 Este két rendkívüli ülést is tartottunk. 
10. Máthé Márk járt itt a tornacsarnok bérlésének közbeszerzés 

ügyében. 
 Szabó Ferenc keresett meg az idei lovasnap megrendezése 

kapcsán. 
11. A BAFT ülésén jártam Budapesten. 
15. Településıreinkkel folytattunk megbeszélést a Jegyzı úrral. 
 Este a Kulturális és Oktatási Bizottság ülése volt, majd ismét a 

Grópius Zrt-vel tárgyaltunk az iskolabıvítésrıl. 
16. A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 

Bizottság ülése volt, majd az ún. Acsai-tó hangos rendezvényei 
miatt jártak nálam a környékbeliek. 

17. A Penny elıtt húzódó Összekötı út aszfaltozása ügyében jártak 
nálam. 
Este a Pénzügyi Bizottság ülését tartottuk. 

18. Konferencián jártam a szennyvíztisztító kapcsán (NFÜ). 
22.  Az ABÉVA Kft. leendı könyvvizsgálója mutatkozott be, majd 

Dabason jártam a rendelıintézettel kapcsolatos ügyekben egy 
megbeszélésen. 



23. Kasler úrral tárgyaltam az összekötı út ügyében. 
26. A Képviselı-testület ülése volt, majd utána a tornacsarnokot 

„avathattuk” fel focizásunkkal. 
2010. március 02. Dura úrral kibontottuk a kritikus gátakat a testületi döntés alapján. 
 Délután Kistérségi ülésen jártam Gyálon. 
03. Szarka Károly úr járt nálam és a Jegyzı úrnál földügyben – azóta 

pedig többször is felkereste Hivatalunkat – és a temetıi 
„sírrongálás” ügyében. 

 Az idegenforgalmi adós álláshelyre jelentkezıket hallgattuk meg 
ezen a délelıttön, ill. másnap reggel is, már munkába is állt új 
dolgozónk. 

04. A szennyvíztisztító pályázatíróival tárgyaltunk. 
05-07. A Széchenyi Napok rendezvénysorozat volt iskolánkban, melynek 

elsı napján a megnyitó keretében a tornacsarnok is átadásra 
került. Gratulálok az iskolának a színvonalas mősorért 
programokért. 

08. A nınapon ismét felköszöntöttük összes nı dolgozónkat és a 
nyugdíjasokat is. 

 Ezen a napon járt nálam Szıkéné Balla Ildikó a CSANA ügyében, 
melyrıl jelen ülésünkrıl is tárgyalunk majd a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján. 

09. Munkahelyi értekezletet tartottunk. 
11-12. Szabadságon voltam. 
14. Március 15-re emlékeztünk. 
16. Két ülés is volt ezen a napon, a Kulturális és Oktatási Bizottság és 

a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság ülése. 

17. Demeter Andrea volt nálam a CSANA kapcsán, 17 órakor pedig a 
Pénzügyi Bizottság ülése volt. 

 
Várható programok:  
 
2010. március 22. A konyhabıvítés kapcsán hívtunk össze egy megbeszélést az 

érintettekkel. 
23. A Polgárvédelemi értekezlet, továbbképzés lesz nálunk. 
25. Gyálra vagyok hivatalos az ASA Magyarország Kft-hez, a biogáz 

üzemet adják át. 
 
 
Kérem elıterjesztésem elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2010. március 19. 
      Dr. György Balázs  
            polgármester  



HATÁROZATI   JAVASLAT  
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, 
hogy – figyelembevéve az ABÉVA Kft. Felügyelı Bizottságának 2/2010. (02. 25.) 
sz. javaslatát – a Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2010. február 27. 
napjától 2012. május 31. napjáig a Hannák & Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági 
Tanácsadó Kft-t (Cg. 01-09-367925; székhelye: 1221 Budapest, Arany J. út 62., 
MKVK nyilvántartásba vételi szám: 000153) bízza meg. 
A Képviselı-testület egyben elrendeli az ABÉVA KFT. alapító okiratának 
kiegészítését új tartalmú VII. ponttal, azzal, hogy a jelenlegi VII. pont számozása 
VIII. pontra, míg a jelenlegi VIII. pont számozása IX. pontra változik az alábbiak 
szerint: 
 
V.  A társaság könyvvizsgálója 2010. február 27. napjától 2012. május 31. napjáig: 
Hannák & Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-367925; 
székhelye: 1221 Budapest, Arany J. út 62., MKVK nyilvántartásba vételi szám: 
000153) 
A könyvvizsgáló társaság képviseletében Hannák György könyvvizsgáló (anyja neve: 
Földes Lívia, lakcíme: 1221 Budapest Arany J. út 62., MKVK tagsági szám: 003388) 
jár el. 
 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos. 
Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Belágyi Tamás ügyvezetı. 
 



E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 
Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás (KEOP-7.1.2.0-

2008) pályázat keretében kötött szerzıdések módosításáról, lezárásáról 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. december 22-én elutasította a 2008. évi Szennyvízelvezetés 
és tisztítási pályázat (KEOP-7.1.2.0-2008) elsı fordulójában elkészített Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányunkat, és mivel a projektet továbbtervezésre nem alkalmasnak ítélte, elállt a Támogatási 
Szerzıdésünktıl. Ezért az elsı fordulóra megítélt 18.683.500,- Ft összegő támogatás kifizetésétıl is 
visszaléptek. 
 
A 2010. évi Környezet és Energia Operatív Program „Szennyvízelvezetés és tisztítás” konstrukció 
(KEOP-1.2.0/B) keretében lehetıségünk nyílik újból pályázni. 
 
A projekt elıkészítési szakaszában, 2009-ben megkötött megbízási szerzıdések egy része 
módosítással továbbvihetı az idén beadandó pályázathoz (a tevékenységek költségének egy része 
elszámolható), míg más szerzıdések lezárásra kerülnek. 
 
Ezekrıl kérem a képviselı-testület döntését, az alábbi javaslat figyelembe vételével. 
 
Az Önkormányzat az elnyert (majd visszavont) támogatásból az alábbi kötelezettségvállalásokat tette. 
 

Tevékenység Támogatás + saját forrás (nettó) Megbízott cég 
Közbeszerzési eljárás  2 000 000 Ft Novum Fórum Bt. 
Megvalósíthatósági tanulmány (RMT), 
költség-haszon elemzés (CBA) 

4 400 000 Ft 
M27 Absolvo 

Consulting Kft. 

Tervezés 4 360 000 Ft 
HUN-PLAN Mérnöki 

Iroda Kft. 
Igénybe vett projektmenedzsment 
szolgáltatás 

8 470 589 Ft 
RTK Kft. 

Nyilvánosság (hirdetés, reklám, tájékoztatási 
költségek) 

2 750 000 Ft 
Patrióta Média Kft. 

Összesen 21 980 589 Ft  
 
Közbeszerzés lebonyolítására a Novum Fórum Bt.-vel kötöttünk szerzıdést. 
A szerzıdés szerinti 2.000.000 Ft összegbıl 500.000 Ft-ot az Önkormányzat kifizet, mivel egy 
közbeszerzési eljárást (projektmenedzsment cég kiválasztása) a megbízott lebonyolított.  
Ennek 15%-át, valamint (akkori 20%-os) ÁFA tartalmát fizettük meg, így 175.000 Ft került átutalásra. 
A fennmaradó 325.000 Ft-ot - mivel támogatásban nem részesültünk - az Önkormányzatnak saját 
költségvetésébıl kell megfizetnie. 
A Novum Fórum Bt. a 2010. évi pályázat során közbeszerzési dokumentáció elkészítését a 
fennmaradó 1.500.000 Ft összegért vállalja, a szerzıdést ennek megfelelıen módosítanánk. Ez a 
költség a pályázatban elszámolható. 
 
Megvalósíthatósági tanulmány (RMT) és költség-haszon elemzés (CBA) elkészítését az M27 
Absolvo Consulting Kft. végezte. Mivel az elkészült RMT és CBA elutasításra került, ezért 
kifizetésre nem kerül sor. A cég a 2010-es pályázathoz újból elkészíti ezeket, valamint a pályázati 
dokumentációt, változatlanul 4.400.000 Ft díjért. Ez a költség is elszámolható a pályázatban. 
Amennyiben formai okok miatt elutasítanák a pályázatot, 2.200.000 Ft nem kerülne kifizetésre. 
 



Tervezéssel a HUN-PLAN Mérnöki Iroda Kft .-t bíztuk meg. A 2010. évi egyfordulós pályázat 
benyújtásához azonban már kiviteli szintő tendertervet is készíteni kell a (két változatban elkészített) 
elvi vízjogi engedélyes terv után. A tervezı a megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon 
elemzés elkészítésében is részt vesz. Mindezt 6.200.000 Ft összegért vállalja, mely szintén 
elszámolható a pályázatban. 
 
Az RTK Regionális Településfejlesztési Központ Kft. lett kiválasztva projektmenedzsment 
szolgáltatás elvégzésére. A rész-teljesítésre és a Támogatási Szerzıdés felbomlására való tekintettel az 
RTK Kft. eltekint a neki járó 8.470.589 Ft díjtól. 
 
A Patrióta Média Kft. végezte a nyilvánosság biztosítására szolgáló feladatokat.  Mivel azonban a 
2010. évi pályázat egyfordulós, ezért ennek keretében nincs szükség ilyen tevékenységre, nem is 
számolható el költségként a cég már elvégzett munkája sem. A szerzıdést ennek megfelelıen 
lezárnánk. Az elsı (nettó 1.000.000 Ft-ról kiállított) részszámla 15%-át, valamint ÁFA tartalmát, 
összesen 400.000 Ft-ot kifizettünk. Közös megegyezés alapján az elvégzett feladatokkal arányosan az 
1.000.000 Ft fennmaradó részét: 850.000 Ft-ot fizetnénk ki a Patrióta Média Kft.-nek, melyet az 
Önkormányzat saját költségvetésébıl fedezne. 
 
Kérem, ezek alapján hozzanak döntést a cégekkel való szerzıdések módosítása, lezárása ügyében. 
 
 
Alsónémedi, 2010. március 25. 

 
Tisztelettel: 

 
 

Czafrangó Ágnes 
környezetvédelmi elıadó 

Alsónémedi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

 


