Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesterétıl

Szám: 112 - 10/2010.

MEGHÍVÓ
Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését

2010. február 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.)

Dr. Farkas László Dabas Város Rendırkapitányának beszámolója
településünk közbiztonságának helyzetérıl. – Tervezett idő: max. 30 perc.
Elıadó: dr. Farkas László kapitányságvezetı.

2.)

2010. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadása. – Tervezett idő:

max. 1 óra.
Elıadó: Bizottságok elnökei, dr. György Balázs polgármester és Rozgonyi Erik
jegyzı.
3.)

2009. évi költségvetési rendelet IV. módosítása. – Tervezett idő: max. 15 perc.
Elıadó: Bai Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke.

4.)

A legutóbbi Pénzügyi Bizottság ülésén született határozati javaslatok
tárgyalása (óvodai 9. csoport mőködtetése, civil szervezetek támogatása, óvoda
kérése,köztisztviselıi teljesítményértékelés 2009). – Tervezett idő: max. 30 perc.
Elıadó: Bai Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke.

5.)

A Polgármester beszámolója az elmúlt ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl. –

Tervezett idő: max. 10 perc.
Elıadó: dr. György Balázs polgármester.
6.)

Egyebek:
–
Vízvisszatartás.

Zárt ülés:
7.)

Beszámoló a vagyonnyilatkozatok formai vizsgálatáról. –Tervezett idő: max.

5 perc.
Elıadó: Szabó Endre a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke.
8.)

SZSZB tagok választása.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Alsónémedi, 2010. február 17.

Tisztelettel:
dr. György Balázs
polgármester

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

Tisztelt Képviselı-testület!

Már korábban kiküldtük Önöknek az új szerkezető költségvetési
tervezetünket, melyhez képest már most két változás látszik.
Az egyik, hogy a Gyáli Kistérség Társulási Tanácsa február 08-án elfogadta
2010. évi költségvetését, mely alapján a betervezett 6 millió forint helyett
7.803.000,- Ft-ot kell majd fizetnünk annak érdekében, hogy a csökkenı állami
hozzájárulások mellett is változatlan színvonal mellett tudjuk biztosítani a
szolgáltatásokat.
A másik változás, hogy a közúti közlekedésrıl szóló törvény közútkelezıi
legújabb értelmezése miatt önkormányzatok nem végezhetnek beruházói
tevékenységet állami tulajdonú közutakon. Ez azt jelenti, hogy a Haraszti úti
gyalogátkelıhelynél tervezett lámpásítás, ill. a Dózsa téri lámpás
keresztezıdésnél tervezett beavatkozás úgy tudna megvalósulni, hogy az
állam által kijelölt szervezet közbeszerzési eljárás keretében kivitelezıt
választana, aki elvégezné a munkálatokat, az Önkormányzat pedig fizetné.
Ennél vélhetıen jóval olcsóbb és egyszerőbb, ha az ABÉVA Kft. lesz a tervek
megrendelıje és a beruházás bonyolítója, hiszen a várható értékhatár miatt az
általa kiválasztott ajánlattevıvel tud közvetlenül szerzıdést kötni. Így a 6. sz.
mellékletben szereplı lámpás átkelı tervezése, ill. a 7. sz. mellékletben említett
kivitelezésre szánt összeg átkerülne az ABÉVA Kft-hez átadott
pénzeszközként, ha a Képviselı-testület is egyetért ezzel a megoldással.
A Bizottságok a tervezetet megtárgyalták, azt elfogadásra javasolják, egyetlen
kiegészítéssel, miszerint a Mővelıdési Háznál a rendezvények megtartására a
tavalyi évben betervezett összeg megmaradó részével a Kormorán koncert
megtartása érdekében emeljük meg elıirányzatukat. Az összeg a Pénzügyi
Bizottság ülésére pontosodott, így 480.000,- Ft + ÁFÁ-ról beszélünk.

Alsónémedi, 2010. február 18.

Rozgonyi Erik
jegyzı

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

Tisztelt Képviselı-testület!
10/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozathoz:
A belsı ellenır elkészítette jelentését közoktatási intézményeink
kihasználtságáról, melynek idıszerőségét továbbra is az óvodai 9. csoport
megtartásának kérdésköre indokolja.
Az óvoda vezetıje is készített kiegészítést az anyaghoz, melyhez a bizottsági
ülésen elhangzott, hogy a közoktatási törvény módosításával lehetıség lesz a 2,5 éves
kort betöltött gyerekek óvodai felvételére is szeptembertıl.
A Pénzügyi Bizottság ezek alapján egyetértett a Kulturális és Oktatási Bizottság
javaslatával annyi kiegészítéssel, hogy jövı januárban újra vizsgálja meg a belsı
ellenır a kihasználtságot.
Álláspontom szerint abban az esetben, ha 9 csoportot nem sikerül teljes
egészében helybéliekkel feltölteni, úgy a vezetı óvónı a fennmaradó helyekre vegyen
fel más településrıl bejárókat.
11/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
Az óvoda a mellékelt kérelmet juttatta el a Pénzügyi és a Kulturális és Oktatási
Bizottsághoz. A Mővelıdési Ház igazgatójának elmondása szerint az intézmény
elvállalja saját költségvetése terhére a tervezett bábelıadás finanszírozását, a bizottsági
javaslat szerint pedig a rászoruló gyermekek programokon való részvételének
támogatását az óvoda oldja meg az iskolában már évek óta mőködı kerethez
hasonlóan saját hatáskörben, melyhez keretösszeget biztosítanánk.
16/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
A Pénzügyi és a Kulturális és Oktatási Bizottság is támogatta a tavalyi szöveget alapul
véve a civil szervezetek támogatására szolgáló pályázat melléklet szerinti kiírását.
17/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
A Magyarok Szövetsége jurta vásárlási kérelmét a Pénzügyi Bizottság mellett a
Kulturális és Oktatási Bizottság is tárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság álláspontja szerint érdemes lenne a településnek egy
jurtát vásárolnia, mellyel a meglévı civil szervezetek is rendelkezhetnének
programjaikon, ill. akár az iskolai oktatás céljára is felhasználható lenne.
A bizottsági ülésen elhangzottak alapján a kérdésben megfogalmazott 420.000,Ft + ÁFA összeg felülvizsgálata indokolt, mivel régi árlista alapján született.

Amennyiben a kérelmezı nem érzi megfelelınek a Bizottság javaslatát, úgy a
Kulturális és Oktatási Bizottság döntésének megfelelıen a kérelmet a civil szervezetek
támogatására kiírt pályázat keretein belül kellene elbírálni.
18/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
Elkészültek az idei évben is a köztisztviselıi teljesítményértékelések és
szokásomnak megfelelıen kérem Önöket, hogy 2010. március 01-tıl 2010.
február 28-ig 5 köztisztviselınek adhassak 5-20 % közötti illetményemelést.
Ennek anyagi vonzata járulékokkal együtt 784.600,- Ft a 2010. évi
költségvetésben.
19/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
A Polgárırség szeretné az idei évben is megrendezni a tavaly nagy sikert aratott
Polgárır Napot, melyet az idei évben nem tudnak kigazdálkodni teljes egészében a
mőködésükre adott támogatásból.
20/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
Dr. Papp Zsolt praxisának támogatása az idei évben lejár és a Doktor úr
szeretné annak meghosszabbítását.
A Bizottság értékelte a Doktor úr erıfeszítéseit, az egészségügy
finanszírozásában az elmúlt években végrehajtott drasztikus állami megszorításokat és
a jövı év végéig javasolta a praxis támogatását.
Valószínőnek gondolom azonban, hogy a Képviselı-testület ilyen irányú
döntése után mind a fogorvos – akinek ez év végén jár le támogatása –, mind az új
gyermekorvos (aki jelenleg nem kap támogatást) hasonló tartalmú kéréssel fog
megjelenni.
21/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
Szabó Ferencék a tavalyi évben megszerveztek egy Lovas napot, mely a
hozzám eljutott vélemények alapján nagyon jól sikerült.
Sajnos az idei évben – elmondásuk szerint – egyre nehezebb támogatókat találni
az eseményhez, ill. több dologért fizetniük kell, amit tavaly még ingyen megkaptak.
A civil szervezetek pályázatának elbírálása az esemény tervezett idıpontjához
képest késıbb van, ezért fordultak külön kérelemmel a Képviselı-testülethez. A
Bizottságok támogatni javasolják az eseményt, azonban a Kulturális és Oktatási
Bizottság 200.000,- Ft-ot, míg a Pénzügyi Bizottság 300.000,- Ft-ot juttatna a fenti
célra.
A kérésben benne van az is és a Bizottságok tárgyaltak róla, hogy esetlegesen
az Önkormányzat vegye át az esemény szervezését hivatalosan, s illessze be azt a
Mővelıdési Ház által meghirdetett programok közé, azonban a szervezéssel járó
felelısség miatt ezt nem látták indokoltnak.

22/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
Dr. Palkó József ügyvéd megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Pest Megyei
Víz- és Csatornamő Vállalat pénzügyi végelszámolása véglegesen lezárhatóvá váljon.
A végelszámolás 1994-ben kezdıdött és 2006-ban már megszülettek azok a
határozatok, amelyekkel a végelszámolás lezárását elfogadták.
A végelszámoló megküldte a végelszámolási zárómérleget, azonban a végelszámoló
betegsége, majd 2007 végén bekövetkezett halála miatt az nem tudott lezárulni.
A most zárult hagyatéki eljárás után az örökösnek el kell számolnia, így a
Bizottság által jóváhagyott határozat meghozatalát kéri.
A javaslat szerint településünknek már nem jut további pénzbeni juttatás.
23/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
A Széchenyi Napok megnyitójára lett volna szervezve a Kormorán koncertje, az
azonban egyéb okok miatt egy héttel késıbb kerül megrendezésre a Mővelıdési Ház
szervezésében.
Azért, hogy ne maradjon üresen a szombat este, az iskola felvette a kapcsolatot
a Back II Black együttessel és hosszas alkudozás után 550.000,- Ft + ÁFA összegben
állapodtak meg. Ebbıl 50.000,- Ft + ÁFA összeget az iskola ki tud gazdálkodni a
Széchenyi Napokra kapott keretébıl, a többit pedig a Bizottság javasolja a tartalék
terhére biztosítani.
24/2010. (02. 17.) sz. bizottsági határozatokhoz:
A Bizottság sokat tárgyalt az új sportcsarnokban szervezendı elsı koncert
feltételeirıl, így a biztonságról, arról, hogy ez kizárólag vagy elsısorban legalábbis a
településnek szól, hogyan lehetne regisztrálni a beérkezıket, garantálni a rendet stb.
Végül az a javaslat született, hogy elıre kibocsátott és akár pl. a Széchenyi
Napokon megvásárolható támogatói jeggyel lehessen csak bemenni és ezt egy jelképes
200,- Ft-os áron adjuk, melynek bevétele – mivel a legnagyobb támogatottságnak
vélhetıen ez örvend településünkön – az iskola alapítványát illetné.

Alsónémedi, 2010. február 18.

Rozgonyi Erik
jegyzı

Alsónémedi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2351 Alsónémedi, Fı út 58.

KIVONAT
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
Kulturális és Oktatási Bizottsága 2010. február 15-én megtartott
ülésének jegyzıkönyvébıl

Kihagyva a kihagyandók!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
1/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága a kiküldött napirendet – módosításokkal együtt – elfogadta.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: azonnal.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
2/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága az óvodai 9. csoport mőködtetését a 2012-ig javasolja a
Képviselı-testület felé – tekintettel a várható nyugdíjba vonulásokra és a 2,5 éves
korcsoport felvételének lehetıségére.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
3/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a Mővelıdési Ház 2009. évi
szakfeladatán megmaradt és az önkormányzati 2010. évi költségvetésben a
pénzmaradványban lévı 560.000,- Ft + ÁFA összeg felhasználását a Kormorán
Koncert márciusi megtartására.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
4/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága felkéri a Széchenyi István Általános Iskola vezetését arra,
hogy tegyen javaslatot a tornacsarnokban megtartható tanóra utáni
foglalkozások – a 18 óráig történı idıszak – kitöltésére és a foglalkozásokhoz
szükséges feltételek biztosítására (pl. foglalkoztatási forma, anyagi fedezet).
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Kulturális és Oktatási Bizottság soron következı ülése.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
5/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága – a 3/2010. (02. 15.) sz. határozati javaslatok
figyelembevételével – javasolja a Képviselı-testület felé a 2010. évi költségvetési
rendelet-tervezet elfogadását.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
6/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 2010. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadta el:
Február 15.
• 2010-es költségvetés véleményezése
• A Kulturális és Oktatási Bizottság 2010. évi munkaterve
• Tájékoztató a 2010. évben megtartandó Széchenyi Napok programjáról
• Elıkészület a március 15-i ünnepségre
• Beszámoló a Magyar Kultúra Napjáról
Március 16.
• Beszámoló a Halászy Károly Mővelıdési ház, Könyvtár, Teleház 2009.
évérıl
• A Halászy Károly Mővelıdési Ház, Könyvtár és Teleház 2010. évi
programja
Április 19.
• Beszámoló a pályázatokról, elıadó: Rozgonyi Erik
• Az Alsónémedi Sport Egyesület éves beszámolója, elıadó: Jobbágy Bálint
• Megemlékezés a költészet napjáról
Június 14.
• Intézményvezetıink éves beszámolója, elıadók: Mayer Istvánné, Mikusné
Végh Magdolna
• Emlékezés a Magyar Szabadság Napjára
• Augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatos feladataink áttekintése
Augusztus 30.
• A 8. osztályosok támogatása
• A szüreti bál szervezésével kapcsolatos feladatok összefogása
• A fızıversennyel kapcsolatos teendık
• Október 23-i ünnepséggel kapcsolatos feladataink elıkészítése

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 6 igen, 1 nem szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
7/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága az elıterjesztés szerint javasolja a Képviselı-testület felé
pályázat kiírását a 2010. évi civil szervezetek támogatására.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
8/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága javasolja a Széchenyi István Általános Iskola vezetésének,
hogy a tornacsarnok megnyitójára kérje fel a két történelmi egyház vallási
vezetıjét áldásra és felszentelésre.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: az ünnepi megnyitó idıpontja (2010. március 05.).

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
9/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága javasolja az ABÉVA Kft. ügyvezetıjének, hogy a
tornacsarnok bérlésére kötendı szerzıdésben kösse ki, hogy politikai célra
történı felhasználás esetén elızetes önkormányzati egyeztetés szükséges.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: folyamatos.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 5 igen, 2 nem szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
10/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az óvoda kérésében foglalt
programtervezethez szükséges 800.000,- Ft biztosítását, a 2011. évtıl pedig a
költségvetésbe 500.000,- Ft-os keret betervezését a rászoruló gyermekek
foglalkozásokon, kirándulásokon stb. történı részvételének támogatása
érdekében.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
11/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága felkéri Tóth Béla Ottót, hogy mutassa be a Kulturális és
Oktatási Bizottság részére az általa megtartott programokhoz – pl. táncoktatás –
szükséges végzettségét igazoló dokumentumot.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Kulturális és Oktatási Bizottság soron következı ülése.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
12/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága soron következı ülésén napirendjére tőzi a táncház,
táncoktatás stb. további mőködésének tárgyalását, mely ülésre meghívja dr.
Gálos Júlia mővészeti iskola igazgatót és Tóth Béla Ottót, a táncház vezetıjét.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Kulturális és Oktatási Bizottság soron következı ülése.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
13/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága javasolja a Magyarok Szövetségének, hogy a civil szervezetek
támogatására adja be jurta vásárlására irányuló kérését – programokkal és a
szükséges dokumentumokkal kiegészítve –, valamint a jurta vásárlásának
ügyében vegye fel a kapcsolatot a Nywyg Egyesülettel.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: folyamatos.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága 6 igen, 1 nem szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
14/2010. (02. 15.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális és
Oktatási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé – tekintettel a szervezési
idıszak közelségére és a pályázat elbírálásának határidejére – az Alsónémedi
Lovasnap civil szervezetek támogatására kiírandó pályázaton kívüli támogatását
200.000,- Ft-os összeggel.
Felelıs: Szántó Erzsébet elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi, 2010. február 16.

Szántó Erzsébet sk.
elnök

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

KIVONAT
Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testület Településfejlesztési,
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának
2010. február 16-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kihagyva a kihagyandók!

Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
14/2010. (02. 16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a napirendet
– kiegészítésekkel együtt – elfogadta.
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök.
Határidı: azonnal.

Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
15/2010. (02. 16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága kéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az orvosi ügyelet helybeni
biztosításának személyi-tárgyi finanszírozási feltételeit.
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök.
Határidı: folyamatos.

Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
16/2010. (02. 16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testület felé, hogy a jelenleg a köztemetıig elérı kerékpárút folytatását
a Penny Marketig csak pályázati lehetıséggel valósítsa meg.
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
17/2010. (02. 16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testület felé, hogy a Halászy Károly utca még fel nem újított külterületi
szakaszát csak pályázati lehetıséggel valósítsa meg.
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
18/2010. (02. 16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a kiküldött
elıterjesztés szerint javasolja a Képviselı-testület felé a költségvetési rendelettervezet változatlan formában történı elfogadását.
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 5 igen, 2 nem, 1
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
19/2010. (02. 16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testület felé, hogy a vízvisszatartás kérdéskörében a döntési jogot a
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottságra ruházza át.
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök.
Határidı: a Képviselı-testület soron következı ülése.

Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 4 igen, 4 nem
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta:
20/2010. (02. 16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága elvetette
azon javaslatot, hogy Nagy József (2351 Alsónémedi, Temetı u. 16.) kérésére
részére csereterületet biztosítson az Önkormányzat.
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök.
Határidı: azonnal.

Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 8 igen szavazás
alapján az alábbi határozatot hozta:
21/2010. (02. 16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága úgy döntött,
hogy vagyoni ügyben zárt ülést rendel el.
Felelıs: Dr. Tüske Zoltán elnök.
Határidı: azonnal.
Alsónémedi, 2010. február 17.
Dr. Tüske Zoltán sk.
Elnök

ELİTERJESZTÉS
a Képviselı-testület 2010. február 26-i ülésének 5. sz. napirendjéhez

Tisztelt Képviselı-testület!
Határozatok végrehajtása:
1/2010. (01. 29.)
2-3

4
5-10
11
12
13
14

15-17

18

19
20
21
22
23
24

Nem igényelt végrehajtást
A TEÚT pályázat nyertesét választottuk ki, ill. az ismételt
lakossági hozzájárulás ügyében hatalmaztak fel levél írására, mely
már megtörtént.
Az új iskolaépület bérlése közbeszerzési eljárásának lefolytatására
bíztuk meg a Novum Forum Kft-t.
A két gazdasági társaság alapító okiratát módosítottuk, valamint a
FEB elnökeit választottuk meg.
A nyertes településközpont pályázatunkhoz szükséges önerıt
biztosítottuk.
Részemre állapították meg a cafetéria-keretet. Köszönöm!
Az iskolai 4. napközis csoporthoz szükséges álláshelyet
véglegesítettük.
Egy Lada Samara gépkocsit fogadtunk el ajándékba és
biztosítottuk a nevünkre kerülés, valamint a szükséges
beavatkozások költségét.
A vízvisszatartó gátak ügyében hozott döntések, mellyel
kapcsolatban a végrehajtás megtörtént (egy gátat lebontottunk és a
szakértık felkérése ügyében is intézkedtünk).
Településırök foglalkoztatásáról döntöttünk. Az egyik településır
köztudott, hogy Dernóczi Zoltán lesz, míg nem tud versenyvizsgát
tenni, míg a második településırnek Benkı Jánost alkalmazzuk.
Újabb gyalogos átkelıhely létesítésérıl döntöttünk, folymatban.
A döntésrıl értesítettem a cégeket, akik megkerestek bennünket
sebességmérı készülékek telepítése ügyében.
Az Iskola utcai fekvırendır lebontását utasítottuk el.
A 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervet fogadtuk el.
Beszámolóm elfogadása volt.
Az ABÉVA Kft. ügyvezetıjét hatalmaztuk fel az iskolai
konyhabıvítés kapcsán, melyrıl a rendkívüli ülésen döntöttünk is.

25-32/2010. (01. 29.) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek (FEB tagok
megválasztása és díjazásuk).
33/2010. (02. 09.) Nem igényelt végrehajtást
34
A tornacsarnok és iskolai büfé bérbeadásáról döntöttünk,
folyamatban.

35/2010. (02. 09.) Nem igényelt végrehajtást
36
Felhatalmaztuk az ABÉVA Kft. ügyvezetıjét, hogy az iskolai
konyhabıvítés és szolgálati lakásbıvítés kapcsán kiírt
közbeszerzési eljáráson a Gropius Zrt-t hirdesse ki gyıztesnek.
37
Az ABÉVA Kft. ügyvezetıjének az iskolabıvítésrıl szóló
beszámolóját fogadtuk el.
38
Felhatalmaztuk Belágyi Tamást, hogy a tornacsarnokba a padlózat
teljes felületére a borítását rendelje meg.
39
Az iskola régi részének hıszigetelésre vonatkozó pályázat
beadásáról és az önerı biztosításáról döntöttünk.
Két ülés között tett fontosabb intézkedések:
2010. január 30.
2010. február 01.
02.

03.
04.

05.
08.

09.

10.

11.

Az elsı színházi elıadás volt az AULA-ban.
A Penny-Market elıtt húzódó összekötı út aszfaltozása ügyében
tárgyaltam.
A tornacsarnok ügyében tárgyaltunk az ABÉVA Kft.
ügyvezetıjével, ill. Kotán Miklóssal.
Ugyanezen a délelıttön jártak nálam a polgárvédelemre nyert
100.000,- Ft-os összeg felhasználása ügyében.
Délelıtt a védınık is felkerestek egy védınıi program
megvásárlása ügyében, mely azóta megrendelésre került.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél jártam a szennyvíztisztító
pályázata ügyében.
A tornacsarnok és büfé bérlése ügyében jártak nálam Pleszkáts
úrék, mely nyomán 09-én a rendkívüli ülést tartottuk.
Délután a Penny út ügyében voltam megbeszélésen.
Gödöllın jártam a sitt-telep rekultivációja ügyében tartott társulási
ülésen.
A Gyáli Kistérségi Társulás költségvetést elfogadó ülése volt, ezt
megelızıen pedig a Társulás Pénzügyi Bizottságának ülését
vezettem le.
Este tartottuk a testületi felhatalmazás alapján a Gropius Zrt-vel
tárgyalásunkat az iskolai konyhabıvítés, valamint a kötbér
ügyérıl.
Erre a napra tőztük ki – szintén testületi felhatalmazás alapján – a
gátak megtekintetését, mely nyomán a Kiss Balázséknál lévı gát
szintje csökkentésre került.
Délután a Prangl Kft. vezetıje járt nálam.
Este két rendkívüli ülés volt egymás után.
Délelıtt Máthé Márk járt a Hivatalban közbeszerzések ügyében.
Szabó Ferenc is felkeresett ezen a napon a második Alsónémedi
Lovas Nap megszervezése kapcsán.
BAFT ülésen jártam Budapesten.

15.

16.

Az ABSOLVO képviselıje járt nálunk a szennyvíztisztító
pályázata ügyében.
Délelıtt megbeszélést tartottunk Benkı Jánossal, új
településırünkkel
és
Dernóczi
Zoltánnal
feladataik,
munkamegosztásuk stb. érdekében.
Este a Kulturális és Oktatási Bizottság ülése volt.
17 órától került összehívásra a
Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság ülése.

Várható programok:
2010. február 17.
18.
26.
2010. március 5-7.
11-12.

A Pénzügyi Bizottság ülése lesz.
Szennyvíztisztító bıvítés ügyében Konferenciára megyek.
Jelen beszámolót is „tárgyaló” ülésünk lesz.
Széchenyi Napok lesznek, melynek keretében 5-én délután 17
órakor átadjuk rendeltetésnek megfelelıen az új sportcsarnokot.
Szabadságon kívánok lenni.

Kérem elıterjesztésem elfogadását.

Alsónémedi, 2010. február 16.

Dr. György Balázs
polgármester

ELİTERJESZTÉS
a Képviselı-testület 2010. február 26-i ülésének 8. sz. napirendjéhez
SZSZB tagok választása
Tisztelt Képviselı-testület!

Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr 2010. április 11-re tőzte ki a
következı országgyőlési képviselı választások elsı fordulóját. A korábbi tapasztalatok
alapján várhatóan második fordulóra is sor kerül majd, melynek idıpontja április 25.
lesz.
Alsónémediben a szokásos 5 szavazókörben lehet a szavazatokat leadni.
A választásokon a szavazókörökben a Képviselı-testület által megválasztott
Szavazatszámláló Bizottság mőködik, mely majd kiegészül a pártok által delegált
tagokkal, munkájukat pedig a jegyzıkönyvvezetı segíti. Az Önök által megválasztott
Szavazatszámláló Bizottsági tagok mandátuma a soron következı országgyőlési
választásokig tart majd, így rájuk számítunk majd az ıszi helyi választáson is.
Az alábbiakban teszek javaslatot – nagy részben a korábbi években már
közremőködött – SZSZB tagok, valamint póttagok személyére:
1.sz. szavazókör
Horváthné Szabó Csilla
Krizsán Ferencné
Mohácsi László

Általános Iskola, Kossuth L. u. 60.
2351 Alsónémedi, Fı út 159.
2351 Alsónémedi, Felsıerdısor u. 15.
2351 Alsónémedi, Szabadság tér 5.

2.sz. szavazókör
Acsai Katalin
Bai Tímea
Dénes Zsuzsanna

Polgármesteri Hivatal, Fı u. 58.
2351 Alsónémedi, Iskola u. 14.
2351 Alsónémedi, Fı út 124.
2351 Alsónémedi, Fı út 104.

3.sz. szavazókör
Kecskeméti Istvánné
Gendúr Károlyné
Kerekesné Gyırvári Andrea

Napköziotthonos Óvoda, Rákóczi u. 20.
2351 Alsónémedi, Nefelejcs u. 40.
2351 Alsónémedi, Toldi M. u. 13.
2351 Alsónémedi, Kápolna u. 82.

4.sz. szavazókör
Dr. Tóth Éva
Zupka Éva
Surányi Szilárd

Községi Könyvtár (Opál Ház), Dózsa Gy.
tér 2.
2351 Alsónémedi, Toldi M. u. 7.
2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 112.
2351 Alsónémedi, Tulipán u. 34. 1. ajtó

5.sz. szavazókör
Kiss Péter
Kiss Szilvia
Sándorné Gaylhoffer Judit

Napköziotthonos Óvoda, Szent István tér 8.
2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
2351 Alsónémedi, Kistói u. 30.

Póttagok:
Garai Mónika
Garai Sándor
Szántai Mihály
Juhász Lászlóné
Kiss Dániel
Dr. Katona Hedvig Erzsébet
Kiss Zoltán
Kiss László
Koncz Béláné
Kozma Tibor
Kanyó Judit
Bai Gergely
Szelle Renáta

2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 5.
2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 5.
2351 Alsónémedi, Felsıerdısor u. 44/a.
2351 Alsónémedi, Haraszti út 96.
2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 6.
2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 6.
2351 Alsónémedi, Temetı u. 17.
2351 Alsónémedi, Halászy K. u. 27.
2351 Alsónémedi, Határ u. 20.
2351 Alsónémedi, Fı út 124.
2351 Alsónémedi, Alsóerdısor u. 43.

Amennyiben egyetértenek fent javasolt személyekkel, kérem szíveskedjenek
İket megválasztani.
Tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó választásról van
szó, így – amennyiben az érintett a nyílt ülésen való tárgyalásba nem egyezik bele – a
napirendi pontnak ezen tárgyalását zárt ülésen kell megtenni. Mivel az ülésre az
érintetteket nem hívtuk meg – hiszen elıre egyeztettünk velük arról, hogy vállalják-e a
megbízást – így a napirend szerinti zárt ülésen kell majd a tagokat megválasztani.

Alsónémedi, 2010. február 17.

Rozgonyi Erik
jegyzı

