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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testület Településfejlesztési, 

Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. december 06-án 
17 órakor megtartott ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
 
Bálint Sándor elnök úr köszönti a megjelenteket, meghívott vendégeket. 
Megállapítja a bizottság határozatképességét: 7 fıbıl jelen van 5 fı. 
 
Bálint Sándor ismerteti a napirendi pontokat. 
Kéri a napirend elfogadását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

72/2010. (12.06) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága a napirendet elfogadta. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
Jelenlévık az egyebek napirend keretében jelzik hozzászólási szándékukat:  
Bálint Sándor – 1 témában 
 
NAPIREND:   
 
1.)  2011. évi költségvetési koncepció véleményezése. 
 Elıadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
2.)  Településrendezési eszközök felülvizsgálatára érkezett ajánlatok tárgyalása 
 Elıadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
3.) HM-Hungary Kft. beadványa. 

 Elıadó: Vincze József polgármester 
 
4.)  Természetvédelmi területek kezelési tervére és a felállítandó munkacsoportban 

való részvételre érkezett ajánlat tárgyalása. 
Elıadó: Bálint Sándor elnök. 
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5.) A Kovács-Dust Mann Kft. Beadványainak tárgyalása (tisztítása szelektív szigetek, 

hulladék átvétele). 
Elıadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı 

 
6.) Belterületi vízelvezetési problémák (öreg-tó utca, Damjanich u., Sárkánytó és 

környéke) 
Elıadó: Vincze József polgármester. 
 

7.)       Egyebek. 
 

Napirend 1.)  2011. évi költségvetési koncepció véleményezése. 
 
Vincze József polgármester röviden ismerteti a kiküldött anyagot, várja a kérdéseket, 
észrevételeket. 
 
Juhász Zoltán felveti, hogy az ASE-nek elkülönített pénzeszközt nem látja, hogy mibıl 
akarják finanszírozni. 
A bevétel oldalon szerepel a SUZUKI ULLMAN eladása. Van esetleg vevı rá, vagy csak 
tervezve van az eladás? 
 
Vincze József elmondja, hogy az ASE-t a tartalékból kívánják finanszírozni, ha mégsem 
sikerül eladni a Suzukit, amelyre nincs konkrét érdeklıdés.  
 
Bálint Sándor összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

73/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-
testület felé a 2011. évi költségvetési koncepciót az elıterjesztésnek megfelelıen. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 

Napirendi pont 2.) Településrendezési eszközök felülvizsgálatára érkezett ajánlatok 
tárgyalása. 
  
Bálint Sándor felkéri a pályázatok benyújtóit, hogy  fejtsék ki, miért lehet olyan nagy 
különbség az összegek között.  
 
Albrecht Ute a Budapest Fıváros Városépítési Tervezı Kft. Képviselıje elmondja, hogy 
2003-ban készült a településfejlesztési koncepció, újra kell fogalmazni, a megváltozott 
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jogszabályi háttérnek megfelelıen kell alakítani a helyi rendeleteket. Szükség van egy átfogó 
vizsgálatra.  
 
Bálint Sándor megjegyzi, hogy 20 hét áll a terv elkészítésére, lehetséges ez? 
 
Albrecht Ute szerint, rövid határidıt vállaltak, de belefér. Egyeztetési idıre azonban legalább 
4 hónapot kell hagyni.  
 
Bálint Sándor arról érdeklıdik, hogy mit értenek vizsgálatok címszó alatt. Megvizsgálják, és 
ha hibát találnak, akkor értesítik a Hivatalt? 
 
Albrecht Ute  elmondja, hogy igen, mindenképpen igénylik az együttmőködést. 
 
Szövényi Eszter megkérdezi a Budapest Fıváros Városépítési Tervezı Kft. Képviselıjét, 
hogy miért lehet ilyen nagy a különbség a benyújtott pályázatok között? 
 
Albrecht Ute szerint mivel semmi ismeretanyaguk nincs nagyközségrıl így csak egy általános 
anyagot tudtak készíteni. 
 
Révész László a TÉR-T-REND Kft képviselıje felhívja a figyelmet arra, hogy ezekben az 
ajánlatokban a digitális alaptérkép még nincs benne, ami kb. 1,3 millió forint. Elmondja, hogy 
telefonon beszélt Szabóné Bán Julianna ügyintézıvel és az alapján adott ajánlatot. 
 
Szövényi Eszter elmondja, az ajánlatkérı mindent egyben akar látni, teljes körő legyen az 
ajánlat. Hozzáteszi, hogy csak az ajánlatok megismerése után derült ki, de személyesen ismeri 
a legkedvezıbb ajánlatot benyújtó TÉR-TEND Kft. ügyintézıjét, és jó véleménye van róla.  
 
Bárdosi György a Város és Ház Bt. Képviselıje megjegyzi, hogy olyan általánosra volt az 
ajánlatkérés meghatározva, hogy elıre feltételezték az esetleges problémákat. 
 
Bálint Sándor javasolja, hogy tanulmányozzák az ajánlatokat és válasszák ki a legjobbat. 
 
Takács Ferenc szerint a referenciák is magukról beszélnek a TÉR-T-REND Kft-nél. 
Tartalmilag nincs eltérés az ajánlatok között, csak az összegben. 
 
Egy érdeklıdı felveti, hogy a TÉR-TREND Kft iránymutatás alapján adta be az ajánlatot. 
Mindegyik teljes körő? 
 
Révész László elmondja, hogy az övék, igen. 
 
Juhász Zoltán kéri, a Budapest Fıváros Városépítési Tervezı Kft. ha akarja, vizsgálhassa felül 
saját ajánlatát és adhasson be másik pályázatot. 
 
Albrecht Ute szerint, ha ık is kapnak felvilágosítást az irányokról, akkor adnak be módosítást. 
 
Vincze József hozzáteszi, hogy péntekig kell beérkezni az új pályázatoknak, mert addig kell 
kiküldeni a testületi anyagot. 
 
Bárdosi György megkérdezi, hogy mind a négy pályázó korrigálhat? 
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Bálint Sándor szerint igen 
 
Szövényi Eszter felveti, hogy tárgyalásos beszerzési tájékoztatást kell tartani, ami kb. 20 perc. 
 
Rozgonyi Erik szerint ezt a bizottságnak kell megtartani, mert ık tudják, hogy mit akarnak az 
elhangzottak alapján kérni. 
 
Szövényi Eszter elmondja, hogy ez azért kell, hogy az összes pályázó sikeresen részt 
vehessen, egyforma esélyekkel induljanak a pályázók. 
 
Bálint Sándor kérdezi, hogy mindegyik ajánlattevı a most hatályos jogszabályok szerint 
készíti el a terveket?  
 
Bálint Sándor a bizottsági tagok kérésére 10 perc szünetet rendel el. 
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy szerinte csak az árban lehet eltérés az ajánlatok között, hiszen 
speciális feladat nem hangzott el a bizottság részérıl, a többit pedig jogszabályok 
szabályozzák. 
Bálint Sándor összefoglalja az elhangzottakat és megfogalmazza a határozatot: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

74/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatára beadott ajánlatok közül a legkedvezıbbet 
kiválasztani, úgy, hogy az árajánlat beadására felkért vállalkozásoknak lehetıséget ad 
az Önkormányzat ajánlati áruk csökkentésére abban az esetben, ha a csökkentett 
összegő ajánlat 2010. 12. 13-án (hétfın) reggel 8 óráig elektronikus úton, a nap folyamán 
pedig eredetiben aláírva is megérkezik a Polgármesteri Hivatalba. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése 
 

Napirend 3.) HM-Hungary Kft. beadványa 
 
Meleghegyi András a HM-Hungary Kft. képviselıje kérdezi, hogy alakultak az 
Önkormányzatnál a fejlesztéssel kapcsolatos dolgok tavasz óta?  
 
Vincze József  elmondja, hogy 1 órás megbeszélés volt Meleghegyi úrral, a 10 ha terület 
belterületbe vonásáról. Addig nem javasolja újabb terület becsatolását, míg a szennyvíztisztító 
nincs kész és az összes infrastruktúra nincs biztosítva. (közmő, oktatás) 
 
Meleghegyi András felveti, hogy nincs az elıterjesztésben csatolva a Kft által finanszírozott, 
de Önkormányzat által készíttetett tanulmány, mely szerint a fejlesztésnek az nem akadálya.  
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Juhász Zoltán megkérdezi, hogy az utat miért nem lehetett kisajátítani? 
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy a Közigazgatási Hivatal szerint a belterületbe csatolás az 
magánérdek, a kisajátításnak közérdekőnek kell lennie.  
 
Juhász Zoltán szerint akkor nincs jogi hátterünk a kisajátításhoz. 
 

Rozgonyi Erik szerint nincs is rá szükség. 
 
Meleghegyi András azt szeretné tudni, hogy az új testületnek mi az álláspontja e témával 
kapcsolatban. 
 
Szövényi Eszter megkérdezi, hogy az adásvételi szerzıdésben volt-e beépítési kötelezettség? 
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy nem. 
 

Bálint Sándor szerint nem lehet tudni, hogy elbírja-e a közmő hálózat a fejlesztést. 
 
Meleghegyi András kérne valami elırelépést, legalább egy távoli dátumot, hogy mikor lesz 
ebbıl valami.  
 
Juhász Zoltán szerint a belterületbe vonásnak elıfeltétele a szennyvíztisztító fejlesztése. 
 
Meleghegyi András jogi lépéseket fog majd tenni, ha nem történik hamarosan valami. Akár 
50 millió plusz bevétele is lehet az Önkormányzatnak a belterületbe vonásból. 
 
Vincze József szerint ez zsarolási pozíció, hogy vagy be lesz vonva a terület, vagy feljelentjük 
az Önkormányzatot. Óriási kihatása van a fejlesztésnek a településre. Ez kb. plusz 600 fıt 
jelentene a lakosság növekedésben. Nem lehet addig dönteni, míg nincs meg a 
településfejlesztési koncepció. Rossz a régi tanulmány, mert a szennyvíztisztító így is 100% 
felett mőködik.  
 
Meleghegyi András szívesen vár még, ha szükséges. A cégnél tulajdonosi egyetértés van. 
Valami idıpont kellene, hogy mikor tárgyalhatnak érdemben. 
 
Vincze József szerint ez a HÉSZ teljes felülvizsgálatának lezárása után lehetséges csak. 
 
Szövényi Eszter felolvassa az adásvételi szerzıdést. 
 
Rozgonyi Erik szerint minden teljesült a pályázati kiírás szerint. Már kezd beépülni az akkor 
értékesített terület.  
 
Meleghegyi András elmondja, hogy a mai napig az út magántulajdonban van, még nem adták 
át az Önkormányzatnak. A szolgáltatók is nagyon nehezen vezették be a közmővet. 
 
Rozgonyi Erik  hozzáteszi, hogy jogilag van rá lehetıség, de az út tulajdonosait kártalanítani 
kell.  
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Józan Sándor szerint ez az út a TSZ-é volt, majd privatizálták. Az Acsaiék nekiadták az 
Önkormányzatnak, de még 3 tulajdonosa van. Máshonnan ezeket a telkeket nem lehet 
megközelíteni, mert a másik oldalról erdı van.  
 
Szövényi Eszter hallotta, hogy milliós kártérítési igényekrıl van szó. 
 
Vincze József  szerint elıbb el kell dönteni, hogy ott akarunk-e egyáltalán lakóterületet. 
 
Bálint Sándor összefoglalja hallottakat és elfogadásra javasolja a határozatot.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

  

 

75/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, hogy 
a Kistói u. mögötti mintegy 9 hektár nagyságú terület lakóterületté történı 
átminısítésérıl a településfejlesztési koncepció felülvizsgálata során hozzon döntést. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: Képviselı-testület soron következı ülése. 

Napirend 4.) Természetvédelmi területek kezelési tervére és a felállítandó 
munkacsoportban való részvételre érkezett ajánlat tárgyalása. 
 
Vincze József  javasolja, hogy meg kellene várni a többi ajánlatot is . Addig a munkacsoport 
is felállhat. A következı ülésen vagy rendkívüli ülésen döntsenek, mert 2 fı nincs itt, akinek 
vállalnia kellene a munkacsoportban a tagságot. 
 
Némedi Erika szerint a levéltári térképet még ki kell kérni.  
 
Kiss Balázs kéri, hogy a területek gazdáival is egyeztessenek. 
 
Józan Sándor egy 4-5 fıs bizottságot hozna létre a gazdák közül, hogy csak olyan terület 
legyen természetvédelmi területbe vonva, ami nem szántó. 
 
Vincze József elmondja, hogy ezzel az intézkedéssel az a cél, hogy ne nyithassanak 
sóderbányákat. GPS koordinátával behatárolják, és nem kell az egész területet 
természetvédelmi területté nyilvánítani, lehet, csak a csatornákat, vízfolyásokat. Kis 
területekkel is lehet küzdeni, mert nem kellenek a sóderbányák. 
 
Némedi Erika hozzáteszi, hogy ık nem természetvédık, a bányák ellen alakultak, a gazdák 
védelmére. 
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Ajánlatok a bizottsági tagságra:  
Némedi Rezsı 
Zsin Géza 
Józan Sándor 
Külsıs szakértı  
Mezıgazdaságból szakértı 

Napirend 5.) A Kovács-Dust Mann Kft. Beadványainak tárgyalása (szelektív szigetek 
tisztítása, hulladék átvétele). 
 
 Vincze József elmondja, hogy az árajánlat beérkezett, az Önkormányzat nem tudja ezt az 
összeget vállalni. A Hivatal dolgozói ellenırzik és takarítják a környékét a szelektív 
hulladékgyőjtıknek. A cég vezetıje azt kérte, hogy együtt szállíthassák más település 
szelektív hulladékával Alsónémedibıl a hulladékot, ez nekünk nem kerül plusz költségbe. Az 
elszállítóknak meg kell gyızıdni arról, hogy csak az van a győjtıben, ami bele való. 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

 

76/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága úgy döntött, hogy nem kívánja a 
Kovács-Dust Mann Kft. ajánlatában megfogalmazott feltételekkel külsı vállalkozással 
megoldani a szelektív hulladékgyőjt ı szigetek tisztántartását.  
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

77/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, a 
214/2010. (09. 10.) sz. határozatának módosítását azzal, hogy az Önkormányzat felé 
történı elszámolás alapja az ürített győjt ıszigetek darabszáma legyen, de a 
szerzıdésben a Kovács-Dust Man Kft kötelezettsége ként rögzíteni kell, hogy felelıs a 
szigetekrıl elszállított hulladék egynemőségének ellenırzéséért.  
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: Képviselı-testület soron következı ülése. 
 



Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2010.12.06. jk. 
 Napirend 6.) Belterületi vízelvezetési problémák (Öreg-tó utca, Damjanich u, Sárkánytó és 
környéke). 

 9 

Napirend 6.) Belterületi vízelvezetési problémák (Öreg-tó utca, Damjanich u, Sárkánytó 
és környéke). 
 
Vincze József elmondja, hogy most már van, ahol 30-40 cm magas belvíz van. Ki kell 
szintezni a területeket és utána lehet csak árkokat készíteni.  
 

Szarka Menyhértné szerint náluk már a falon jön be a víz.  A környéket feltöltötték. A 
Damjanich u. és  a játszótér közé kellene egy árok, ami a Halászy K. u-ba levezeti a vizet. A 
csatornarendszer nem bírja elnyelni, mert az odavezetı árok nincs kitisztítva.  
 
Józan Sándor már többször felvetette ezt a témát, ki kell ásni az árkokat.  
 
Molnár Mónika a Templom u. végén lakik, ott is vízben áll minden. Se út, se árok nincs. 
 
Vincze József szerint lehet komplett vízelvezetési tervet csináltatni, de annak kivitelezése 
hatalmas összeg. A belvizet nem lehet csak úgy elvezetni.  
 
Némedi Erika felhívja a figyelmet arra, hogy van egy vízrendezésrıl szóló tv., vagy Korm. 
rend. Meg kell nézni, hogy ránk vonatkozik-e, és hogy a kormány rendel-e mellé pénzeszközt. 
 
Linke György elmondja, hogy a Kistói utcában is áll a pincékben a víz. Az Öregtó utcában 
megemelték az udvar szintjét, az út kb. 40 cm-el magasabb, mint a telkek. 
 
Ifj. Takács Ferenc megkérdezi, hogy van-e az Önkormányzatnak katasztrófavédelmi terve, 
mert továbbra is nagyon sok esıt jósolnak. Elıre fel kellene készülni a nagy esızésekre. 
 
Szövényi Eszter szerint fontos információk hangoztak el. Több helyen van illegális 
csapadékvíz kivezetés a telkekrıl. Ezeket, ha van rá kapacitás, fel kellene tárni. Építési 
engedélyt csak oda adhatnak, ahol van biztonságos csapadékvíz elvezetés. Jövıre pályázatot 
kell beadni a csapadékvíz elvezetés megoldására, ha az Önkormányzat ezt vállalni tudja.  
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy a 2000-es évek elején készült ilyen terv a csapadékvíz 
elvezetésére, ezt lehetne aktualizálni. Az aszfaltos utak mentén is igyekeztek az árkot az 
aszfaltozáskor ennek megfelelıen elkészítetni.  
 
Némedi Erika szerint ki kellene vezetni a vizet a lápos területekre. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta 

78/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága felkéri a 
Polgármestert arra, hogy a bel-és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban felmerült 
problémákat ( pl. Damjanich u. Sárkánytó és környéke, Templom u. vége) - akár 
a szükséges felmérési munkák igénybevételével – vizsgálja meg és kérjen 
árajánlatokat a megoldásra vonatkozóan.  
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Felelıs: Vincze József polgármester. 
Határid ı: a bizottság soron következı ülése 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 

79/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé, hogy 
az Öreg-tó utcán a szükséges útjavítási munkákat végeztesse el 198.000,- forint + ÁFA 
összegért.  
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
Józan Sándor felveti, hogy a Magyarok Világszövetségének adjunk felhatalmazást, hogy az 
általunk kért terület helyett a Halászy K. u. utáni árkot tisztítsák ki.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

80/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága azt javasolja 
a Magyarok Szövetségének, hogy a Halászy Károly utcai árok befogadójaként 
mőködı övcsatorna Takács Ferenc-ék utáni kanyartól a vízházig tartó szakasza 
partját az aljnövényzettıl illetve, cserjéktıl, fáktól tisztítsa meg a kitermelt anyag 
ellenértékeként.  
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök.  
Határid ı: a válaszra 2010. december 17. 
 
Bálint Sándor az egyebek témakörben most már nem kíván felszólalni, így további kérdés és 
hozzászólás hiányában az ülést 20 óra 30 perckor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bálint Sándor       Jakab Ágnes 
      elnök             jegyzıkönyvvezetı 


