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JEGYZİKÖNYV 
 
 

Készült: Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2010. november 03-án 16 
órakor megtartott ülésérıl. 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. 
   (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) 
 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.  

 
 
 
Juhász Zoltán elnök úr köszönti a megjelenteket a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottság elsı ülésén. 
Megállapítja a Bizottság határozatképességét: 7 fıbıl jelen van 7 fı. 
 
Módosítási javaslattal él a kiküldött napirenddel kapcsolatban: 
1.) A 2010. évi költségvetés III. módosítása. 
2.) A Fı út 91. sz. alatti ingatlan további sorsa. 
3.) 2011. évi belsı ellenırzési ütemterv véleményezése. 
4.) Karate verseny támogatása. 
5.) Az AIRVAC és az ABÉVA Kft. belsı ellenırzésérıl készült jelentések áttekintése, 
valamint a Kft-k mőködésével kapcsolatban felmerülı kérdések megválaszolása. 
6.) Az iskolai konyha mőködtetésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása  
7.) Beszámoló a Dózsa téri lámpásítással kapcsolatban. 
8.) SQL-LEDGER program bevezetésének átbeszélése. 
9.) Az AIRVAC Kft., ABÉVA Kft-k,, alapítványok, önkormányzat fıkönyveihez való 
hozzáférés. 
10.) Az Alsónémedi Hírmondó új formájának átbeszélése. 
11.) Az Alsónémedi Községért Közalapítvány ügye. 
12.) Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. 
13.) Az adóügyi dolgozók érdekeltségi jutaléka. 
14.) Állampolgári panaszok kezelése. 
15.) Honlapok kérdése. 
16.) Iskolai ügyviteli rendszer. 
17.) Átfogó ügyviteli és kontrolling rendszer kialakítása. 
18.) Kapacitások megbeszélése. 
19.) Gazdasági program készítése. 
20.) Offline video rögzítés. 
21.) Video megfigyelı rendszer. 
22.) Szállások kérdésköre. 
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Mivel az Elnök úr által javasolt napirendhez más módosító javaslat nem érkezett, kéri 
annak elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

1/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet – módosításokkal és 
kiegészítéssel együtt – elfogadta. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 

Napirend 1.)  A 2010. évi költségvetés III. módosítása. 
 
 
Juhász Zoltán a jelenlévıktıl kérdéseket vár, de mivel nem érkezett, İ tesz fel kérdést 
az 1. sz. mellékletben szereplı igazgatási létszám alakulásáról. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy az elıterjesztés tartalmazza a választ, 
létszámcsökkentés volt az elmúlt évben, melyek kifogása miatt szerepel a melléklet a 
módosításban. Az igazgatás különbözı részekre való szétbontására jogszabályváltozás 
miatt került sor. 
 
Juhász Zoltán e-mailban leegyeztetett kérdést is tisztázni szeretne 103/2010. (04. 30.) 
sz. határozat, 8 millió forint útkarbantartás.  
 
Rozgonyi Erik szerint keveredés van. 
 
Juhász Zoltán átküldi újra, mert a 103-as határozatban a lámpás átkelıhely szerepel, 
amit megkapott a Jegyzı úrtól, abban maradvány rendezése van. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, hogy a lámpás keresztezıdés eredetileg be volt tervezve, utána a 
Képviselı-testület további plusz költséget engedélyezett. 
 
Bombiczné Horváth Éva jelzi, hogy a 199/2010. (09. 10.) sz. határozatban az utak 
karbantartására szerepel összeg. 
 
Rozgonyi Erik tulajdonképpen nem érti, mirıl van szó, rébuszokban beszélnek. Abban 
a határozatban elıirányzat emelés történt, látva a csapadékos idıjárást, téli 
karbantartást stb., nincs köze a lámpásításhoz. 
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Bálint Sándor a 6. sz. mellékletben az összes tartalék nagyarányú csökkenésérıl 
érdeklıdik. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a két ingatlanvásárlás – Csermák-féle 75 millió, 
szomszéd ingatlan 36 millió – már indokolja a nagyarányú csökkenést. 
 
Juhász Zoltán a 8. sz. mellékletben a szoftver legalizációról érdeklıdik, meglévık 
legalizációja vagy újak vásárlása? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, még nem került elköltésre. Új gép vásárlása esetén 
telepített programok vagy új programok legalizációja. Van nyilvántartás Kolléganınél 
– beárazottak –, de nem történt még semmi az ügyben. 
 
Juhász Zoltán – mivel további kérdés nem volt – kéri a módosítás elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

2/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja elfogadásra a Képviselı-testület felé 
a 2010. évi költségvetésének III. sz. módosítását.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 

Napirend 2.) A Fı út 91. sz. alatti ingatlan további sorsa. 
 
 
Juhász Zoltán elnök úr tájékoztatja a jelenlévıket, felmerült egy igény az ingatlan 
bérlésére, de felújítást kellene rajta végezni. Van ajánlat is a rendbetételre.   
Elmondja, hogy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 
elıtt van az összes önkormányzati ingatlan ügye, át fogják tekinteni azokat, így azt 
javasolja, errıl a bérbeadásról ne szavazzanak.  
 
Vincze József polgármester megkérdezi, mit írhat a kérelmezınek? Határidı? 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezıgazdasági Bizottság következı ülésén lesz napirend és majd javaslattal fognak 
élni. 
 
Némedi Rezsı szerint a télre való tekintettel nem állnának neki a burkolásnak. 
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Rozgonyi Erik tájékoztatja, villanyszerelés, gázszerelés, festés stb. szükséges. 
 
Vincze József – Bálint Sándor kérdésére – ismerteti az elızményeket. 
 
Juhász Zoltán szerint nem biztos, hogy a legjobb megoldás 1 millió forintot rákölteni. 
Esetlegesen egy személyes bejárást javasol, vállalkozóval történı egyeztetéssel. 
 
Józan Sándor, Kiss István Viktor és Dimitrov Péter vállalják, hogy megnézik. 
 
Suplicz Zsolt jelzi, ez a „leglerobbantabb” önkormányzati ingatlan, 600.000,- Ft-nál 
biztosan nem lesz olcsóbb a felújítás, amit évek alatt lakna le. 
Felveti esetlegesen egy másik üres ingatlan bérbeadását. 
 
Józan Sándor támogatná, ha rá van szorulva. 
 
Vincze József tájékoztatja, hogy nincs rászorulva. 
 
Józan Sándor szerint meg lehetne vizsgálni annak lehetıségét is, hogy némedi 
kisgyermekes fiatalok részére szociális formában bérbeadják, van-e rá igény. 
 
Juhász Zoltán szerint ez nem az İ bizottsági feladatuk. 
Összefoglalja a javaslatot, kéri annak elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

3/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága Balog Tibor Alsónémedi, Fı út 91. sz. 
ingatlan bérletére vonatkozó kérésének eldöntésére a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottságnak a további hasznosításra 
vonatkozó javaslata után tér vissza.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: 2011. február 15. 
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Napirend 3.) 2011. évi belsı ellenırzési ütemterv véleményezése. 

 
Suplicz Zsolt a belsı ellenırtıl az új vizsgálati pontokról érdeklıdik. 
 
Fodor Pálné tájékoztatja, hogy volt, ahol az ÁSZ kifogásolt bizonyos dolgokat (pl. 
közbeszerzés vizsgálata) és ezért vette fel azokat, most pedig a civil szervezetek 
támogatását is vizsgálta már az ÁSZ. A Kft-ket is vizsgálta, a zárszámadást, 
költségvetést, bizonylatokat is vizsgálja, de ha évközben lesznek EU-s pályázatok 
vagy közbeszerzés, azt is vizsgálnia kell és belevenni az ütemtervbe. 
 
Suplicz Zsolt a vizsgálati napokról érdeklıdik. 
 
Juhász Zoltán kimutatást kérne. 
 
Fodor Pálné elmondja, természetesen kaphatnak.  
Bármilyen vizsgálatot kérhetnek, de az anyagi ellentételezése sem magas. Ahol külön 
ellenırzött – közbeszerzéseket –, külön dotálták.  
 
Juhász Zoltán a bizottságot az ütemterv elfogadására kérte. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

4/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 2011. évi 
belsı ellenırzési ütemterv elfogadását.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Suplicz Zsolt évközi beszámolóról érdeklıdik. 
 
Fodor Pálné tájékoztatja, hogy a zárszámadásnál kell részletes beszámolót adnia. Az 
intézmények kihasználtságát külön tárgyalja a Képviselı-testület és arról külön adja a 
beszámolót. 
 
Suplicz Zsolt arról érdeklıdik, hogy a vizsgálatok lezárása után kaphatnának-e 
anyagot? 
 
Fodor Pálné tájékoztatja, hogy a Jegyzınek kötelezı beszámolnia.  
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Suplicz Zsolt úgy gondolja, nem kell az ülésekre eljönnie, csak információt 
szeretnének kapni. 
 
Fodor Pálné tájékoztatja, hogy a jogszabályok alapján sem kell részletes beszámolókat 
készítenie, de ha komolyabb problémát találna, akkor a felelısségre vonásra felhívná a 
figyelmet. 
 
Rozgonyi Erik elmondja, elektronikus úton kiküldheti a jelentéseket a bizottsági 
tagoknak, alpolgármestereknek. 
 
Juhász Zoltán egyetért a Jegyzı úr felvetésével és kéri annak határozatba foglalását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

5/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága felkéri Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzıt, 
hogy a belsı ellenır ellenırzési jelentéseit a jövıben elektronikus úton bocsássa a 
Bizottság és az Alpolgármesterek rendelkezésére.  
 
Felelıs: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
Határid ı: folyamatos. 

 

Napirend 4.) Karate verseny támogatása. 
 
 
Juhász Zoltán arról érdeklıdik, hány napja maradt az Önkormányzatnak a 
tornacsarnok ingyenes igénybevételébıl? Ha rendelkezésre áll szabad nap, akkor ne 
kelljen a programért fizetni. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy még 13 nap áll az Önkormányzat rendelkezésére, 
ugyanakkor beszélt Belágyi Tamás ügyvezetıvel és a szerzıdés szerint 60 nappal 
korábban kötelezı jelezni a programokat, abba pedig nem férnek bele. Felmerült 
kérdésként, hogy ki szervezi ide a versenyt, más a megítélése. Alsónémediek akarják 
idehozni a programot vagy az üzemeltetıvel már kialkudott bérleti díjat kell fizetni és 
idejönnek utána támogatásért.  
 
Juhász Zoltán szerint úgy tudják támogatni a kérést, ha a 13 napba belefér. 
Az ingyenes hirdetést az Alsónémedi Hírmondóba nem javasolja bevállalni, nem 
akkora összeg, viseljék annak költségét.  
Összefoglalja, majd felteszi a határozati javaslatot szavazásra.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

6/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az 
Önkormányzat számára a tornacsarnok használatára ingyenesen biztosított 15 
napos keretbıl 1 napot használjon fel a Mikulás Kupa 2010 Kyokushin Karate 
verseny megrendezéséhez, amennyiben ehhez a bérlı is hozzájárul.  
A Bizottság nem javasolja a Képviselı-testület felé a karate verseny részére az 
Alsónémedi Hírmondóban ingyenes hirdetési lehetıség biztosítását.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 

Napirend 5.)  Az AIRVAC és az ABÉVA Kft. belsı ellenırzésérıl készült 
jelentések áttekintése, valamint a Kft-k mőködésével kapcsolatban felmerülı 
kérdések megválaszolása. 
 
 
Juhász Zoltán szerint a jelentés alapján rendben van minden a Kft-knél. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a beszámoló elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

7/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az 
AIRVAC Kft. és az ABÉVA Kft. bels ı ellenırzésérıl készült jelentések 
elfogadását.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
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Napirend 6.)  Az iskolai konyha mőködtetésével kapcsolatos kérdések 
megtárgyalása. 
 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a konyhába eszközigény merült fel lista 
alapján, illetve a mőködtetéssel kapcsolatban is döntést kell hozni.  
Mayer Istvánné igazgatónak adja át a szót. 
 
Mayer Istvánné tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a fızéshez elengedhetetlen a leadott 
eszközigény megvásárlása.  
A 7 fıs konyhai személyzet, a szakács, és a gazdasszony-szakács, élelmezésvezetı is 
szükséges a konyhához. Az adminisztráció elvégzéséhez (csekk vagy befizetés) nem 
kértek személyzetet, a minimális feltételeket tudják biztosítani. A szakács és az 
élelmezésvezetı bérének rendezését is kérik, mert bruttó  135.000,- Ft az 
élelmezésvezetı bére, 12 éves gyakorlattal rendelkezı szakácsé pedig 90.000,- Ft 
lenne, ami nagyon alacsony. 
 
Vincze József megjegyzi, hogy az óvodai 2 fı is benne van a 7 fıben. 
 
Mayer Istvánné elmondja, hogy önéletrajzot fognak beadni és aki át akar jönni az 
iskolai konyhára, azt felveszik. Reggel az iskolában kezdenének, a reggelit átszállítják 
és a dajkák osztják ki, az ebéd elıkészítésében részt vesznek és a 2 fı ebédkor átmegy 
az óvodába. Ezt már leegyeztették.  
 
Vincze József jelzi, hogy az anyagban 12 millió van tervezve, de az óvodai létszám 
170 fıs a kihasználtság alapján. 
 
Fodor Pálné jelzi, hogy 160 fı + a felnıttek, az iskola pedig 190 fı. 
 
Vincze József elmondja, így nem áll meg a 24 milliós tervezett összeg. 
 
Mák Tiborné jelzi, viszonyszámok alapján számoltak, nem feltételezték, hogy ilyen 
alacsony az óvodai kihasználtság, 250 fırıl tudtak az óvodában. Így nagyon alacsony 
a kihasználtság. Az iskolában 90-95 % között van. 
 
Vincze József szerint át kell dolgozni az anyagot. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja a jelenlévıket, hogy írt e-mailt az Igazgató Asszonynak 
ezzel kapcsolatban, még nem válaszoltak rá, viszont a jövı évi költségvetés 
tervezéséhez elengedhetetlenek ezek az adatok. 
 
Juhász Zoltán összefoglalja a konyhai kérést, ami az eszközökre, a 7 + 3 fıs 
személyzetre, a bérkérdésre vonatkozik, amiben dönteni kell. Az eszközöket és a 
létszámot javasolja elfogadásra.  
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Kiss István Viktor utána érdeklıdött és a szállításra vonatkozóan is van ajánlata 
1.500,- Ft/órás díjért, amit reálisan 5 órával lehet kalkulálni. Nettó 1.500.000,- Ft/év 
lenne a díj. Megfontolandó, hogy gépkocsit vásároljanak-e.  
 
Bálint Sándor a bérekkel kapcsolatban úgy gondolja, hogy az élelmezésvezetınek a 
legnagyobb a feladata. A szakács feladatáról, munkaidejérıl érdeklıdik. 
 
Mák Tiborné elmondja, hogy egy fiatal vezetı szakács lenne, aki teljes felelısséggel 
felel az ételek elkészítéséért. Nyergesné a szakács-gazdasszony a reggelit és uzsonnát 
készítené, irányítaná, anyagkiadást intézné. 
 
Mayer Istvánné kiegészítve elmondja, hogy a szakács személye meghatározó, ízletesen 
fızzön gyermekétkeztetésnek kell megfelelnie az ételeknek és 8 órás állás, végig jelen 
van az ételek készítésénél. 
 
Juhász Zoltán arról érdeklıdik, hogy a Kft. felé fizetendı bérleti díj reális mértékő? 
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı tájékoztatja, hogy Bugyin a Zóna Kft. 4,60 Ft + ÁFA 
összeget fizet. Ha ezt 400 adaggal számolják, akkor a 40-50.000,- Ft-os átalánydíj 
védhetı lenne és nem jelent nagy megterhelést. 
Mőködési engedélyt kell kérni a konyhára, amihez használatbavételi engedéllyel is 
rendelkezni kell. Az Önkormányzat kapja majd a mőködési engedélyt, ehhez pedig 
szükség van a bérleti szerzıdésre.  
 
Juhász Zoltán úgy gondolja, hogy az amortizációval is számolni kell, az APEH miatt is 
az lenne a reális.  
 
Belágyi Tamás a témakörhöz behívja Erdıdi urat. 
 
Suplicz Zsolt felveti, nem tudni, a késıbbiekben mennyire akadályozhatják a külön 
elszámolásban a konyhát.  
10 fı éves bérköltségére vonatkozóan jelzi, az az iskoláé. Fogják-e látni a 8 hónap alatt 
mekkora a bevétel, a kiadás, az amortizáció stb.? A „községi” konyha mőködése 
mennyire mérhetı, elemezhetı, befolyásolható? Akarják-e látni a nyereséges oldalát, 
olcsóbb-e, mint a Zóna általi fızés stb.? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy az iskolának külön szakfeladatán tervezve lesz a 
konyha, az óvodában az ebédbefizetés a bevételi soron szintén látható.  
 
Juhász Zoltán javasolja, rendkívüli bizottsági ülésen – még a Képviselı-testület ülése 
elıtt – beszéljék át Erdıdi úrral az amortizációs költséget stb.  
Nyilatkozzon Erdıdi úr, mennyi az a minimális bérleti díj, ami magasabb az 
amortizációs értéknél. 
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Erdıdi Zoltán jelzi, hogy az amortizáció meghatározható, alakítható, a ciklust tudják 
igazítani a bérleti díjhoz, pl. a fazék nem 5 év, hanem 7 év lesz az amortizációban. 
Nincs profitérdekeltség, az is elfogadható a bérleti díj meghatározásánál. 
Az épületek esetén – a lassított amortizáció – 50 év is lehet. A mőködtetés más a 
költségvetési szerveknél, illetve a gazdasági társaságoknál. 
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, ha 7 éves amortizációt írnak az edénynél és 3 év 
múlva másikat kell venni, tudják-e igazolni? 
 
Erdıdi Zoltán szerint nem probléma, selejtezni lehet az edényt és újat beszerezni 
helyette. 
 
Némedi Rezsı jelzi, hogy a mőszaki berendezéseknek vannak korlátai, pl. hitelesíttetni 
kell.  
 
Vincze József felveti az óvoda igényét a porcelántányérral, üvegpohárral kapcsolatban. 
Lett-e megállapodás? 
 
Mák Tiborné jelzi, hogy nagy a fogyóeszköz-felhasználása az óvodának. 
Megbeszélték, hogy 50 db polikarbonát poharat küldenek kipróbálásra, utána pedig 
átbeszélik, ha szükséges, ezeknek a dolgoknak a beszerzését. 
 
Juhász Zoltán megkérdezi, mit tart Erdıdi úr olyan mértékő bérleti díjnak, ami védhetı 
az APEH felé? 
 
Erdıdi Zoltán elmondja, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonú az ABÉVA Kft., így 
a mőködtetésnél kár beszélni önkormányzati költségekrıl. 
Jelzi, tudni kell a bérleti díjhoz a mőködtetést, az eszközök beszerzését, a dolgozók 
alkalmazását stb. 
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı javasolja az 50.000,- Ft + Áfa bérleti díjjal az 
indulást a Bugyi Önkormányzat példájára.  
 
Juhász Zoltán összefoglalja a határozati javaslatot a konyha mőködtetésével 
kapcsolatban és kéri annak elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

8/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az új 
fızıkonyha létesítése kapcsán a benyújtott eszközigény, valamint a szükséges 10 
fıs dolgozói létszám (1 fı élelmezésvezetı, 1 fı szakács, 1 fı szakács és 
gazdasszony, 7 fı konyhalány) biztosítását azzal, hogy az élelmezésvezetı és a 
szakács bérére a késıbbiekben kell visszatérni. 
A Bizottság javasolja a bérleti szerzıdés megkötésére a Polgármestert 
felhatalmazni az ABÉVA Kft-vel a konyha bérlésére vonatkozóan. A bérleti díjat 
50.000,- Ft + ÁFA összegben tartja elfogadhatónak, melynek felülvizsgálatára a 
részletek kidolgozása után javasolja visszatérni. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Mák Tiborné elmondja, hogy a tárgyi eszközök beszerzése – kombi sütı-pároló, étel 
melegen tartó betét – nem volt benne, de szükségesek a mőködéshez, pénteken meg 
kell vásárolnia, hogy hétfın indulni tudjanak. Része az 1,8 milliós vásárlásnak. 
 
Belágyi Tamás – Kiss István Viktor kérdésére – elmondja, hogy Mákné szerzi be az 
edényeket, az ABÉVA Kft. fizeti ki. 
 
Mák Tiborné jelzi, hogy tepsi is többféle van, nem tudja milyet vegyen, drágák. 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy az ivópohár nem a beruházás része, de a tepsi igen. 
 
Mák Tiborné tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a gépekhez kellenek a tartozékok, meg 
kell vásárolni azokat. 
A táblázat a tartozékokat és a fogyóeszközöket is tartalmazza.  
 
Vincze József szerint ezeket ketté kell választani.  
 
Belágyi Tamás szerint is tételesen végig kell menni a kimutatáson. 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy a keretösszeget megszavazták, rendelkezésre fog állni. 
 
Mák Tiborné megkérdezi, hogy Belágyi Tamás dönti el, hogy a számlát kinek a nevére 
állíttassák ki? 
 
Vincze József javasolja, hogy vegye meg az ABÉVA Kft, az Önkormányzat pedig 
majd átveszi a fogyóeszközöket. 
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Suplicz Zsolt ismét felveti a bérleti díjat, amortizáció kérdését.  
 
Juhász Zoltán jelzi, 50.000,- Ft-tal indulnak, majd visszatérnek a bérleti díj, 
amortizáció kérdéskörére, de most az engedélyekhez, szükséges a bérleti szerzıdés. 
 
Mák Tiborné elmondja, hogy a listát Belágyi Tamással egyeztetik, szétválogatják és a 
beszerzéseket megteszik. 
 
 

Napirend 7.) Beszámoló a Dózsa téri lámpásítással kapcsolatban. 

 
Juhász Zoltán jelzi, ami anyagot megkaptak, azt tudták. Az ajánlatkérés, ajánlatok, 
szerzıdés stb. kellettek volna. 
 
Belágyi Tamás jelzi, átküldte e-mailban. 
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı jelzi, meg is kapta, de nem tudta mit kér konkrétan a 
bizottság Elnöke. 
 
Juhász Zoltán kéri ezeket a dokumentumokat is. 
 
 

Az Elnök úr szünetet rendel el, így az ülés 10 perc múlva folytatódik. 
 

Vincze József polgármester távozik a Bizottság ülésérıl. 
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Napirend 8.)  SQL-LEDGER program bevezetésének átbeszélése. 
 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy a bizottságnak szándéka van a rendszer bevezetésére az 
átláthatóság érdekében, így az ügyviteli rendszer egységesítését szeretnék az 
önkormányzati intézményekben.  
Ezzel lekérdezéseket tudnának végezni, adatokat több Kft-tıl elérni stb. 
Kéri, hogy a jelenlegi könyvelı cégek vizsgálják meg ennek lehetıségét – a KONTO-
ROLL Kft. is – és mondják, el milyen aggályok vannak, mire lenne szükség még 
hozzá stb. November 04-én 10 órakor lesz egy 3 órás bemutató, a cég szervezi, aki 
támogatja ezt az ügyviteli rendszert. Kéri, tájékozódás szempontjából tekintsék meg a 
bemutatót, ahol kérdések feltevésére stb. is lehetıség lesz. A tavugyvitel.hu címen el is 
érhetık. 
Hiányosságként a tárgyi eszköz modult említi, de elvileg januártól az is meglesz. 
 
Kozma Miklós tájékoztatja, hogy a Kft-nek dabasi cég könyvel, továbbküldi részükre 
az információt. Az a program nem tudja kezelni az SQL rendszert. 
Úgy gondolja, hogy le kell ülni a könyvelıkkel és megmutatni nekik.  
Az AIRVAC Kft. mőködését is bármikor átbeszélhetik, ismerjék meg a rendszert. 
 
Erdıdi Zoltán jelzi, integrált informatikai rendszerük van – infomátrix –, minden 
modulja régóta létezik, mőködik.  
Az önkormányzati nyilvántartással egyeztethetı, online be lehet lépni, információkat 
kapni stb., akár a pénzkiáramlást is le lehet kérdezni. 
 
Juhász Zoltán szerint törekedni kell az ügyviteli rendszer egységesítésére az összes 
intézménynél. Integrált rendszer, tehát bizonylatkészítésnél már a fıkönyvi adatok is 
rögzülnek stb., nem kell illeszteni. 
Kéri, hogy a könyvelı hallgassa meg az elıadást. 
 
Némedi Rezsı beleolvasott a „súgóba”, laikusként jónak tartja, de úgy tudja, hogy az 
Önkormányzatnak vannak központi programjai, keretei az adatkezelésre, könyvelésre 
stb. 
 
Juhász Zoltán jelzi, csak a Kft-knek kell. 
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy a Kft-kre nem vonatkozik a szabály, illetve az 
önkormányzatoknak sem kell központi programot használnia,  van számos cég, 
program a piacon. 
 
Kozma Miklós elmondja, hogy minden hónap 10-15. napjáig elkészülnek a fıkönyvi 
adatok, rendelkezésre tudja azt bocsátani. 
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Erdıdi Zoltán elmondja, hogy az Infomatrix programhoz online hozzáférés van. 
 
Juhász Zoltán jelzi, ez a cél, mőszaki megoldásokat kell találni. 
Kéri, nézzék meg az elıadást és véleményezzék a rendszert. 
 
Erdıdi Zoltán jelzi, 10 éves SQL adatbázisú programjuk van, tárgyi eszköz 
nyilvántartás programmal kórházak, közintézmények használják. 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy az SQL_LEDGER program nyílt forráskódú program. 
Az elızıekkel kapcsolatban még elmondja, hogy az Önkormányzatnál ECOSTAT 
program van, arról is beszélni kell. Elérhetik-e a bizottsági tagok, ill. annak egyes 
tagjai. Ezt kérné. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

9/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 
Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú Kft-k, alapítványok 
fıkönyveihez való elektronikus hozzáférés biztosításának kidolgozását. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Juhász Zoltán itt kérdezi meg a Fıjegyzı úrtól, hogy ha forrást biztosítanak a helyi 
természetvédelmi területek levédésre, kell-e szavazni a kezelési terv díjáról? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy Némedi Rezsı tud a kezelési tervrıl többet mondani. 
 
Némedi Rezsı elmondja, nem tudtak még árajánlatot adni, telefonon beszélt velük, 
egy bizottság készítené el és a héten megküldik az ajánlatot.  
 
Rozgonyi Erik jelzi, így akkor szavaznak majd róla, ha tudnak összeget. 
Juhász Zoltán megköszöni a részvételt Erdıdi úréknak (akik távoznak az ülésrıl). 
 
Bálint Sándor is a tegnapi üléssel kapcsolatban szól, hogy a tulajdoni lapokra történı 
bejegyzésnek és 3 hónap múlva a felülvizsgálat után a levételnek is költségei lesznek. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy 6.600,- Ft/db az igazgatási szolgáltatási díj. 
 
Józan Sándor jelzi, jó pár ingatlanról van szó, magas költsége van. 
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Némedi Rezsı úgy tudja, hogy az ingatlanok 60 %-ára rá van jegyezve a védettség.  
 
Bálint Sándor csak a „tisztánlátás” miatt vetette fel. 
 
 

Napirend 9.) Az Alsónémedi Hírmondó új formájának átbeszélése. 
 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a tegnapi napon részt vett a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén, ahol abban állapodtak meg, hogy a 
struktúrát megváltoztatják.  
A törvényes tájékoztatás biztosítása állandó rovat lesz, az önkormányzattól, 
intézményektıl független szerkesztı alkalmazása kritikát kapott. A vallás, kultúra, 
sport stb. is funkciója kell, legyen a lapnak, azaz mindennek legyen helye a lapban. 
Eddig a lap változó terjedelmő volt, de jó lenne tudni, hogy mi van pl. a 2-3. oldalon. 
Tudja, hogy az iskola, óvoda nem mindig élt a lehetıséggel. 
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságból is egy tagnak részt kellene 
vennie a szerkesztésben, Dimitrov Péterre vagy Mariannra gondolt. A tájékoztatás a fı 
feladat, summázni a döntéseket és törvényesen közreadni. Természetesen teljes 
terjedelmében nem lehet közreadni, így fél, hogy valami kimaradhat.  
 
Suplicz Zsolt úgy tudja, hogy a Polgármester a felelıs szerkesztı és lesz pályázat a 
fıszerkesztıi feladatok ellátására. Jól emlékszik?  
 
Némedi Rezsı tájékoztatja, hogy a felelıs fıszerkesztı a Polgármester lett, a 
pályáztatás a fıszerkesztıre lemaradt.  
 
Juhász Zoltán elmondja a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén 
körvonalazódottakat, de felveti egy független szerkesztı lehetıségét is. 
Ki vegyen részt a bizottságban, ill. a civil részre pályázatot írjanak-e ki, milyen 
feltételekkel? Így 4 tagú lenne a bizottság és lenne a felelıs szerkesztı. Szerinte a 
Polgármester le van terhelve. 
 
Török Lajosné ismerteti a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság tegnap 
hozott határozatát.  
Azt gondolják, induljanak el a 3 tagú szerkesztıbizottsággal, késıbb gondolkodjanak 
külsıs független bevonásáról. 
 
Juhász Zoltán szerint szavazzanak, legyen-e független személy a lapnál. 
 
Dimitrov Péter felveti a szakképzettség kérdését. 
 
Juhász Zoltán szerint pályázat esetén követelménynek kellene lennie újságíró 
képzettség vagy szakmában jártasság, szakmaiság és függetlenség. Szerinte 
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köztiszteletben álló alsónémedi személy is lehet. Lehet, hogy érkezik pályázat, lehet, 
hogy nem.  
 
Józan Sándor felveti, hogy az újságírónak is lenne költsége. 
 
Juhász Zoltán szerint vannak helyben olyan személyek, akiknek van valami közük az 
újságíráshoz. 
 
Bálint Sándor nem érti miért kell független szerkesztı, aki jobban tudna tájékoztatást 
adni, mint azok, akik itt vannak.  
Egyetért Törökné felvetésével, a 3 tagú bizottsággal induljanak el, késıbb térjenek 
vissza rá.  
 
Némedi Rezsı szerint nem biztos, hogy alsónémedi lesz a nyertes és minıségi munkát 
ingyen végezne. Ha fizetést kap, akkor nem független, alsónémedi ember esetén is van 
szimpátia, így az sem lesz független. Kis közösségben élünk.  
 
Juhász Zoltán szerint is 3 taggal el kell indulni, csak hosszabb távon gondolkodott, egy 
lehetıség.  
 
Suplicz Zsolt nem tudja, hogy a független személynek mire lenne hatása.  
 
Dimitrov Péter a szakmaiságban látja a lényeget. 
 
Juhász Zoltán írjanak-e pályázatot vagy nem? Utána is dönthetnek úgy, hogy nem „üti 
a szintet” és nem bízzák meg, de kaphatnak pár ezer forintért szakmai anyagot.  
 
Mészáros Edina szerint szimpatikus lenne a pályázat a település felé, ha nem felel meg 
a jelentkezı, nem kell róla dönteni. 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy a felelıs szerkesztı szőrı lesz, hogy kritikán aluli dolog ne 
jelenjen meg a lapban.  
 
Suplicz Zsolt szerint elkötelezett személyt keresnének. 
 
Bálint Sándor felveti, hányan olvassák az újságot, mi miatt olvassák, nem olvassák stb.  
 
Juhász Zoltán szerint a struktúrára is tehetne javaslatot és ha jó, akkor támogatnák.  
Megkérdezi, ki vállalja a tagságot a szerkesztı bizottságban. 
 
Lakatosné Nagyszegi Mariann Klára elvállalja.  
 
Rozgonyi Erik felveti, célszerő lenne a bizottságba egy testületi tag, az ülésekrıl való 
tájékoztatás miatt. 
 
Juhász Zoltán jelzi, részt vesz Mariann a bizottságból a testületi üléseken. 
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Rozgonyi Erik szerint be is oszthatják a jelenlétet. 
 
Lakatosné Nagyszegi Mariann Klára köszöni a felkérést, részt vesz a testületi ülésen, 
kérdés esetén pedig biztosan kap tájékoztatást.  
 
Józan Sándor jelzi, felmerült civil oldal mőködtetése is. 
 
 

Bálint Sándor idıközben kiment a terembıl. 
(7 fıbıl jelen van 6 fı) 

 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy a lapnál majd váltást kell csinálni, ez külön téma lesz. A 
háromfıs bizottság a régi formában induljon el. 
Pályázatnál majd leteszik az elképzelést. 
Kéri a határozat elfogadását. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen, 1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

10/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága az Alsónémedi Hírmondó 
szerkesztıbizottságába a Bizottság részérıl Lakatosné Nagyszegi Mariann Klárát 
javasolja a Képviselı-testület felé. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
 

Józan Krisztián kimegy a terembıl. 
(7 fıbıl jelen van 5 fı) 
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Napirend 11.) Az Alsónémedi Községért Közalapítvány ügye. 
 
 
Juhász Zoltán ismerteti az elızményeket. 
Két lehetıség van. Szántó Erzsébet lenne a kuratóriumi elnök, de elvárás, hogy tegyen 
le egy tervet a jó mőködésre. Szívesen elvállalta, csak most elfoglalt (vizsgára készül). 
Következı ülésre készül el egy szakmai anyaggal. A másik variáció akkor kell, ha ezt 
nem fogadják el, mert akkor is meg kell tartani az alapítványt. Végsı esetben saját 
pénzen is finanszírozná, de prioritásokkal.  
 
Török Lajosné jelzi, a következı ülésre elkészíti Szántó Erzsébet az anyagot, melyhez 
Gyırváriné megküldi az alapító okiratot és anyagokat az alapítvánnyal kapcsolatban, 
hogy Szántó Erzsébet tudjon tájékozódni a mőködésérıl. Javasolja, hogy egy 
idıpontot határozzanak meg. 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy a rendırök finanszírozása az alapítványon keresztül történt, 
de úgy tudja, törvénymódosítás alapján más módon is megoldható. 
 
Rozgonyi Erik ezt nem tudja. 
 
Juhász Zoltán felveti, Szántó Erzsébetnek civil pénzt kellene bevonnia az alapítványba 
és esetlegesen ugyanakkora támogatást adna hozzá az Önkormányzat (pl. 1,- Ft-hoz 1,- 
Ft-ot). Fontos az alapítványi cél meghatározása.  
Az óvodai alapítvány 570.000,- Ft-ot kapott az 1 %-okból, illetve adományokból. 
Tudják-e segíteni az alapítványt pl. további 1 %-okból? Mennyi volt utalva? 
 
 

Bálint Sándor és Józan Krisztián idıközben visszajöttek a terembe. 
(7 fıbıl jelen van 7 fı) 

 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy mutatószámot tudnak nézni, pl. 2009-ben mennyi 
SZJA folyt be, azt, hogy mennyit utaltak ide 1 %-ot az alapítványoktól be lehet kérni. 
 
Juhász Zoltán errıl kérne tájékoztatást.  
 
Bálint Sándor az alapítványi költségekrıl érdeklıdik. 
 
Juhász Zoltán jelzi, a könyvelés valahol adomány. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, kb. az 1 % ment el erre és a könyvvizsgálatra a Községért 
Alapítványnál. 
 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztat Bizottság 2010.11.03. jk. 
Napirend 12.) Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. 

 20 

Bálint Sándor szerint a rendırök finanszírozását innen a legegyszerőbb megoldani. 
Érdemes fenntartani az alapítványt a legminimálisabb költséggel. A Hírmondóba 
hozzanak be erre egy tervet és akkor az alapítványi célra biztosan befizetnének.  
 
Juhász Zoltán szerint a személyes megkeresés fontos.  
 
Némedi Rezsı szerint van nyilvántartás arról is, ki nem ajánlotta fel az 1 %-ot. 
A helyi könyvelı is rávezetheti az adózót, hogy utalják ide az 1 %-ot.  
 
Gyırvári István Lászlóné elmondja, konkrét cél esetén a vállalkozások is támogatták a 
Községért Közalapítványt (pl. Kiss Ernı könyvkiadás). 
 
Juhász Zoltán az elvi támogatásra vonatkozóan tesz fel határozati javaslatot.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

11/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a késıbbiekben - a célirányos támogatásokon 
felül - úgy javasolná az Alsónémedi Községért Közalapítványt támogatását, hogy 
az Önkormányzat a civil szférából érkezı adományok összegével arányosan 
vegyen részt az alapítvány finanszírozásban. A pontos arány - az esetleges új 
célok ismeretében - a késıbbiekben kerül kialakításra. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: az Alapítvány vezetésérıl való döntés. 
 
 

Napirend 12.) Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy a pénzkezelési szabályzatban még mindig Dr. György Balázs 
neve szerepel.  
Megkérdezi, hogyan tudnának a munkában segíteni? A minimális változtatásokat 
mielıbb meg kell tenni. Ki vállalja pl. az SZMSZ átolvasását? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy az alakuló ülésen az SZMSZ-ben a kötelezı 
változtatásokat megcsinálták, nincs restancia.  
 
Jelenlévık megbeszélik, hogy 2-2 szabályzatot vállalnak átnézésre (pl. Suplicz Zsolt a 
pénzkezelési szabályzatot és a számlarendet, de Lakatosné, Dimitrov Péter, Józan 
Krisztián és Juhász Zoltán is vállalnak 2-2 szabályzatot). 
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Juhász Zoltán felveti, hogy az elektronikus dokumentumküldés, anyagok megkapása 
SZMSZ függı. 
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy az SZMSZ rendelkezik pl. a Képviselı-testület ülés 
anyagának kiküldése kapcsán. Az anyag kiküldésének módja SZMSZ módosítást 
igényel. 
 
Juhász Zoltán javasolja, hogy aki az elektronikus küldés lehetıségével élni akar és 
nyilatkozik, annak legyen megoldható csak az elektronikusan való anyagkiküldés.  
Kéri errıl határozat meghozatalát.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

12/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat azon irányú módosítását, hogy a meghívottak 
nyilatkozata esetén az ülésekre szóló anyagokat kizárólag elektronikus úton 
kapják meg. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Juhász Zoltán felveti, hogy az üléseken nyomon kellene követni az aktuális napirendi 
pontot.  
 
Némedi Rezsı szerint legyen kivetítve és az elnök kezelje. 
 
Juhász Zoltán elmondja, kivetítést vagy VGA elosztóval több monitort lehetne 
használni. A lakossági fórumon volt jó minıségben ilyen. Telepített eszköz kellene, 
felkéri Kiss István Viktort az anyagi és mőszaki feltételek kidolgozására.  
 

Napirend 13.) Az adóügyi dolgozók érdekeltségi jutaléka. 
 
  
Juhász Zoltán felkéri a Jegyzı urat a tájékoztatásra.  
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja a jelenlévıket, hogy 1997. óta mőködik a rendszer és a 
dolgozók által behajtott hátralékok alapjának a terhére két jogcímen kapnak jutalékot, 
eredményességi, ill. adóbehajtási jutalékot. Az éves fizetés 10 %-át januárban, a 
behajtás utáni eredményesség alapján nyáron 5 %-ot és év végén 5 %-ot jutalmazásnál.  
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Ez a rendszer az állami adóhatóságnál és más önkormányzatoknál is mőködik. 
 
Juhász Zoltán rákérdez, hogy a költségvetésben tervezett bevétel 95 %-a esetén 
kapják? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja nem, az elıírások alapján kiterhelt adó 95 %-a esetén.  
 
Juhász Zoltán megjegyzi, aktív közremőködést díjaznak. Késve történı befizetés 
esetén az minél hamarabb történjen meg, behajtással, felderítéssel? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy gépjármőadónál volt felderítés, vagy az 
építményadónál nem adnak bevallást, az iparőzési adó esetén az APEH-hal történı 
kapcsolatfelvétel, hátralék esetén felszólítás, inkasszó, végrehajtás stb. 
 
Lakatosné Nagyszegi Mariann Klára arról érdeklıdik, mekkora összegrıl van szó 
személyenként? 
 
Rozgonyi Erik elmondja, kb. 1,8 millió az éves bruttó bér és 2-szer 10 %-ot kapnak, 
ami 360.000,- Ft. 
 
Lakatosné Nagyszegi Mariann Klára jelzi, ez 13-14. havi fizetés, illetve a munkája 
elvégzése utáni díj. A felszólítás szerinte a munkakörükben van. 
 
Némedi Rezsı szerint is szerepel a munkaköri leírásban. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, benne van. 
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, hogy ezt túlórában végzik? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, nem. 
De, pl. elmegy az úton, lát egy üzletet és kinyomozza fizet-e. 
 
Némedi Rezsı nem olvasta a rendeletet. Az adósok érdekeltek a büntetésben? 
 
Rozgonyi Erik felolvassa a rendelet ide vonatkozó részét és kiemeli, hogy bírságról 
szó sincs a rendeletben. 
 
Bálint Sándor megjegyezi, 1997 óta van, önkormányzati rendelet a megszüntetése is? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, önkormányzati rendelettel lehet megszüntetni.  
Számos helyen mőködött, úgy került itt is bevezetésre. 
 
Juhász Zoltán felveti, akkor mekkora volt az adóösszeg és most mekkora? Most kb. 
500 millió. 
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Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy 1997-ben szinte semmi nem volt. Akkor ismerkedtek 
az emberek a bevallással, de van, aki még most is.  
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy az utóbbi 5 évben nagy adóemelkedés volt, szinte az 
alap megötszörözıdött.  
 
Rozgonyi Erik szerint konkrét számokat lehetne nézni. Az alap sosem volt kifizetve, 
mert a dolgozók fizetése is számít a kifizetés összegéhez. Mindig volt fedezet a jutalék 
kifizetésére.  
 
Bálint Sándor jelzi, van néhány adós kollégája és az önkormányzati dolgozók. Régen 
volt bérmaradvány és azt elosztották, az önkormányzati dolgozók is kaptak. Az adós 
dolgozók is kaptak belıle? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a jutalomból és a bérmaradvány jutalomként történı 
kiosztásakor sem kaptak az adósok. 
 
Juhász Zoltán ezt a napirendet gondolatébresztınek szánta, nézzenek utána.  
 
Bálint Sándor kéri, hogy jobban dolgozzák ki az anyagot és Suplicz Zsolt szerint sem 
célszerő olvasgatni és késıbb dönteni az ügyben.  
 
Juhász Zoltán csak átbeszélésre gondolt, hogy mindenki tudjon róla, tájékozódjon és 
majd elıterjesztéskor szavazzanak róla. 
 
 

Napirend 14.) Állampolgári panaszok kezelése. 
 
 
Juhász Zoltán a tegnapi eset kapcsán történt eljárás – ismerteti a szelektív 
hulladékgyőjtı sziget ügyét – veti fel ezt a témát. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy minden kérdésnek van ügyintézıje, aki igyekszik 
segíteni. 
 
Juhász Zoltán megállapítja, nincs semmi nyilvántartás, visszacsatolás.  
 
 

Az Elnök úr szünetet rendel el, mely után az ülés folytatódik. 
 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy írásbeli, gépi iktatás van. 
 
Juhász Zoltán javasolja a panaszokra egységes nyilvántartás kialakítását, kitıl, milyen 
ügyben, megoldás vagy elutasítás volt. 
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Akarnak-e ilyet? Gyırvárinéval egy lehetıségrıl beszéltünk. 
 
Gyırvári István Lászlóné elmondja, hogy a hálózati gépre lehetne egy adatbázist 
feltenni, amihez mindenki hozzáférhet. 
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, van-e az Önkormányzatnak olyan adatbázisa, ami a 
cégek, lakosok adatait kezeli? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, nincs.  
 
Némedi Rezsı úgy gondolja, hogy az e-mail ingyenes, el lehetne küldeni a 
határidıket, pl. adófizetés. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, hogy a Hírmondóban mindig tájékoztatnak róla. 
 
Gyırvári István Lászlóné jelzi, hogy a volt Polgármester mindig küldözgette a fontos 
dolgokat e-mailen. 
 
Juhász Zoltán visszatér a panaszkezelés nyilvántartására, pl. valakit zavar vagy 
megharap a szomszéd kutyája. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy ilyenkor hatósági ügy van, aminek megvan az 
eljárási rendje.  
 
Juhász Zoltán megkérdezi, a védını által felvetett szemét ügyben indult-e eljárás? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, nem hatósági ügy.  
 
Némedi Rezsı online ügyfélkapus rendszert vet fel. 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy eljárás, protokoll kerülne kidolgozásra, amikben nem 
indul közigazgatási eljárás.  Legyen nyoma, pl. elutasították, nem volt jogos panasz, ha 
szükséges elektronikus háttér segítségével. 
 
Rozgonyi Erik szerint felesleges adminisztráció.  
 
Bálint Sándor arról érdeklıdik, hány ilyen eset volt? 
 
Rozgonyi Erik nem tudja.  
A panaszos bejön vagy telefonál és továbbítva van a bejelentés az illetékesnek.  
 
Bálint Sándor nem hiszi, hogy Dénes Zsuzsa panaszügyét 3 éve nem lehet elintézni. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a problémát mindig megoldják, de újra elıjön. 
Juhász Zoltán kéri, a Hivatal részérıl készüljön koncepció, javaslat ki, mikor, milyen 
ügyben, milyen intézkedést tett. Lássák az ügyeket. 
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Kéri határozat meghozatalát. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

13/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé a 
Polgármesteri Hivatal megbízását koncepció, javaslat készítésére annak 
érdekében, hogy a panaszokról, ill. közigazgatási eljárás megindítását nem 
igénylı bejelentésekrıl nyilvántartás készüljön (ki, mikor, milyen ügyben jelzett, 
ügyintézés milyen módon történt). 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 

Napirend 15.) Honlapok kérdése. 
 
 
Juhász Zoltán javasolja, hogy cseréljék le a két domaint, az új honlapra mutasson a 
www.alsonemedi.hu. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a karbantartási szerzıdés megszüntetésérıl beszéltek 
már, arra kéri határozat hozatalát. 
 
Juhász Zoltán összefoglalja a javaslatot és kéri annak elfogadását.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

14/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé az 
Alsónémedi honlap karbantartására vonatkozó szerzıdés 2010. december 31. 
napjával történı megszüntetését azzal, hogy a jelenlegi karbantartó mielıbb 
végezze el a teljes honlap lementését és az Önkormányzat felé történı átadását oly 
módon, hogy az bármikor visszaállítható legyen. 
Egyben kéri, hogy a jelenleg mőködı két honlap domain cseréje történjen meg.  
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 

Napirend 16.) Iskolai ügyviteli rendszer. 
 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja a jelenlévıket, hogy három éve van kapcsolata egy 
szoftverfejlesztı céggel (FOK KHT), akik az iskolai ügyviteli rendszert is kidolgozták. 
A tanulók kezelése, tanmenet, e-napló stb. kezelésére van lehetıség, de késıbb a 
szülık felé információk küldésére stb. is, sok modulja van.  
Éles tesztelı státuszt kapnának, csak a kritikákat kell jelezni a cég felé. Késıbb erre 
100 %-os támogatást lehetne nyerni. 
 
Rozgonyi Erik úgy tudja, jövıre már nem pályázat lesz, hanem normatívát kapnak rá. 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy 15-én 14 órakor lesz az iskolában bemutató, 1-2 órás, 
meg lehet ismerni a rendszert. 
 
Némedi Rezsı kéri, hogy az Igazgatónı tudjon róla. 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja, hogy vele egyeztetett elıször, kb. két hete. 
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Napirend 17.) Átfogó ügyviteli és kontrolling kialakítása. 
 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy ebben a témakörben kevés dolog van meg, így talán 
könnyebb lesz felépíteni. 
Ennek része az SQL-LEDGER felhozása, elsı lépése. Egy team kell a koncepció 
megalkotásához. – Részletesen beszél a rendszerrıl. – A team év végéig munkatervet 
készítene – Juhász Zoltán, Kiss István Viktor és Suplicz Zsolt vállalják –, hogy mit, 
mennyi idı alatt szeretnének megvalósítani, átállni stb. és így a következı év végére 
már mőködtetni lehetne a rendszert. 
Biztonsági dolgokra is áldozni kell és a következı évben ennek költségei is lesznek, 
melyet a költségvetésben már szerepeltetni kell.  
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Napirend 18.) Kapacitások megbeszélése. 
 
 
Juhász Zoltán elmondja, többször felmerült, pl. tegnap is a településfejlesztési 
koncepció átdolgozásakor a kapacitás. Rengeteg munkával jár a szabályzatok 
átvizsgálása is stb. 
Nem lenne-e célszerő ideiglenesen egy jogi munkatársat, „aljegyzıt” alkalmazni, a 
szabályzatok stb. áttekintésére, a Képviselı-testület segítésére? 
 
Rozgonyi Erik úgy gondolja, elıször meg kellene fogalmaznia az elvárásokat a Hivatal 
felé és utána tudná elosztani a jelenlegi kapacitást. Várják a feladatok meghatározását 
és utána tud erre válaszolni. 
 
Juhász Zoltán jelzi, többször is szóba került tegnap a kapacitáshiány. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, hogy az árajánlat kérés levélküldés, a bejegyzés szintén levelezés. 
Konkrétan kellene tudni, mit szeretnének. 
Lehet aljegyzı, de nem gondolja, hogy szükséges lenne. A Polgármesterrel beszéltek 
jogász alkalmazásáról, de most feleslegesnek látja.  
 
Juhász Zoltán felsorol egy pár példát – gazdasági program, HÉSZ módosítás stb. –, 
igaz, ebben külsısök is lesznek, de önkormányzati munkát is jelent. 
 
Némedi Rezsı az SZMSZ-t hozza fel példaképpen, sok képviselı látja úgy, hogy újat 
kell alkotni, kár „foldozgatni”. Reméli jó irányba mennek, de annak ez az SZMSZ nem 
felel meg. 
 
Rozgonyi Erik ebben egyetért.  
 
Juhász Zoltán szerint van olyan is, ami túlszabályozott, talán a számlarend. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy államháztartásbeli elıírások. – Pl. egy újság 
vásárlását is kötelezettségvállalási nyilvántartásba kellene venni. – Muszáj 
hivatkozásokat beletenni a szabályzatba, hogy ne kelljen az egészet módosítani, ha egy 
változás történik. Ezt a pénzügyesekkel kellene megbeszélni.  
Meg kellene fogalmazni az elvárásokat, ha tudják az elképzeléseket, az SZMSZ-t 
képes a hivatal módosítani. 
 
Bálint Sándor igazat ad a Jegyzı úrnak, tervezet készül, bele kellene venni a dolgokat, 
pl. SZMSZ módosítás, hibákat jelezni, amit módosítani kell stb. Konkrét 
megfogalmazások kellenek, amit a Képviselı-testület elfogad és utána lesz belıle 
konkrét feladat. 
 
Juhász Zoltán úgy gondolja, hogy a kérdések ad-hoc jelleggel merülnek fel, pl. 
rendeletek átnézése, módosítása, sok kérdés a Jegyzı felé stb.  
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Más módon tartsuk a kapcsolatot, hogy nyomon lehessen azt követni, pl. e-mail 
kérdések-válaszok. 
 
Rozgonyi Erik szerint ez mőködött eddig is, e-mailen rövid idın belül válaszolt vagy 
İ vagy valamelyik Kollégája.  
 
Némedi Rezsı olyan jogi és államigazgatási végzettségő személy felvételére gondolt, 
aki ha – nincs munkája – másban segít. 
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy az igazgatási csoportvezetı Szabóné, aki igazgatási 
ügyekben, rendeletek alkotásánál tud tájékoztatást adni, válaszolni stb., pl. 
településfejlesztési ügyekben. 
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, van-e létszámelıírás? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja nincs, feladatokat határoznak meg. Nem ágáll egy új 
munkaerı ellen, de szerinte felesleges.  
 
Juhász Zoltán jelzi, biztos, hogy több munka lesz a következı félévben. 
Javasolja a Polgármester véleményét kikérni és szükség szerint valakit foglalkoztatni. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen, 1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

15/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága – a Polgármester véleményének 
függvényében – javasolja a Képviselı-testület felé a következı félévben felmerülı 
többletfeladatok ellátására egy jogi végzettségő szakember biztosítását a 
Polgármesteri Hivatal részére. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 

Napirend 19.) Gazdasági program készítése. 
 
 
Kiss István Viktor tájékoztatja a jelenlévıket, kapott e-mailt, hogy van lehetıség 
képzésre. 
 
Juhász Zoltán szerint ez nem egyszerő feladat, van-e rá képzettség, követelmény stb. 
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Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı tájékoztatja, hogy tartalmi követelményei vannak, 
végzettség nem kell hozzá. A Képviselı-testület dönti el, hogy milyen részletességgel 
készíti el. Korábban a Polgármester úr készítette, a hivatali vezetéssel egyeztetve, több 
oldalas anyag volt, amit a bizottságok és a Képviselı-testület is tárgyalt. 
 
Juhász Zoltán úgy gondolja, hogy illeszkednie kell pl. a településfejlesztési 
koncepcióhoz is. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja igen, és az éves költségvetések is erre alapulnak.  
 
Némedi Rezsı arról érdeklıdik, hogy az Önkormányzat kötelezı feladatainak anyagi 
vonzatát ki lehet-e mutatni, pl. iskola, óvoda mőködtetése. Következı bizottsági ülésre 
kérné. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, ezt meg tudják mondani. 
Alsónémedin jó színvonalon kapták meg az intézmények az ellátást, volt korábban 
kimutatás és grafikon az állami és önkormányzati ráfordításokról, amit a Polgármester 
közölt a Hírmondóban. Komoly pénzmegfogási lehetıség a színvonal visszavétele 
lenne, amit természetesen nem javasol semmilyen téren. 
 
 

Bálint Sándor kimegy a terembıl. 
(7 fıbıl jelen van 6 fı) 

 
 

Némedi Rezsı sarokszámokra gondolt, pl. orvosi rendelı fenntartása. 
 
Suplicz Zsolt szerint az intézmények is lássák a kiadásokat, a kéréseket támogatják és 
mindig újabb kéréseik vannak. 
 
Kiss István Viktor szerint nem mindennel vannak tisztában, pl. Igazgatónı, Belágyi 
Tamás korlátozásai, kötelezettségei, konyha tárgyi feltételei, amiket sürgısen tisztázni 
kellene. 
 
Rozgonyi Erik ezt nem látja vészesnek. 
 
Suplicz Zsolt szerint a községi konyha felügyelete nem az iskola feladata lenne. Az 
élelmezésvezetı 10 embert felügyel, és az Igazgatónı vizsgálja majd ki a panaszt stb.  
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy az ABÉVA Kft. adja bérbe. Mi a konstrukció lényege? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a jelenlegi Képviselı-testület kívánsága ez a 
konstrukció! 
Elmondja, hogy az iskola fogja üzemeltetni a konyhát, így az Igazgató lesz a 
konyhások, élelmezésvezetı, szakács munkáltatója, holott szakmailag nem tudja ıket 
felügyelni. Nyilván van gazdasági igazgatóhelyettes is. Majd jönnek a problémák. 
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Bálint Sándor visszajön a terembe. 
(7 fıbıl jelen van 7 fı) 

 
 
Kiss István Viktor javasolja, állítsanak fel egy stábot, foglalkozzanak a 
konstrukciókkal és tegyenek javaslatot a Bizottság, a Képviselı-testület felé, hogy 
januárban tisztán láthassanak. 
 
Juhász Zoltán az eredeti konstrukcióról érdeklıdik. 
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı tájékoztatja, hogy a dolgozók az ABÉVA Kft-hez 
kerültek volna és az Ügyvezetıt kérné számon a Képviselı-testület. Az Önkormányzat 
az étkezést az ABÉVA Kft-tıl vásárolta volna. 
 
Némedi Rezsı megjegyzi, akkor a szakácsnak nem közalkalmazotti bére lenne.  
Megkérdezi, mi lenne, ha külön önkormányzati dolgozók kontrollálnák a konyhát? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy akkor le kellene a konyhát választani az iskoláról és 
intézményvezetıt kinevezni. 
 
Juhász Zoltán ennek költségeit szeretné tudni. 
 
Rozgonyi Erik nem tudja, de az intézményvezetı bére mindenképpen plusz lenne. 
 
Némedi Rezsı jelzi, nem ık dolgozták ki a konstrukciót, nem gondolkodtak a konyha 
minıségi kontrollján, mőködtetésén.  
Szerinte beleférne a gépkocsivezetés is a dolgozók munkaidejébe és a gépkocsi 
fenntartása sem kerülne többe.  
 
Józan Sándor szerint meg kell vizsgálni ezt a lehetıséget is.  
 
Némedi Rezsı felveti, hogy külsıs vállalkozás esetén a gépkocsi problémája esetén 
neki kell másikat biztosítani, de ha a gépkocsi az Önkormányzaté, akkor meg kell azt 
is oldani. 
 
Juhász Zoltánné jelzi, hogy az Igazgatónı örül, ık dolgozták ki. 
 
Juhász Zoltán megerısíti.  
Úgy gondolja, nem baj, ha az Igazgató a fınök a konyhások felett is, ha probléma van, 
akkor szól nekik, intézkedik. 
 
Suplicz Zsolt úgy gondolja, mindent ne adjanak oda az iskolának. 
 
Juhász Zoltán javaslatokat kérne, amiben Suplicz Zsolt részvételét, mint aki korábban 
ismerte az egész dolgot és Kiss István Viktor segítségét is kéri. Tisztázzák a 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztat Bizottság 2010.11.03. jk. 
Napirend 20.) Offline video rögzítés. 

 32 

konstrukciókat a konyhával kapcsolatban, pl. amortizáció, bérleti díj, merre tudnak 
elindulni. 
 
Össze kell fogni a gazdasági programot és egyéb dolgokat – pl. településfejlesztési 
koncepció. Ezeket is kérdezzék meg. 
 
 

Napirend 20.) Offline video rögzítés. 
 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a szelektív hulladékgyőjtı szigetnél 
kialakult probléma kapcsán merült fel ez a lehetıség. – Nagyvonalakban ismerteti a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság ülésén 
elhangzottakat. 
Szlovicsák Zoltánnal már beszéltek, rögzítıt kell telepíteni (kb. 35.000,- Ft + ÁFA), 
négy csatornás rögzítı, winchester kell (kb. 10.000,- Ft) és 3 db kamera (kb. 40.000,- 
Ft). A rendszámot is le lehetne olvasni. Amennyiben 5 napon belül törlik a rögzítést, 
akkor lehetıség van rá törvényileg.  
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy a januári állapot szerint a Képviselı-testület döntése 
alapján el lehet helyezni kamerát közterületen.  
 
Juhász Zoltán még elmondja, hogy a védınınél helyeznék el és amennyiben reggelre 
van szemét, rögtön meg lehetne nézni a felvételt és eljárást indítani.  
Tulajdonképpen visszatartó ereje is lenne. 
A rendszer áttelepíthetı és kb. 100.000,- Ft + ÁFA lenne az összköltsége.  
 
Bálint Sándor javasolja, dolgozzák ki a rendszert, utána pl. a sitt-telephez is ki lehetne 
helyezni az állandó szemétlerakások miatt.  
 
Juhász Zoltán tájékoztatja, az már nehezebb, jeladás, áram stb. A kültéri elhelyezés 
drágább. 
 
Bálint Sándor szerint annak lenne értelme. 
 
Némedi Rezsı elmondja, még Ócsáról is hoztak át szemetet. Arra gondolt, hogy csak a 
szállásokról a románok viszik ki a szemetet.  
Kovács Györgynek ki kell fizetni a kuka díját, de ahol 15-en vannak, hova viszik a 
szemetet? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy kukadíj van, mindenki akkorát vesz, amekkorát akar. 
Korábban történtek szabálysértési eljárások a szállásoltatók ellen, ahol nem fizettek 
díjat.  
Volt olyan, ahol nyugdíjas díjat fizetett valaki és 10 román volt nála. A bírság 
illetékben folyik be, állami bevétel. 
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Juhász Zoltán még az állati hulladék elhelyezésére szolgáló 2 db konténer 
problematikáját veti fel, Bugyiról is ide hozzák a dögöket, ami rengeteg költség. 
Kérné, hogy ennek mennyi az éves elszállítási költsége. Át kellene gondolni. Úgy 
gondolja, ez nagyobb probléma. 
Felteszi szavazásra a video rögzítésre vonatkozóan összefoglalt határozati javaslatát.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

16/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselı-testület felé (3 kültéri 
kamerával) mobil video rögzítı berendezés vásárlását és felszerelését – jelenleg a 
Fı út és Bajcsy u. sarkán lévı szelektív győjt ısziget megfigyelésére – kb. 100.000,- 
Ft + ÁFA összegben.  
Az árajánlat bekérésére Kiss István Viktort kéri fel a Bizottság. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 

Napirend 21.) Video megfigyelı rendszer. 
 
 
Juhász Zoltán ismerteti a tegnapi bizottsági ülésen elhangzottakat. 
Pontos gyártmányt és típust kellene megkérdezni a kivitelezıtıl már most.  
 
 

Józan Krisztián kimegy a terembıl. 
(7 fıbıl jelen van 6 fı) 

 
 

Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy megvalósulási dokumentációt kell készíteniük. 
 
Kiss István Viktor elmondja, nem voltak beazonosíthatók az eszközök abból az 
anyagból, amit megkaptak.  
 
Juhász Zoltán részletes anyagot kérne ez ügyben és a szünetmentes tápegységet is 
tisztázni kell. 
 
Rozgonyi Erik jelzi, van mőszaki ellenır. 
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Juhász Zoltán jelzi, le kell választani a szerverszobát is, de felvetette hidegszerver 
alkalmazását is.  
Részletesen beszél arról, hogy miket tudott meg, majd javasolja a kivitelezı 
nyilatkozatát megkérni hidegszerverre, szerverduplázásra és ezek költségeire.  
Azt is felveti, Olasz úr azt mondta, nincs lehetıség bıvítésre, ki van használva a 
sávszélesség. 
 

Józan Krisztián visszajön a terembe. 
(7 fıbıl jelen van 7 fı) 

 
 

Rozgonyi Erik jelzi, kérnek errıl írásos nyilatkozatot Olasz úrtól. 
 
Józan Sándor ismerteti a kamerarendszer telepítésének elızményeit.  
 
Dimitrov Péter szerint a bejövı utakat mindenképpen figyelni kellene. 
 
Némedi Rezsı elmondja, vannak olyan települések, akik a rácsatlakozásokból tartják 
fenn a rendszert. 
 
Juhász Zoltán szerint ahhoz bıvíteni kell. 
Összefoglalja a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását.  
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

17/2010. (11. 03.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a kamerarendszer kiépítése kapcsán kéri a 
Multi Alarm Kft. nyilatkozatának beszerzését arra vonatkozóan, hogy a 
magasabb rendelkezésre állás érdekében megvalósítható-e „hidegszerver”, illetve 
szerverduplázás a kivitelezés során vagy a késıbbiekben, illetve kéri a beszerzés 
és beüzemelés költségeinek felmérését. 
 
Felelıs: Juhász Zoltán elnök. 
Határid ı: a Bizottság soron következı ülése. 
 
 

Napirend 22.) Szállások kérdésköre. 
 
 
Juhász Zoltán arról érdeklıdik, van-e olyan megoldás, törvényi változás, ami segíthet  
szállásoltatás problémájában. 
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Rozgonyi Erik nem találta meg a hivatkozott 6 m2/fı-s utalást. 
 
Juhász Zoltánnak végrehajtási rendeletben ígérték, decemberben fog hatályba lépni a 
jogszabály. 
 
Rozgonyi Erik nem tud az ügyben nyilatkozni, nem látott tervezetet. 
Az idegenforgalmi adó viszont a koncepció kérdésköre lesz. 
 
Juhász Zoltán ha többet tud a m2-es korlátozásról, átküldi e-mailban.  
 
Bálint Sándor a két Kft. FEB tagjairól érdeklıdik. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a régi tagok vannak, a Képviselı-testület döntése a 
módosítás. 
 
Juhász Zoltán tájékoztatja a jelenlévıket, hogy szervezeti ábra fog készülni az 
intézményeknél november 15-ig. 
 
Bálint Sándor az Önkormányzat által kibocsátott kötvény visszafizetési ütemérıl 
érdeklıdik, amirıl korábban volt táblázat.  
 
Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı tájékoztatja, hogy az ABÉVA Kft. tud a fizetésrıl 
részletesen beszámolni. Az árfolyam alapján kell fizetni, a táblázat elıkalkuláció volt. 
 
Juhász Zoltán kéri, hogy a kalkulációt bocsássák rendelkezésre. 
 
Bálint Sándor a Jegyzı úrtól kérdezi, hogy a költségvetési koncepció kidolgozása 
mennyi idıt vesz igénybe? 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, hogy a Hivatal felé az intézmények ezen a hétvégén adják 
le az igényeket. – A finanszírozást a központi költségvetés adataiból tudják megnézni, 
ha elkészül. – Az intézményi adatokból elkészül egy „nyers” anyag, utána lesz 
intézményvezetıi megbeszélés, majd a bizottságok tárgyalják és utána a Képviselı-
testület.  
 
Lakatosné Nagyszegi Mariann Klára a lakóhelyre bejelentett románok számáról 
érdeklıdik. 
 
Rozgonyi Erik tájékoztatja, kb. 200 fı. 
 
Lakatosné Nagyszegi Mariann Klára úgy gondolja, hogy gondolkodni kellene ezen, 
mert aki Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik, alanyi jogon jogosult 
családi pótlékra stb. A védıoltásokat nem rendezik, bőnözést tanulnak a gyerekeik stb. 
Hosszú távon nagy gondot okoz a településnek. 
Családi pótlék megvonásról érdeklıdik ezen embereknél. 
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Rozgonyi Erik szerint ezek nem veszik fel, csak páran a családi pótlékot.  
Vannak olyanok, akik régen itt vannak a faluban, integrálódtak. 
A 200 fı nagy része azért van bejelentve, hogy ne kelljen utánuk adót fizetni, 
jogosítványszerzéshez stb. 10-20 fı lakcíme fiktiválva lett. Az iskoláztatást és 
óvodáztatást így elkerülhetik. Ha szabálysértés jön a lakcímre, azzal sokszor 
találkoznak, a segélyezésbe még nem kerültek be. Az óvodába régen itt lakók, 
dolgozók gyerekei vannak. 
 
Juhász Zoltán jelzi, hogy EU-s állampolgárt is ki tudnak zárni 4-5 évre, pl. 
közegészségügyi dolgok miatt, talán nıhet a „fegyverük”. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 21 óra 25 perckor bezárja. 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 Juhász Zoltán  Gyırvári István Lászlóné  
 Elnök jegyzıkönyvvezetı 
 


