
                                   ELŐTERJESZTÉS 
 
az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat, Képviselő-testülete részére! 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága, a 2012. május 31-
én tartott bizottsági ülés alkalmával, a 14/2012. (05.31.) határozatában a sportcsarnok 
hasznosítási lehetőségeinek felsorolását kérte tőlem.  
 
A sportcsarnok (és a testnevelés terem) az önkormányzat által meghatározott térítések szerint 
működik. Ez a sportcsarnok vonatkozásában, helyi, bejegyzett egyesületek részére: 2.000- 
forint+ Áfa/óra térítést, helyi nem bejegyzett egyesületek és helybeli polgárok részére: 4.000.- 
forint+Áfa/óra térítést és a felsoroltakban nem szereplő, külső személyek, egyesületek 
részére: 6.000.- forint+Áfa/óra térítést jelent. Hasonló módon alakult a testnevelés terem 
használati díja: 3.000.-, 2.000.-, 1.000.- forintban. 
Nem helyi rendezvényeknél megállapodás szerinti (a 6.000.- forintot meghaladó) összeget 
fizetnek a használók 
 
A Felügyelő Bizottsággal egyeztetett véleményem szerint, a jövőre vonatkozólag négy 
alternatívát követhet a Képviselő-testület: 
 

1. A jelenlegi állapotot követi, tehát változtatást nem alkalmaz. 
2. Teljesen ingyenessé teszi a használatot. 
3. Mindenki számára fizetőssé teszi a használatot és ezt rendszerben foglaltan vagy 

esetlegesen a saját támogatásával kompenzálja. 
4. A sportcsarnok használati ideje három részre oszlik: 

 a., kötelező iskolai testnevelés, 
 b., nem kötelező iskolai testnevelés, 
 c., fizetős sportcélú használat. 

            Ennek megfelelően az 
            a., pontban foglaltaknak az állammal kötött szerződésnek kell megfelelnie, 
            b., pontban meghatározott időszakban az Abéva Kft. térítési díj nélkül biztosítja  a  
            terem használatot. Ezt az időszakot órára lebontva a használóknak meg kell  
            határozniuk, 
            c., pont szerinti bérleti díj meghatározásánál előnyben kell részesíteni az Alsónémedi      
            szervezeteket, tömegsportot, iskolai szerveződéseket.  
 
Természetesen a Képviselő-testület a felsorolások közötti átjárásoknak megfelelően egy újabb 
variáció mellett is dönthet. A döntés a társaság üzleti és pénzügyi terveinek kiérleléséhez 
feltétlenül szükséges és 2013. január 1-től javasolt az oktatási rendszer változása miatt. 
 
Alsónémedi, 2012. június 19. 
                                                                                        
                                                                                           Tisztelettel:                                                                                      
                                                                         
                                                                                        Belágyi Tamás 
                                                                                          ügyvezető 



Alsónémedi Beruházó és  
Vagyonhasznosító Kft. 
2351 Alsónémedi, Fő út 54. 
 
                                      
 
                                     K I V O N A T 
 
 
       Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága  
               2012. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
 
Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
14/2012. (05. 31.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri az 
ügyvezetőt, hogy a Képviselő-testület részére prezentálja a 2012/13-as tanévre a 
sportcsarnok hasznosítási alternatíváit. Ezzel egy időben a Képviselő-testület 
adjon iránymutatást a hasznosítás lebonyolítására. 
 
Határid ő: következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Kiss István Viktor, Felügyelő Bizottság, Elnök 
               Belágyi Tamás, ügyvezető. 
                
 
                                                            kmf. 
 
 
 
 
A kivonat hiteles: Belágyi Tamás 
                                   Ügyvezető 
 
 
Alsónémedi, 2012. június 19. 
                                                                                                                                                             
                                                                                     


