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ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013.  május 31-i  rendkívüli  ülésére 
 
Tárgy: Iskolai aula igénybevétel lakodalom céljára 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester. 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző  
Melléklet:   l db feljegyzés, díjkalkuláció 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés        X 
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Betyár étterem zenés, udvari rendezvényeit, azaz a lakodalmak tartását a jegyző még 2012-
ben megtiltotta. 
A május esküvőkre – a mérések miatt – a jegyző egyedi engedélyeket adott ki 
 
A Betyár étterem által az udvaron, sátorban megrendezett lakodalmak során az egység nem 
tudja betartani a számára előírt zajkibocsátási határértéket, ezt igazságügyi szakértő által 
végzett mérések 2 alkalommal is megerősítették. 
 
A településen ez évre még két nagy létszámú lakodalom van tervezve. Az egyik érintett meg 
tudta oldani más módon, a másik érintett szeretné az iskola auláját bérbe venni. 
 
Az ABÉVA KFT-vel, mint üzemeltetővel elkészítettük az un. kalkulációt, melyet az 
előterjesztéshez csatolunk. 
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Miután ebben az esetben az önkormányzati és a különböző egyéni érdekek törvényes keretek 
között nem összeegyeztethetőek, így véleményem szerint az önkormányzatnak megoldást kell 
találnia az érintett család problémájára, ill. ennek függvényében és a kialakult helyzet miatt a 
jövőt illetően is.  
 
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat támogatását. 
 
       Határozati javaslat 
             …/2013.(V.31.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
az Alsónémedi, Iskola út 1. szám alatti épület aulájának lakodalmas célra történő 
igénybevételének lehetőségét. 
 
A képviselő-testület – figyelemmel a kialakult helyzetre – hozzájárul az aula 
bérbeadásához a  2013. augusztus 31-i lakodalom céljára. 
 
A bérleti díjat ……………………Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Az óvadék összegét ……………..Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület az aula fenti célú további használatára a tapasztalatok 
alapján a későbbiekben vissza kíván térni. 
 
A testület felhatalmazza az ABÉVA KFT. ügyvezetőjét fenti tartalmú  bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  Belágyi Tamás ügyvezető 
Kapják :  ABÉVA Kft. 
 
 
Alsónémedi, 2013. május 28. 
 
       Vincze József 
       polgármester  
Az előterjesztés törvényes: 
  
   Dr. Percze Tünde 
         jegyző  
 
 
     


