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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Képviselı-testület 2013. május 31-i ülésén engedélyezte az augusztus 31-i 
lakodalom megtartását a Széchenyi István Általános Iskola Aulájába, ill. e tekintetben 
az alábbi határozatot hozta: 

 
„ 102/2013. (V.31.) sz. önkormányzati határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az az 
Alsónémedi, Iskola út 1. szám alatti épület aulájának lakodalmas célra történı 
igénybevételének lehetıségét. 
A képviselı-testület – figyelemmel a kialakult helyzetre – hozzájárul az aula 
bérbeadásához a  2013. augusztus 31-i lakodalom céljára. 
A bérleti díjat 230.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
Az óvadék összegét 100.000 Ft-ban állapítja meg. 
A képviselı-testület az aula fenti célú további használatára a tapasztalatok alapján a 
késıbbiekben vissza kíván térni. 
A testület felhatalmazza az ABÉVA KFT. ügyvezetıjét fenti tartalmú  bérleti szerzıdés 
megkötésére. 
Határidı: 2013. augusztus 31. 
Felelıs:  Belágyi Tamás ügyvezetı 
Kapják:  ABÉVA Kft.” 
 
Fenti határozatban foglaltaknak megfelelően megtörtént a lakodalom az Aulában, 
melyről csak pozitív visszajelzések érkeztek. Mivel a Betyár Étterem zenés, udvari 
rendezvényei továbbra is tiltva vannak, úgy vélem megoldást kell találni a nagyobb 
lakodalmak megtartására településünkön. Az idei évre nincs tudomásunk nagyobb 
esküvő tartásáról, de ennek lehetőségét a korábbi költséggel lehetne engedélyezni és a 
bérleti díjat min. évente újra meghatározni. A terem nagyságát és berendezési 
lehetőségeit megvizsgálva 280 főre biztosított a kényelmes, megfelelő elhelyezés.  
A lakodalmak megtartását természetesen a helyi szokások miatt engedélyezzük, így 
kizárólag azoknak engedélyeznénk annak megtartását, ahol a házasulandók vagy a 
szülők egyike bejelentett Alsónémedi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a 
településen él.  
Korlátozást tennék továbbá a rendezvényszervezésre is, hiszen nem célszerű „idegen” 
cég „beengedése” az épületbe, annak megóvása érdekében, ezért kizárólag a Betyár 
Étterem rendezésében engedélyezném a lakodalmak kiszolgálását, így természetesen 
az ABÉVA Kft. velük kötne szerződést, abban a felelősségi szabályokra konkrétan 
kitérve.  

Kérem javaslatom megvitatását és az engedély megadását. 
 
     



Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Széchenyi István Általános Iskola épületében lévő Aula (Iskola utca 1.) 
lakodalmak célra történő igénybevételének lehetőségét. 
A Képviselő-testület hozzájárul az aula lakodalmak részére történő 
bérbeadásához abban az esetben, ha a házasulandók vagy azok szüleinek egyike 
Alsónémedin állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a 
településen él, max. 280 fő vendég erejéig. 
A bérleti díjat 2014. évre 230.000,- Ft + ÁFA, az óvadék összegét 100.000,- Ft 
állapítja meg, melyet minden év október 31-ig a költségek figyelembevételével 
felülvizsgál. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ABÉVA Kft. ügyvezetőjét a fentiek 
figyelembevételével a Betyár Étterem üzemeltetőjével a szükséges bérleti 
szerződések megkötésére. 
Fenti engedély a Képviselő-testület visszavonó határozatáig hatályos. 
 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
Alsónémedi, 2013. szeptember 03. 
 
       Vincze József 
       polgármester  
 
 
 
Az előterjesztés törvényes: 
  
   
 
 
 Dr. Percze Tünde 
         jegyző  
 
 


