
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. november 23-án 17 
órakor megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Vincze József köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. Felkérte a bizottságok elnökeit, 
hogy a napirendek tárgyalásánál a bizottsági döntéshozatalokat vezessék és állapítsák meg a 
határozatképességet. 
 
Némedi Rezső: bizottság elnöke megállapította a bizottság határozatképességét: 7 főből jelen 
van 6 fő.  
Vincze József javaslatot tett  a kiküldött napirendhez képest   2 új napirendi pont felvételére 
és a napirendi pontok sorrendjére a kiküldött 1-11. napirendi pontok változatlanul hagyása 
mellett, az alábbiak szerint: 
12. napirendi pont: Alsónémedi, Ócsai út 3011. hrsz-ú (Suzuki telep) hasznosítása tárgyú 
Elıterjesztés, 
13. napirendi pont: AG2009. Gazdálkodási Kft. bérleti jogviszony tárgyú Elıterjesztés. 
Az Elıterjesztések írásos anyagai az ülésen kiosztásra kerültek. 
14. napirendi pont: a zárt ülésre elıterjesztett anyag 
 
Némedi Rezsı tájékoztatta a jelenlevıket, hogy az Egyebek napirendi pontok közé kéri 3 
napirendi pont felvételét, így: 

- a Római Katolikus Egyház vagyoni jellegő kérése 
- szülıi megkeresés a majorett csoport támogatására 
- köztájékoztatással kapcsolatos kérés (Hírmondó) 

Egyik napirendi pont sem igényel elıterjesztést, mindhárom napirendi pont javaslat csak 
tájékoztató. 
 
Némedi Rezsı megkérdezte, hogy van-e még új napirendi pont felvételére javaslat. 
 
Kiss István Viktor alpolgármester úr módosító javaslatot tett, amely szerint a 10. napirendi 
pontot a bizottság ne tárgyalja, mivel az Elıterjesztés nincs összhangban az FB. által 
korábban hozott határozatával. 
 
Némedi Rezsı felkérte a bizottságot szavazásra, hogy a 4 módosítással együtt elfogadják-e a 
napirendet. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a módosított napirendet elfogadja.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök. 



1. napirendi pont: Egyházi megkeresés családi napközi létrehozására 
 
Vincze József ismertette az Elıterjesztés tartalmát és felkérte Török Lajosnét, a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását. 
 
Török Lajosné elnök ismertette a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
állásfoglalását, amely szerint a bizottság támogatja az elképzelést. 
 
Vincze József elmondta, hogy az év folyamán az egyházzal közösen kereste az Önkormányzat 
a megoldást két problémára, az egyik a 3 éven aluli gyermekek ellátása, a másik az idısek 
ellátása. Ezzel kapcsolatot felvette az Önkormányzat a kapcsolatot Szappanos tiszteletes úrral, 
Pekker plébános úrral, valamint a Szentkereszt Felmagasztalása Alapítvány elnökével, Dr. 
Tóth Évával. A Katolikus Egyház vállalta, hogy együttmőködve a Református Egyházzal 
megpróbálja megszervezni a 3 éven aluli gyermekek családi napköziotthonát. Az 
Önkormányzat részérıl ehhez kerestük azt az épületet amelyik erre a feladatra alkalmas, és a 
régi iskola épületét találtuk, amelyben már mőködött is hasonló intézmény. 
 
Vincze József felkérte Spanyiel Lilit, a Váci Egyházmegye fenntartásában levı, 
Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat munkatársát hogy ismertesse az 
Alsónémedire tervezett családi napközi megvalósításának gyakorlati hátterét. 
 
Spanyiel Lili tájékoztatást adott a megvalósítás lépéseirıl és elmondta, hogy hasonló 
intézmény mőködik már a környezı településeken is. Nem csak a gyermekek gondozásáról 
van szó, hanem 2-3 fı gondozó felvételérıl is. 
 
Bálint Sándor megkérdezte, hogy készült-e felmérés arról, hogy Alsónémedin van-e igény az 
ilyen jellegő napközire és mennyire hosszú távon gondolkodnak, mivel az önkormányzat 
biztosítja az épületet és állja a rezsi költséget. 
 
Spanyiel Lili válaszában elmondta, hogy bár nem készült konkrét felmérés, de információik 
szerint lenne erre igény. Az egy gyermekre esı költség 66 ezer Ft, amelyet az önkormányzat, 
az állam, az egyház és a szülık támogatásával lehet finanszírozni. Az egy gyermekre jutó 
szülıi költség az önkormányzat, az állam és az egyház támogatásával így maximum 20-25 
ezer Ft. Már költség érvényes ha egy gyermek egész napra, egész hónapra fizet be vagy csak 
fél napra, alkalmanként. 
 
Némedi Rezsı megkérdezte, hogy milyen csoportnagyságban lehet gondolkodni. 
 
Spanyiel Lili tájékoztatás adott, hogy egy csoport 5+2, azaz maximum 7 fı gyermeket jelent, 
ha igény van rá, akkor lehet több csoportot indítani. 
 
Vincze József felhívta a figyelmet, hogy újabb csoportok indításához szükséges az 
önkormányzat hozzájárulása, mivel az önkormányzat adja a helyiséget és állja annak rezsi 
költségét. 
 
Bálint Sándor megkérdezte, hogy az épület alkalmas-e a gyermekek fogadására. 
 
Spanyiel Lili elmondása szerint igen, de természetesen szükséges lesz némi átalakítás. 
 



Mikusné Végh Magdolna:  az óvodavezetı tájékoztatott, hogy az óvoda készített 3, 4 és 5 
évvel ezelıtt felmérést, de az ingyenes ellátás vonatkozásában, itt az alábbi igények 
mutatkoztak. Elıször 13, következı évben 8, végül 12 szülı jelezte az igényét. 
 
Szappanos Zoltán református tiszteletes azt a javaslatot tette, hogy akár feltételesen is lehet 
engedélyezni, hogy a létszám határozza meg a támogatás mértékét. 
 
Némedi Rezsı kérdést tett fel az étkeztetés megoldásáról. 
 
Spanyiel Lili válaszában elmondta, hogy lehetıség van a saját konyhás és a gyermekek 
számára rendelt étkeztetés választására is, azt kell választani amelyik majd olcsóbban jön ki. 
 
Némedi Rezsı megkérdezte Vincze Józsefet, hogy lehetıség van-e az iskolai konyhai menü 
igénybevételére. 
 
Vincze József elmondta, hogy természetesen van erre lehetıség, ez további megbeszélés 
tárgyát képezi. 
 
Bálint Sándor tájékoztatást kért, hogy mennyi az épület rezsije. 
 
Vincze József felvázolta a jelenlegi főtési rendszer mőködését és annak leválasztási 
lehetıségeit. Lehetıséget kell biztosítani, hogy az épület egyes részei leválaszthatóak 
legyenek, így minimalizálni lehet a költségeket a használt épületrészre vonatkozóan. 
 
Dr. Percze Tünde jegyzı felhívta a figyelmet, hogy a napközi beindításával kezelhetıvé 
tehetı az óvodai felvételek ügye is, miután több szülı nehezen fogadja el annak tényét, hogy 
legfeljebb 2,5 éves kortól kerülhet óvodába a gyermek. 
 
Vincze József kérte, hogy azzal egészüljön ki a határozati javaslat, hogy csak azok 
részesüljenek a támogatásból, akik életvitelszerően Alsónémedin laknak. 
 
Némedi Rezsı felkérte a bizottságot, majd a meghívottakat és a vendégeket, hogy tegyék fel a 
kérdéseiket. 
 
További kérdés nem érkezett, Némedi Rezsı szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a családi napközi létrehozására 
vonatkozó egyházi megkeresést. 
A bizottság támogatásra javasolja a képviselő-testületnek a megküldött határozati 
javaslat szerinti formában az egyházakkal való együttműködést, a szociális 
alapszolgáltatás fejlesztését. Javasolja, hogy az önkormányzati támogatás az ellátott 
alsónémedi gyermekek arányában történjen. 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős:  Polgármester 



 
2. napirendi pont: A 2011. évi költségvetés III. módosítása 
 
Vincze József ismertette az Elıterjesztés tartalmát. 
 
Dr. Percze Tünde részleteiben is ismertette a költségvetés egyes lényegi elemeit. 
 
Vincze József részleteiben is ismertette a napirendi ponthoz tartozóan a Széchenyi István 
Általános Iskola hıszigetelés kivitelezési munkái során felmerült pótmunkák szükségességét, 
a költségek alakulását. 
 
További hozzászólás nem érkezett, Némedi Rezsı felkérte a bizottságot, hogy szavazzon a 
2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról szóló 
rendelet elfogadásáról. 
 

A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 7 igen szavazattal a rendeletet a 
Képviselı-testület felé elfogadásra javasolja. 

 
3. napirendi pont: A 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesülésérıl szóló beszámoló 
 
Dr. Percze Tünde részleteiben ismertette az Elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Némedi Erika megkérdezte, hogy mennyi a III. negyedéves megtakarítás tartalék. 
 
Bombiczné Horváth Éva elmondta, hogy a szeptember 31-i állapot szerint ez 841.103 eFt. 
 
Némedi Erika megkérdezte, hogy volt-e erre terv és ahhoz képest ez hogyan változott. 
 
Juhász Zoltán megkérdezte, hogy a 2011. év 01. hónaphoz képest mekkora volt a változás. 
 
Bombiczné Horváth Éva elmondta, hogy január 01-én ez az összeg 764.179 eFt volt 
 
Vincze József azt a kiegészítést tette, hogy ez a tartalék tartalmazza a beruházási céltartalékot 
is. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni. 
 
További kérdés nem érkezett, Némedi Rezsı szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
Törvény 79.§. (1) bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet szerint (szöveges 
elıterjesztés,  1-10. számú melléklet) az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadásra javasolja  a képviselı-testületnek 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 



 
 
4. napirendi pont: A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
Vincze József részletesen ismertette az Elıterjesztést. 
 
Török Lajosné ismertette a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság állásfoglalását. 
 
Vincze József elmondta, hogy a hogy a megszorító intézkedéseket az intézményvezetıkkel 
egyeztetett módon határozták meg. Felhívta a figyelmet, hogy a szociális rendeleteket felül 
kell vizsgálni, abban a tekintetben az életvitelszerően más településen lakók számára is az 
Önkormányzat továbbra is biztosítsa-e ugyanazokat a szociális és egyéb intézményi 
támogatásokat, amelyeket a helyi lakosok számára biztosít. 
 
Némedi Rezsı kérte a Kiadások oldalon II. pontban szereplı 66.700 eFt-os fejezetben 
szereplı tételek kifejtését. 
 
Vincze József elmondta, hogy ez a pont tartalmazz még egyéb szociális juttatásokat is, de 
ezek olyan juttatások, amelyeket jogszabályok írnak elı, így ebben határozattal nem lehet 
dönteni, ehhez jogszabály változtatásra van szükség 
 
Némedi Rezsı megkérdezte, hogy teljesültek-e a 289/2010. önkormányzati határozatban 
foglaltak. 
 
Vincze József válaszában elmondta, hogy az ASE-nak  a  beszámolóját és az elszámolását a 
szerzıdés alapján a tárgyévet követı január 31-ig kell benyújtania, így ez még nem elvárható. 
Egyébként az ASE nyilatkozott arról, hogy nem szed pénzt a szülıktıl, így ha nem szed 
pénzt, nem tud mivel elszámolni. 
 
Bálint Sándor megkérdezte, hogy lesz-e még lehetıség a késıbbiekben a módosításra. 
 
Vincze József válaszában elmondta, hogy a tartalék terhére lehet módosítani. 
 
További kérdés nem érkezett, Némedi Rezsı szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepcióját és azt a melléklet szerint elfogadásra javasolja a képviselı-
testületnek. 
Kéri az intézményvezetıket, hogy a 2012. évi költségvetést a koncepcióban foglaltak 
figyelembe vételével tervezzék. 
 
Határid ı. értelemszerő 
Felelıs: polgármester, intézményvezetık 
 



 
5. napirendi pont: Alsónémedi 3105/9. ajándékozási szerzıdése 
 
Vincze József ismertette az Elıterjesztésben foglaltakat. 
 
Bálint Sándor megkérdezte, hogy a szerzıdés 3. pontjában szereplı 125.000 Ft csak jelképes 
vagy kifizetendı összeg. 
 
Vincze József válaszában elmondta, hogy ez csak egy jelképes összeg, de nem kerül 
kifizetésre. 
 
Linke György megkérdezte, hogy az utat 6 méter vagy 12 méter szélességben kell biztosítania 
az ajándékozónak, a HM-HUNGARY Kft.-nek. 
 
Vincze József elmondta, hogy ezt a HÉSZ tartalmazza. 
 
Linke György kérdése volt, hogy milyen minıségben kell ezt átadnia. 
 
Vincze József válaszában tájékoztatott, hogy a minıség nem volt kikötve az elızı 
szerzıdésben. 
 
Linke György megkérdezte, hogy amit most az Önkormányzat átvesz telekkönyvileg 
nyilvántartott utat azt az Önkormányzatnak kell kialakítania. 
 
Vincze József válasza az volt, hogy igen, mivel elızı szerzıdésben minıségi kikötés nem 
volt. 
 
Némedi Rezsı megkérdezte, hogy tavasz óta volt-e minıségi javulás az úton. 
 
Vincze József elmondása szerint nem volt minıségi javulás. 
 
Török Lajosné megerısítette a bizottsági tagok által elızıekben elmondottakat és kiemelte a 
hiányosságokat. Ez olyan ajándék lesz, amely nagyon sokba fog kerülni az Önkormányzatnak. 
Ha nem kerül rendbetételre és így veszi át az Önkormányzat a területet, az akár baleset esetén, 
az Önkormányzat számára pereskedést is jelenthet. Elnök asszony elmondta, hogy ennek 
tekintetében szükséges lenne az elızı szerzıdés módosítása. 
 
Vincze József tájékoztatta a bizottságot, hogy ha nem fogadjuk el a szerzıdést, akkor az is 
pereskedést vonhat magával. 
 
Bálint Sándor rákérdezett, hogy hiányosan is át kell-e venni a területet. 
 
Vincze József elmondta, hogy nincs olyan jogszabály, amelyre hivatkozhatnánk ezzel 
kapcsolatban, tehát így kell átvennie az Önkormányzatnak az utat. 
 
Dimitrov Péter felvetette, hogy a bizottság ellenırizze, hogy az elızı szerzıdés alapján az 
HM-HUNGARY KFt. a telekalakítás feltételeit betartotta-e. 
 



Némedi Rezsı javaslatot tett, hogy az Önkormányzat kérjen jogi állásfoglalást és a bizottság a 
következı ülésen ennek alapján döntsön. Továbbá szükséges állásfoglalás kérése a kerítés 
jogszerőségérıl. 
 
További kérdés nem érkezett, Némedi Rezsı szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az Alsónémedi belterület 3105/09. 
hrsz. alatt felvett, természetbe 2351 Alsónémedi, 3105/9. hrsz. alatt található, 2307 m2 
nagyságú „kivett út” megjelölési ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerzıdést. 
A bizottság javasolja  annak tisztázását, hogy a HM-HUNGARY Kft. ajándékozási 
szerzıdésében foglalt ajándék tárgya megfelel-e a mőszaki paramétereknek és az eredeti 
szerzıdésben vállalt kötelezettségnek. A bizottság  jogi szakértıi vélemény alapján újra 
tárgyalja az ajándékozást. 
 
Határid ı. értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
A 6. , 7. és 8. napirendi pontot a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság nem 
tárgyalta. 
 
9. napirendi pont: Kamerarendszer bıvítése 
 
Vincze József ismertette az Elıterjesztést 
 
Juhász Zoltán kérte, hogy a 11. sorban szereplı ár kerüljön kivizsgálásra, mivel az véleménye 
szerint aránytalanul magas. 
 
Némedi Rezsı elmondta, hogy a felvetésben foglaltak kivizsgálásra kerülnek. 
 
További kérdés nem érkezett, Némedi Rezsı szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság megtárgyalta a kamerarendszer bıvítésére vonatkozó 
polgármesteri elıterjesztést és az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a képviselı-
testületnek: 
 
Szakmai és pénzügyi indokok alapján módosítja 27/2011. (01.25) számú határozatát a 
kamerapont helyszíne tekintetében, tudomásul véve a Haraszti út – Nefelejcs utca 
keresztezıdésében való elhelyezést.  



 
 
A Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztı, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ( 1106 
Budapest, Fátyolka út 8. szám)  l db kamerapont kiépítésére vonatkozó árajánlatát 
elfogadja, mely alapján felhatalmazza a polgármester, hogy 982.905 Ft+ÁFA összegő 
szerzıdést kössön a Haraszti út - Nefelejcs utca keresztezıdésében elhelyezett 
kamerapont kivitelezésére. 
A vitatott tételt a szerzıdéskötés elıtt tisztázni szükséges. 
Határid ı: 2011. december 10. 
Felelıs:  Polgármester 
 
10. napirendi pont: Az ABÉVA Kft. III. negyedéves beszámolója 
 
A napirendi pontot a bizottság kivette a napirendi pontok közül, nem tárgyalja. 
 
A 11. napirendi pontot a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság nem tárgyalta. 
 
12. napirendi pont: Alsónémedi, Ócsai út 3011. hrsz-ú (Suzuki telep) hasznosítása 
 
Némedi Rezsı tájékoztatást adott az Elıterjesztésrıl.  
 
Vincze József tájékoztatást adott arról, hogy nem érkezett ajánlat a határidıig. 
 
Belágyi Tamás elmondta, hogy hétfın 11 órakor lejárt az ajánlattételi határidı, de nem érdemi 
ajánlat, telefonos érdeklıdık voltak. Javasolom, hogy vagy a határidı kerüljön 
meghosszabbításra vagy most ne legyen hirdetve az ingatlant. 
 
Vincze József javasolta, hogy a két alternatíva kerüljön összefésülésre, tehát a bérleti 
hasznosítás mellett ne zárjuk ki az eladást sem. 3 hónapos felmondással ez kezelhetı 
véleménye szerint. 
 
További kérdés nem érkezett, Némedi Rezsı szavazásra bocsátotta a polgármester módosítási 
indítvány szerinti  határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság az ABÉVA Kft. ügyvezetıjének elıterjesztésében 
megtárgyalta a 238/2011. (IX.13.) számú határozat végrehajtásáról adott tájékoztatást. 
A pénzügyi bizottság megállapítja az Alsónémedi, Ócsai út 3011. hrsz-ú (Suzuki telep) 
eladására meghirdetett nyilvános  pályázat, elsı körben történt eredménytelenségét.  
 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy az ABÉVA KFT. az ingatlan eladására 
vonatkozó pályázat további meghirdetését, 2012. március 14-ig, tovább növelve a 
meghirdetett helyek számát.  Közben bérleti jogviszony keretében, részben vagy 
egészben hasznosítsa az ingatlant. A bérbeadásnál 3 hónap felmondási idıt kössön ki.  
Határid ı. azonnal 



Felelıs: Belágyi Tamás ügyvezetı igazgató 
 
 
 
13. napirendi pont: AG2009. Gazdálkodási Kft. bérleti jogviszony 
 
Vincze József ismertette az Elıterjesztést. 
 
Kérdés nem érkezett, Némedi Rezsı szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2011. (XI.23.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és 
Tájékoztatási Bizottság megtárgyalta az AG2009. Gazdálkodási Kft. 1893/6. hrsz-ú 
bérleményre vonatkozó kérelmét. 
A bizottság tudomásul veszi, hogy a határozott idejű bérleti jogviszonya átalakult 
határozatlan idejűvé, így felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó bérleti 
szerződés aláírására. A bérleti díj változatlan,  60.000 Ft+Áfa/hó, 
Tudomásul veszi, hogy a bérleményt a bérlő saját költségén felújítja, melynek 
kompenzálására – benyújtott számlák és helyszíni szemle alapján – a 2012-es évben 3 
havi bérleti díj fizetése alól mentesíti a bérlőt. 
Határid ő: 2011. december 15. 
Felelős: polgármester 
 
14. Egyebek: 

- a Római Katolikus Egyház vagyoni jellegő kérése 
- szülıi megkeresés a majorett csoport támogatására 
- köztájékoztatással kapcsolatos kérés (Hírmondó) 

 
Némedi Rezsı ismertette a Római Katolikus Egyház vagyoni jellegő kérését. A régi temetı 
hátsó részét (160 m * 40 m üres telek) ajánlja fel az Önkormányzat részére megvételre, és a 
vételárból a kántorházat újítanák fel. 
 
Vincze József elmondta, hogy a területet a településrendezés során kell elıször is rendezni, 
ezt követıen lehet további egyeztetéseket folytatni. 
 
Némedi Rezsı ismertette azt a szülıi megkeresést, amelyben a majorett csoport szülei kérik, 
hogy az Önkormányzat támogassa ingyenes tornaterem használat lehetıséggel december 04-
ig a csoportot. 
 
Vincze József felhívta a figyelmet, hogy az Önkormányzat jelentıs összeggel eddig is 
támogatta a majorett csoportot, így az nem valós, hogy az Önkormányzat eddig nem nyújtott 
segítséget. Továbbá tájékoztatás adott arról, hogy az iskolai tornatermek használatának 
megvan a megfelelı rendje, amelyhez minden sporttevékenységet végzı csoportnak 
alkalmazkodnia kell. 
 



Török Lajosné megkérdezte, hogy a Képviselı-testületi üléseket miért Dr. Percze Tünde 
jegyzı asszony prezentálja  a Hírmondóban és miért nem a Tájékoztató bizottság. 
 
Vincze József válaszában elmondta, hogy azért történt ez a váltás, mivel a képviselı-testületi 
döntések  ( határozatok és rendeletek) kihirdetésérıl, a  megfelelı tájékoztatásáért a jegyzı a 
felelıs. 
Ez azonban nem zárja ki, hogy a bizottság kommentálja, akár véleményezze  a meghozott 
döntéseket. Errıl a bizottság tagjait tájékoztattuk. 
 
 
15. Zárt ülés: Bihari Lászlóné védını kamatmentes kölcsön kérelme (lakásvásárlás) 
 
Némedi Rezsı elnök ZÁRT ÜLÉST rendelt el, zárt ülés anyag külön jegyzıkönyvezve. 
 
 
      K.mf. 
 
 
 
 
                  Némedi Rezső     Püskiné Tóth Krisztina 
                 Bizottsági elnök        jegyzőkönyvvezető  
     


