
Képviselı-testület 2011.03.31.jk. 
Napirend 1.) Atlétika pálya megvalósítására 
pályázat benyújtása. 

 1 

 
 

TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

110/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 2 
Napirend 1.) Atlétika pálya megvalósítására pályázat benyújtása. ............................................ 2 

111/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 3 
Napirend 2.) A műfüves pálya üzemeltetésére kötött szerződés megszüntetése, annak 
önkormányzati üzemeltetése. ..................................................................................................... 4 

112/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 4 
Napirend 3. Helyi sporttal kapcsolatos feladatok áttekintése..................................................... 4 

113/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat ..................................................................... 5 



Képviselı-testület 2011.03.31.jk. 
Napirend 1.) Atlétika pálya megvalósítására 
pályázat benyújtása. 

 2 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március 31-én 7 óra 30 perckor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Vincze József polgármester úr köszönti a Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítja a testület határozatképességét: 9 főből jelen van 8 fő. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet, majd felhívja a Képviselők figyelmét, hogy új 
napirend felvétele nem lehetséges, tekintettel arra, hogy rendkívüli ülés van.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
napirendet elfogadta.   
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Atlétika pálya megvalósítására pályázat benyújtása. 
 

2.) A műfüves pálya üzemeltetésére kötött szerződés megszüntetése, annak   
önkormányzati üzemeltetése. 

 
3.) Helyi sporttal kapcsolatos feladatok áttekintése. 

 

Napirend 1.) Atlétika pálya megvalósítására pályázat benyújtása. 
 
Vincze József előterjeszti, hogy a 7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti „Iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás” pályázaton lehetőségünk nyílik 
támogatást nyerni a Széchenyi István Általános Iskolában lévő műfüves sportpálya 
köré a régóta tervezett atlétikai pálya építésére.  
A projekt összköltsége a jelenleg rendelkezésre álló árajánlat alapján 21.460.320,- Ft + 
ÁFA, azaz bruttó: 26.825.400,- Ft 
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Az igényelhető támogatás mértéke 80%, de maximum 20.000.000,- Ft.  
 
Így az önkormányzatnak 6.825.400,- Ft önerőt kell rendelkezésre bocsátania. 
A tervek már el vannak készítve, bár az eredetileg beadott ajánlatok között volt 80 
millió + ÁFA összegű is. 
 

Dr. György Balázs megérkezett. 
(9 főből jelen van 9 fő) 

 
Ez a költségvetés tartalmazta a kislabda dobó pálya, távolugró pálya stb. költségét is. 
A most beadott pályázat a belső rész burkolását és a játszóteret nem tartalmazza. Az is 
számít, hogy hány százalékban teljesül a pályázat. Azért lett így megoldva, mert így a 
teljes összeg elnyerhető. Várja a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Némedi Rezső kérdése, hogy ki adta be az árajánlatot? 
 
Vincze József elmondja, hogy a Németh és Társa Kft. Később úgy is közbeszerzést 
kell kiírni. 8 cégtől kért árajánlatot, melyet csatolni kell a pályázathoz. Azért lett 
sorrend felállítva, ha lehúznak belőle, akkor is megkapjuk a teljes összeget. Pánczél 
képviselő úrral felvette a kapcsolatot, hogy támogasson az elbírálásnál.  
Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

111/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete szerinti „ Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” kiírásra pályázatot nyújt be „ Atlétika pálya 
építése a Széchenyi István Általános Iskola melletti műfüves sportpálya 
köré”címmel. 
 
A projekt összköltsége bruttó 26.825.400,- Ft, melyből 6.825.400,- Ft a pályázati 
önerő. 
 
A Képviselő-testület a felmerülő költségeket vállalja, és a szükséges önerőt a 2011. 
évi költségvetésben biztosítja a pályázati önerőkeret terhére.  
A szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt 
megvalósítására kívánja azt felhasználni. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert 
a pályázat és a csatolandó dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 1. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Napirend 2.) A műfüves pálya üzemeltetésére kötött szerződés megszüntetése, 
annak önkormányzati üzemeltetése.  
 
Vincze József elmondja, hogy jelen kiírás keretében csak meglévő sportlétesítmények 
fejlesztésére, felújítására nyújtható be pályázat, ezért az atlétika pálya létesítését a 
műfüves sportpálya fejlesztéseként valósíthatjuk meg. Ehhez viszont az szükséges, 
hogy a műfüves pályának ne csak a tulajdonosa, de az üzemeltetője is a pályázó 
önkormányzat legyen. 
Ennek megfelelően az ABÉVA Kft.-vel kötött 2541/2009. számú üzemeltetési 
szerződés módosítása szükséges. Nyertes pályázat esetén 5 évig nem lehet más 
üzemeltetésbe adni. 
 
Belágyi Tamás kérdezi, hogy kinek kell átadnia a kulcsokat április 1-től. 
 
Vincze József azt mondja, hogy majd megbeszélik, mindenképpen az iskolának kell 
átadni. Ha lejárt a szerződés a jelenlegi üzemeltetővel, az iskola fogja üzemeltetni. Az 
áprilisi testületi ülésen majd minden eldől.  
További kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
ABÉVA Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött 2541/2009. számú üzemeltetési 
szerződést az alábbiak szerint módosítja. 
A szerződés 1.2. pontjában szereplő, a 662. hrsz. alatt nyilvántartásba vett 
ingatlan részét képező műfüves sportpálya, valamint az ingatlanon létesítendő 
atlétikai pálya nem képezi a szerződés tárgyát, ezen létesítmények üzemeltetési 
joga Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatát illeti meg. 
 
Határid ő: 2011. április 1. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 

Napirend 3. Helyi sporttal kapcsolatos feladatok áttekintése. 
 
Vincze József elmondja, hogy a pályázatíró kérte, hogy legyen határozatba foglalva a 
tevékenység, minden benne van az előterjesztésben. Ha valakinek van hozzászólása, 
szívesen veszi. 
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Itt kimondottan az erre az évre érvényes határozatokat kérik, és az eredményeket. 
Tömegsport, egyházzal kapcsolatos sport, stb. 
További kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2011. (03.31) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre a 
sporttal kapcsolatos feladatait az alábbiakban állapítja meg. 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a 88/2011. (03.22) sz. 
önkormányzati határozatával elfogadott 2011-2014. évi Gazdasági programjában 
a fejlesztési elképzelések között szerepel az iskola belső udvarrész rendezése, 
atlétikapálya építése a műfüves pálya körül. Ezekhez a beruházásokhoz 
önkormányzati forrásból 35 millió forint szükséges. 
A településfejlesztési politika elemei közt szerepel a szabadidő, szórakozás, 
kultúra, sport lehetőségeinek minél szélesebb körű kiterjesztése. Az 
önkormányzat minden sportlétesítményében nagyobb teret kíván biztosítani a 
település lakói számára. Cél a tömegsport támogatása. 
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 
érdekében többek között az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében 
ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a 
mozgáshoz való helyet. 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos 
közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a 
település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos fenntartásáról. 
Ezen létesítményeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi 
sportszervezeteknek, a helyi társadalmi és civil szervezeteknek, valamint a helyi 
lakosoknak, így is elősegítve a tömegsport fejlődését. 
A helyi sportéletet elsődlegesen az ASE támogatásával képzeli el az 
Önkormányzat, illetve évente kispályás labdarúgó kupát szervez a helyi csapatok 
részvételével, azok versenynaptárába illesztve. 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) sz. 
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 2011. évi kiadások közt szerepel 
az ASE (Alsónémedi Sport Egyesület) támogatása 6.300.000,- Ft-tal; a civil 
szervezetek - köztük a kispályás labdarúgó csapatok - támogatása 1.000.000,- Ft-
tal; a NYWYG Egyesület támogatása 200.000,- Ft-tal és a Fantázia Művészeti 
Iskola - köztük tánccsoportok - támogatása 1.600.000,- Ft-tal. 
 
209/2010. (09. 10.) sz. önkormányzati határozatában Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskoláért 
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosította: 

Határozat folytatása a következő oldalon 
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„A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi 
feltételeit elősegítő infrastrukturális fejlesztéseket, tárgyi eszközbeszerzést 
végezzen, továbbá eszközeivel támogassa a tanulóifjúság sportolási lehetőségeit és 
szabadidős tevékenységét, valamint segítse biztonságérzetének növelését. E cél 
elérése érdekében a Közalapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés 
és oktatás, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, 
környezetvédelem és sport közhasznú tevékenységeket végez, valamint ellátja az 
egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését.” 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 5/2010. (11. 02.) sz. határozati javaslatára – 
273/2010. (11. 09.) sz. önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy az 
Önkormányzat számára fenntartott évi 15 napos ingyenes használati keretből 
engedélyezi a 2010. december 11-én tartandó családi sportnap megrendezését a 
sportcsarnokban. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2011. (01.25) 
sz. önkormányzati határozatában – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 16/ 2011. (01.19.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy, az 
Alsónémedi öregfiúk focicsapat kérését támogatva 2011. március 12-én 
önkormányzati kispályás-focikupát rendez a sportcsarnokban és 100.000,- Ft-ot 
biztosít a kupa megszervezéséhez a civil szervezetek támogatására szánt keret 
terhére 
 
32/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozatában Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat számára 
fenntartott évi 15 napos ingyenes használati keretből engedélyezi a 2011. március 
05-én tartandó Családi Sportnap megrendezését a sportcsarnokban, valamint 
szükség esetén legfeljebb 10.000 Ft-os tartalékkeretet biztosít a rendezvény 
lebonyolításához a Művelődési Ház részére a tartalék terhére. 
 
Az önkormányzat a lovas sport támogatására is hangsúlyt fektet: 
61/2011. (02.22) sz. önkormányzati határozatában Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 26/2011. (02.16.) sz. határozati javaslatára - úgy döntött, hogy a 2011. 
évi Lovas napot 200.000,- Ft-tal támogatja a civil szervezetek támogatására 
tervezett keret terhére. 
95/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozatában Alsónémedi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság 47/2011.(03.16.) számú határozati javaslatára úgy döntött, hogy 
biztosítja a Sportcsarnokot és a hozzá tartozó helyiségeket az Alsónémedi 
Napfény Mazsorett csoport részére 2011. május 21-én az Önkormányzat 
rendelkezésére álló ingyenes keret terhére megyei verseny megrendezéséhez 
abban az esetben, ha a padló műanyag borításának költségeit a takarítással 
együtt a rendezők megtérítik. 
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Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
További kérdés hozzászólás nem lévén Vincze József 7 óra 50 perckor az ülést 
bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
 Vincze József         Rozgonyi Erik 
  Polgármester       címzetes főjegyző 
 
 
 

Jakab Ágnes 
jkv.  


