
           Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l 
 
 
Szám: 79 - 13/2011. 
 

M E G H Í V Ó 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 
 

2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, 
 
melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
    2351 Alsónémedi, Fő u. 58. 
 
Tervezett napirend: 
 
1.) A 2011-2014. évi gazdasági program véleményezése. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
2.) Az ABÉVA Kft. tájékoztatója és a 2011. évi pénzügyi tervének ismertetése. 

Előadó: Belágyi Tamás ügyvezető. 
 
3.) Útépítési rendelet-tervezet véleményezése (Felsőerdősor utca). 
 Előadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes főjegyző. 
 
4.) Az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló rendelet-tervezet 

véleményezése. 
Előadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes főjegyző. 

 
5.) A házasságkötések engedélyezésével kapcsolatos rendelet-tervezet 

véleményezése. 
 Előadó: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző. 
 
6.) Új díszpolgári rendelet-tervezet véleményezése. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
7.) Szabálysértési bírságok összegének felemelése. 
 Előadó: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző. 
 
8.) Javaslat álláshelyek létrehozására. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 



9.) Javaslat költségvetési tételek átcsoportosítására. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
 
 
 
 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 08. 
 

 
 
Tisztelettel:    
 

Némedi Rezső sk. 
                        elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 2011. március 16-i ülésének napirendjeihez 

 
 
8. sz. napirendi ponthoz: 
 
Már a költségvetési koncepcióban megjelent Önkormányzatunk azon törekvése, hogy 
a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése helyett nem túl sok pluszköltséggel 
igyekezzünk rehabilitálható munkaerőt keresni Alsónémedi lakosai közül.  
Az Alsónémedi Hírmondóban megjelentetett cikk alapján február 28-ig 7 jelentkező 
volt. Ahhoz, hogy mentesüljünk a fizetési kötelezettség alól 5-6 főt kellene 
foglalkoztatnunk teljes munkaidőben (mivel az átlagos statisztikai létszám számít), 
jelenleg egy ilyen dolgozó van az Önkormányzatnál.  
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az Alsónémedi 
Polgármesteri Hivatalban a zöldterület kezelés szakfeladaton négy rehabilitációs 
álláshely létesítését 2011. április 01-től az önkormányzati igazgatás szakfeladat 
rehabilitációs hozzájárulásának, valamint a bér és járulékai tartalék terhére. 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
9. sz. napirendi ponthoz: 
 
A 2011. évi költségvetésünkben bruttó 6 millió forint szerepel a templom körüli tér 
beruházásának a visszabontás miatti többletmunkáira, valamint a templom 
díszkivilágításának megvalósítására. Ezek összege valamennyivel több lesz az e célra 
tervezettnél, azonban a fejlesztési céltartalékban a Speciálterv Kft-vel fennálló vitás 
kérdés rendezésére tervezett összeg csak a fele lesz a rendeletben szereplőnek. 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 2011. évi 
költségvetés fejlesztési céltartalékán szereplő „Speciálterv Kft. vitás kérdés rendezése” 
soron szereplő összegből bruttó 625.000,- Ft átcsoportosítását a beruházások között 
szereplő „Templom körüli tér, díszkivilágítás” sorra. 
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi, 2011. március 08. 
        Vincze József  
        polgármester  



                                           TÁJÉKOZTATÁS 
 

az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat, Képviselő-testületének 
Pénzügyi Bizottsága részére! 

 
 
 
Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
 
 
Az ABÉVA Kft., Fő út 54. szám alatti (Petőfi u.) bérlője, jelentős elmaradással 
rendelkezik. Ezt már egy alkalommal jeleztem és 2011. január 24-én, többszöri 
felszólítás után, felmondtam a bérletet, 2011. március 18-i hatállyal, abban az 
esetben, ha nem fizetik ki a tartozásukat február 1-ig. 
E-helyett, Török Lajosné jóindulatú segítségével, egy fizetési ütemtervet adtak 
át, aminek betartása, 2011. május 11-ig rendezné a tartozásukat. Ezt nem 
tartották be és a 151.931.- forintos tartozásuk, lényegében 178.375.- forintra 
emelkedett. 
Én két kiskorú gyermekük miatt, rendkívül sajnálom a helyzetet, de szerintem 
tartozásuk tovább már nem növelhető. 
 
Fentiek miatt, március 10-i levelemben megerősítettem, hogy a március 18-ra 
szóló felmondásunk érvénybe lépett. 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. március 10. 
 
 
 
                                                                           Belágyi Tamás 
                                                                               ügyvezető 



ABÉVA KFT 
ALSÓNÉMEDI 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének,  
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága részére!                                 

 
 
                            ELŐTERJESZTÉS 

 
 
Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
Tisztelt Elnök úr! 
 
Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., Felügyelő Bizottsága, 
2011. március 9.-i ülésén felszólította, a társaság ügyvezetését, hogy nyújtsa be 
a 2011. évre pénzügyi tervét. 
A pénzügyi terv elkészült és ezúton mellékelem a Tisztelt bizottságnak. 
A terv a jelenlegi állapotból kiindulva a várható és valószínűsíthető változások 
figyelembevételével készült. Feltételezi a bevételek szinten tartását a kiadások 
ésszerű csökkentését. 
A Felügyelő Bizottsági határozatában foglaltaknak megfelelően, a 2009. évről 
szóló pénzügyi tervet ez úton bemutatom. 
A bizottság ülésére biztosítom a társaság könyvelésében és stratégiájában jártas 
szakértő megjelenését. 
  
Kérem a Tisztelt bizottságot, hogy a 2011. évre készített pénzügyi tervet 
elfogadni vagy kifogásait számunkra jelezni szíveskedjék. 
 
Alsónémedi, 2011. március 10.  
 
                                                                                                   
 
                                                                                          Belágyi Tamás 
                                                                                              ügyvezető                                                                                   
                                                                                    
 
                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 



  
 
 
 
Alsónémedi Önkormányzat  
Pénzügyi Bizottsága 
Képviselő-testülete 
 
Alsónémedi 
 
 
 
Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 

Iskolánk tornatermében heti 1 alkalommal (hétfő 19-20 óra) kondicionáló női torna 
van, melyet egy Dunaharasztiról átjáró edző tart.  
A torna résztvevői elsősorban pedagógusok. Átlagos létszám 5-7 fő. Az edző a 
teremhasználatért alkalmanként 1500 Ft-ot fizet az iskola alapítványának számlájára. 
Így a jelenlegi létszám mellett az alacsony részvételi díj csak akkor tartható fenn, ha a 
terembérleti díjtól a bérbe adó ABÉVA Kft eltekint, addig, amíg a létszám 10 fő fölé nem 
emelkedik.  
Kérjük, támogassák kérésünket. 
 
Alsónémedi, 2011. március 11. 
 
 
 
 
 
       Köszönettel: 
 
 
 
 
 
        Szántó Erzsébet  
       és a résztvevő pedagógusok 
 
 
 
 



Nyilatkozat 
 
 

 
 
Alulírott az Alsónémedi Önkormányzat által a ...................................................... rendezvény 

támogatására megítélt összeg ....................... Ft jogosultja kijelentem, hogy a rendezvény 

előkészítésével és megtartásával kapcsolatos jogszabályokat ismerem, azokat maradéktalanul 

betartom. 

 

A fenti rendezvényen résztvevők biztonsága és a rendezvény hatásterületén élő lakók nyugalma 

érdekében a jogszabályi kötelezettségeimnek eleget teszek. 

 

Telefonos elérhetőségem a rendezvény ideje alatt:................................................ 

 

Alsónémedi, 2011. .................................. 

 

Név:............................................................. 

 

Aláírás:.......................................................... 

 
 
 


