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           Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l 
 
 
Szám: 79 - 18/2011. 
 

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

2011. április 20-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, 
 
melyre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   2351 Alsónémedi, Fő u. 58. 
 
Tervezett napirend: 
 
Képviselő-testületi előterjesztések (bizottsági véleményezés): 
 
1.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet 

véleményezése. 
Előadó: Vincze József polgármester és dr. Deák Erzsébet jegyző. 

 
2.)       A 2010. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló véleményezése. 

Előadó: Fodor Pálné belső ellenőr. 
 
3.) A vízműtelep melletti árok elkészítéséhez forrás biztosítása. 
 Előadó: Vincze József polgármester. 
 
4.)       A gyermeknap megrendezéséhez forrás biztosítása. 

Előadó: Török Lajosné a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 
 
5.) Az iskolai hőszigetelés kiviteli tervének elkészítéséhez és műszaki ellenőrzéséhez 

forrás biztosítása. 
Előadó: Vincze József polgármester 

 
6.) Támogatási kérelmek: 
 – Napfény Majorette Csoport, 
 – Kyokushinkai karate, Tigris dojó egyesületének Alsónémedi csoportja, 
 – Alsónémedi Cseppek Gyermektánccsoport, 
 – Chek-Nisszá Fesztivál. 

Előadó: Némedi Rezső a Bizottság elnöke. 
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7.) Külterületi utak forgalomszabályozása.  
Előadó: Vincze József polgármester. 

 
 
Bizottsági hatáskörben tárgyalt anyagok: 
 
8.) Az ABÉVA Kft. bérleti szerződéssel kapcsolatos előterjesztései. 

Előadó: Belágyi Tamás ügyvezető. 
 
 
 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok! 
 
 
 
Alsónémedi, 2011. április 14. 
 

 
 
Tisztelettel:    
 

Némedi Rezső sk. 
                    elnök 
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ELŐTERJESZTÉS 
a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011. április 20-i 

ülésének napirendjeihez 
 

Tisztelt Bizottsági Tagok! 
 
1. sz. napirendi ponthoz 
 
A kapcsolódó előterjesztést és rendeletalkotási javaslatot külön mellékletként csatoljuk. 
 
2. sz. napirendi ponthoz 
 
Mellékelten megküldjük a EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. 2010. évi belső 
ellenőrzésekről szóló beszámolóját. 
 
 
Határozati javaslat: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
2010. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök  
 
 
3. sz. napirendi ponthoz 
 
A Damjanich utca vízelvezetési problémáit megoldó, vízműtelep melletti árok kiépítésére a 
DAKÖV Kft-t ől a mellékletben megküldött árajánlat érkezett, melynek alapján az árok 
kiépítése az Önkormányzatnak 1.248.344,- Ft + ÁFA összegbe kerül.  
Szükséges a kivitelezés költségének biztosítása a 2011. évi költségvetésből, melynek forrása 
az általános tartalék. A Képviselő-testület 314/2010. (12. 14. ) sz. önkormányzati 
határozatát módosítani szükséges, mivel nem a bérleti díj terhére történik a költségek 
kiegyenlítése, hanem bruttó elszámolási rendszerben, kölcsönösen számlák megküldésével.  
 
Módosítandó határozat: 

 
314/2010. (12. 14.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottság 78/2010. (12. 14.) sz. határozatában 
foglaltakat és a Polgármester beszámolójában elmondottak figyelembe vételével – úgy 
döntött, hogy a bel- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban a Damjanich utcában 
felmerült problémákat úgy oldja meg, hogy a DAKÖV Kft-vel készítteti el a szükséges 
árkokat a 2011. évi bérleti díj terhére. 
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 Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Damjanich utca csapadékvíz elvezetését szolgáló árok kiépítésére 1.248.344,- Ft + ÁFA 
összeget biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
314/2010. (12. 14.) sz. határozatból az “a 2011. évi bérleti díj terhére” szövegrész törlésre 
kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök 
 
4. sz. napirendi ponthoz 
 

Szeretném, ha az alsónémedi gyerekeket egy színvonalas, vidám gyermeknappal 
ajándékoznánk meg. 

Tudvalevő, Gyermeknap május utolsó vasárnapja. Ezen a napon van községünkben 
az Elsőáldozás, szombaton pedig az óvodai ballagás, előtte szombaton pedig mazsorett 
bemutató az iskolában. Úgy gondolom, ezen napok egyikére sem célszerű gyermeknapi 
programot tenni. 
Javaslom június 4-re, szombatra – 10-18 óra között – megszervezni a programokat, 
helyszínnek pedig a Nagygödröt. 
 Bízom benne, hogy a költségvetésből sikerül egy kisebb összeget „lecsippenteni” 
e nemes cél érdekében. Szeretném a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
segítségét is kérni és felvettem a kapcsolatot a NYWYG és Galagonya Körének vezetőivel 
is. 
 Számítok a Bizottság ötleteire, segítő közreműködésére. 
 
Török Lajosné, a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
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Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 300.000,- Ft keretösszeget 
biztosít a gyermeknapi programokhoz, a 2011. évi költségvetésben a „pénzeszköz átadás 
tartalék” terhére. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök  
 
 
5. sz. napirendi ponthoz 
 
Mellékelten megküldjük az iskola hőszigetelés kiviteli tervének elkészítésére és műszaki 
ellenőrzésre érkezett árajánlatokat. 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az “Utólagos 
hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában” 
megnevezésű beruházás kiviteli tervének elkészítésére 480.00,- Ft + ÁFA összeget biztosít az 
általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az “Utólagos 
hőszigetelés és nyílászáró csere az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskolában” 
megnevezésű beruházás műszaki ellenőri teendőinek ellátására 398.000,- Ft + ÁFA összeget 
biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök 
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6. sz. napirendi ponthoz: 
 
Mellékelten megküldjük a civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatokat. 
 
Napfény Mazsorett Alsónémedi csoport kérelme 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Napfény 
Mazsorett Csoportot (vezetője Juhász Lászlóné) 250.000,- Ft-tal támogatja a 2011. évi 
költségvetésben a “civil szervezetek támogatása”  keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök 
 
 
Kyokushinkai karate Tigris dojó Egyesület Alsónémedi csoportjának kérelme 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a kyokushinkai 
karate Tigris dojó Egyesület Alsónémedi csoportját (szakosztályát) 100.000 Ft-tal támogatja a 2011. 
évi költségvetésben a “civil szervezetek támogatása” keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök 
 
 
Alsónémedi Cseppek Gyermektánccsoport kérelme 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  2011-ben 
150.000,- Ft-tal támogatja a Cseppek Néptánc csoport (vezetője Józan Béláné) működését. A 
támogatás biztosítása a 2011. évi költségvetésben a „pénzeszköz átadás tartalék” (100.000,-) és a 
„civil szervezetek támogatása” (50.000,-) keretekből történik.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök 
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Chek-Nisszá Fesztivál szervezőinek kérelme 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Chek-Nisszá 
Fesztivál szervezését  100.000,- Ft-tal támogatja a 2011. évi költségvetésben az általános 
tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Némedi Rezső elnök 

 
7. sz. napirendi ponthoz: 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a külterületi utak 
szabályozására 1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2011. évi költségvetési rendeletből, az 
„általános tartalék” terhére.  
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Némedi Rezső elnök  
 
 
8. sz. napirendi ponthoz: 
 
Mellékelten megküldjük az ABÉVA KFt. által beküldött feljegyzést. 
 
Kérjük a Bizottság állásfoglalását a bérleti szerződés feltételeinek meghatározásával kapcsolatosan. 
 
Határozati javaslat: 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 
javasolja az ABÉVA Kft-nek a Fő út 54. szám alatti ingatlanra vontakozó bérleti szerződést az 
alábbi tartalommal megkötni: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Némedi Rezső elnök és Belágyi Tamás ügyvezető igazgató 
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Melléklet az 2. sz. napirendi ponthoz 
 

EL-SZÁM Ellen őrző és Számviteli Szolgáltató Kft. 
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 

 
 
 

Alsónémedi Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala 
 
Alsónémedi 
Fő u. 58. 
2351 
 
 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2011. ………..ülésére 

a 2010. évi belső ellenőrzésekről 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 

A 193/2003.(XI. 26.) Kormányrendelet 31. §-a szerint a belső ellenőri vezetőnek éves ellenőrzési 
jelentést kell készíteni. 
 
A 2010. évi belső ellenőrzésről az alábbi éves ellenőrzési jelentést terjesztem a Képviselő-testület 
elé: 
 
1./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 
 

A./ A tervfeladatok teljesítésének értékelése 

A belső ellenőrzési feladatokat 2010. év során a belső ellenőrzési munkatervnek megfelelően 
végeztük el. Elvégzésre került valamennyi pont, amely a munkatervben szerepelt, ezek az 
alábbiak:  
 
1-2.sz. Ellenőrzés  
 
A 2009. évi feladatmutatóhoz kötött és a kötött felhasználású állami normatívák 
elszámolásának ellenőrzése. A jelentésben szereplő megállapításokat a Hivatal a 2009. évi 
beszámolónál figyelembe vette. 
 
3. sz. Ellenőrzés  
 
2010. évi költségvetés összeállítása. 
A 2010. évi költségvetést a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően állította össze a 
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Polgármesteri Hivatal. A Képviselő-testület a rendeletet határidőben elfogadta. 
 
4. sz. Ellenőrzés  
 
2009. évi beszámoló összeállítása.  
Ehhez kapcsolódóan ellenőrzésre került az értékcsökkenés elszámolása, valamint a 
mérlegsorokat alátámasztó leltárak ellenőrzése.  
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a mérleg valamennyi sorához tényleges leltárt 
készítettek. 
A jegyző eleget tett az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet 37. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak. 
 
5. sz. Ellenőrzés  
 
A Polgármesteri Hivatal 2009. éves átfogó pénzügyi-gazdasági vizsgálata 
Az ellenőrzés kiterjedt a Hivatal szabályozottságára, bizonylatolásra és az analitikus 
nyilvántartások vezetésére.  
A szabályzatok 2009. évben érvényesek voltak. 
2009. december 31-i fordulónappal leltároztak, amelyet szabály szerint megtaláltam.A 
nyilvántartás mind a kisértékű, mind a nagyértékű tárgyieszközök vonatkozásában a 
vagyonkataszter programmal történik. 
A Hivatal vezeti mind az 1-es, mind a 2-es számú bérnyilvántartást. 
Az analitikus nyilvántartások közül ellenőrzésre kerültek: a szigorú számadású nyilvántartás, 
az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása,  a fizetési előleg nyilvántartás és a gépkocsi 
elszámolás. Valamennyi nyilvántartás vezetése szabályosan történt. 
2009. évben a Képviselő-testület 4 esetben módosított rendeletet, amely megfelel az 
Államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak. 
Az ellenőrzés során hiányosságot a belső ellenőrzés nem állapított meg. 
  
 
6.sz. Ellenőrzés 
 
Az Óvoda és az Általános Iskolai konyha kihasználtságnak ellenőrzése 
Megállapítom, hogy az Óvoda  2009. évi kihasználtsága 71 %-os, amely nagyon alacsony. 
Az Általános Iskolai konyha kihasználtsága 94 %-os, amely megfelelő. 
Ezt a jelentésem a Képviselő-testület 2010. évben külön megtárgyalta. 
 
7.sz. Ellenőrzés 
 
Közbeszerzések ellenőrzése.  
2010. évben 2 közbeszerzést ellenőríztem: 
− Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területén új utak építése 
− Alsónémedi  Nagyközség közigazgatási területén útfelújítások 

           Mindkét közbeszerzési eljárás bonyolítása megfelelt a jogszabályban foglaltaknak. 
 
 

 8.sz. Ellenőrzés  
 

 A 2010. évi bank és pénztárbizonylatok ellenőrzése. 
 Az ellenőrzés negyedéves bontásban történt. A vizsgált tételeknél megtörtént az utalványo-   
zás, az ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés. A bizonylatokra   
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rávezették a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének sorszámát. 
 
 
9.sz. Ellenőrzés  
 
Civil szervezetek támogatása. 
A vizsgált támogatásoknál 9 esetben nem kötöttek támogatási szerződést, a jogszabály szerint 
a támogatási szerződést minden esetben meg kell kötni. 
 
Az Önkormányzat eleget tett a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 
10.§.(1)              bekezdés d.) pontjában foglaltaknak, amely szerint alapítványi forrás átadása 
csak Képviselő- testületi döntéssel lehet.  
 
Nem tett eleget azonban annak a kötelezettségnek, amely szerint minden esetben meg kell 
kötni a támogatási szerződést. 
 
10.sz. Ellenőrzés  
 
Airvac Kft ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzés során hiányosságot nem állapítottam meg. Ezt a jelentést a Képviselő-testület 
külön megtárgyalta. 
 
11.sz. Ellenőrzés  
 
ABEVA Kft ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzés során hiányosságot nem állapítottam meg. Ezt a jelentést a Képviselő-testület 
külön megtárgyalta. 
 
 
B/ Ellenőrzés személyi feltételeinek megléte 
 
Az ellenőrzéseket megbízási szerződés alapján a EL-SZÁM Ellenőrzési és Számviteli 
Szolgáltató Kft végezte. 
 
 
C./ Ellenőrzés tárgyi feltételeinek megléte 
 
Az ellenőrzésben a belső ellenőr részére a munkatervben szereplő feladatok ellátásához a 
Hivatal a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátotta a kért időpontig. 
 
 
D./ Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők 
 
Az ellenőrzés során az érintett munkatársak a belső ellenőrrel  minden esetben 
együttműködtek. 
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E./ Ellenőrzéseket akadályozó tényezők 
 
Ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem voltak. 
 
 
 
2./ Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
Az EL-SZÁM Kft. részéről Fodor Pálné belső ellenőrt a Pénzügyminisztérium 2010.01.27-vel 
regisztrálta, mivel a jogszabályi változás óta csak regisztrált belső ellenőr láthatja el a belső 
ellenőrzési feladatokat. A jogszabály  értelmében 2010.december 31-i vizsgát kellett tenni, 
amelyről a tanúsítványt a jegyzőnek leadtam.  
 

 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. 

 
 
 
 

Szigetszentmiklós, 2011.március 21. 
 
 
 
 
      Fodor Pálné 
               belső ellenőrzési vezető 
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Melléklet a 8. sz. napirendi ponthoz  
 
Feljegyzés 
 
A Fő út 54. szám alatti ingatlanok bérbeadásáról,  
Vincze József Polgármester Úr részére! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Amint az 2011. 02. 19-én jeleztem, a Fő út 54. szám alatti bérletre jelentkezők az 
önkormányzat döntését igénylő kérdéseket vetettek fel. 
Ezen ok miatt írt előterjesztésem kapcsán, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság, március 16-i ülésén, 1 hónap válaszadási haladékban maradtunk, ahol az 
egyik jelentkező jelen is volt. 
Április 4-én felhívott Józan Sándor alpolgármester úr és vázolta azokat a 
kritériumokat, aminek alapján szerződhetek a jelentkezőkkel. 
Mivel ekkorra már 4 jelentkező volt, mindegyiknek ugyanazzal a tartalommal levelet 
írtam és a végleges jelentkezés és borítékbontás időpontját, 2011. április 11-én, 12 
órában jelöltem meg. A leveleket úgy tértivevénnyel, mint elektronikusan elküldtem. 
Az időpontról az alpolgármester urat tájékoztattam. 
Ezek után a fentebb írt, megadott időben nem jelentkezett egyik fél sem ajánlattal 
vagy bármilyen módon. 
A mai napon ezért, újból kifüggesztem a kiadó feliratot, a két üzlet ajtajára, (amit 
valaki letépett onnan) és más módon is folytatom a bérlő keresését, de kérem, 
engedélyezni szíveskedjék az alpolgármester úr által meghatározott ár, esetleges 
leengedését, maximálisan az általam eredetileg ajánlott: nettó 140 ezer 
forintra. 
 
 
 
Melléklet: 1 db, előterjesztés másolat, 
                 4 db, ajánlat kérés másolat. 
 
 
Alsónémedi, 2011. április 11. 
 
                                                                                  Tisztelettel: 
   
                                                                                Belágyi Tamás 
                                                                                    ügyvezető  
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Melléklet a 6. sz. napirendi ponthoz 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
 
Józan Béláné vagyok, az Alsónémedi Cseppek Gyermektánccsoport vezetője. Egyéni 
vállalkozóként 11 éve vezetem a csoportot, akikkel szép sikereket értünk el az elmúlt esztendők 
során. 
Részt vettünk: 

• A község rendezvényein (falunapok, szüreti felvonulás és mulatság, néptánc találkozók) 
• Vidéki meghívásoknak tettünk eleget (Tiszaug, Inárcs, Kiskunlacháza) 
• Az óvodai rendezvények állandó szereplői vagyunk 
• Nőnapi rendezvény az Opál Házban 
• Pedagógusnapi köszöntés 
• Gyermeknapi rendezvény 
• Egészségmegőrző Sportnapi rendezvény a Sportcsarnokban 

 
Az óvodáskorúak részére még nem írnak ki minősítő versenyeket, ilyen eredményekről tehát nem 
tudunk beszámolni, viszont ahol a gyerekek megjelennek, táncolnak (pl.: sportcsarnokbeli 
rendezvényen), mindig nagy sikert aratnak. A szülők, nagyszülők, vendégek, különböző 
konferenciák résztvevői elismeréssel nyilatkoznak az együttes működéséről, teljesítményéről. 
Az önkormányzat által kiírt pályázatokon minden évben támogatást nyertünk, amely pénzösszeg a 
kis együttes működéséhez nagymértékben hozzájárult. A támogatásként elnyert összeget utazásra, 
zenekarok tiszteletdíjára, új táncruhák elkészítésére, zenei anyagok beszerzésére, gyerekek 
megajándékozására fordítottuk, és határidőre elszámoltunk. 
 
Ebben az évben is szeretnénk támogatásukat kérni, hogy a Cseppek Gyermektánccsoport továbbra 
is hasonló színvonalon működhessen. 
Az ez évre tervezett várható kiadásaink a következők lesznek. 
 
Zenekarok tiszteletdíja                                            kb.   15 000 Ft 
Hanganyagok (CD, kazetta, DVD)                         kb.   20 000 Ft 
Utazási költség                                                          kb. 100 000 Ft 
Ruhák                                                                        kb.  50 000 Ft 
A táncosok megajándékozása                                 kb.   15 000 Ft 
───────────────────────────────────────────── 
Összesen                                                                           200 000 Ft 
 
 
Kérjük, hogy ezen összeggel az idén is támogassanak bennünket.  
Az idén előreláthatólag még több felkérésnek teszünk majd eleget, amit szívesen vállalnak szülők, 
gyermekek egyaránt.  
Az eddigi tevékenységünkkel folyamatosan hozzájárultunk a település hagyományos értékrendjének 
megőrzéséhez, amit a jövőben is folytatni kívánunk. 
 
Alsónémedi, 2011. április 12. 
 

…………………………….. 
Józan Béláné 
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Melléklet a 6. sz. napirendi ponthoz 
 

Tisztelt Képviselők, Bizottsági Tagok! 
 
 

 
 
2011. januárban, megalakult Alsónémedin a kyokushinkai karate, Tigris dojó 
egyesületének Alsónémedi csoportja (szakosztálya).  
Ezzel egy rég megszakadt sportélet éledhet újjá. 
Tudni kell, hogy 1983.tól,1986.közepéig egy eredményes kyokushinkai klub 
működött Alsónémedin. A klub élete vége felé már több tanítvány is színes övvel 
rendelkezet. Ennek a klubnak a létszáma elérte a 60-70főt. Sajnos a falu vezetése nem 
támogatta a klub fennmaradását. Mindez csak azt bizonyítja, hogy a falu fiataljainak 
van igénye erre a sportra, ami nemcsak a testet, hanem a viselkedést, gondolkodást is 
fejleszti. Ezek az akkori fiatalok mára családanyák családapák lettek. Gondoljanak 
bele, ha ez a folyamat, akkor nem szakad meg, akkor Alsónémedin akár több 
feketeöves karate mester is lehetne.  
Ma 2011. év elején, Györgyövics Attila felvállalta ennek a sportnak az oktatását 
községünkben számos lelkes taggal el is indult az edzés. Mint minden sportnak ennek 
is megvannak az anyagi vonzatai, ilyen gazdasági helyzetben nehéz azt kívánni egy 
családtól, hogy vegye meg a teljes felszerelést és járuljon hozzá, ahhoz az 
eszközökhöz, ami szükséges lenne eredményes és sérülésmentes sportoláshoz. Mik 
ezek az eszközök? Elsősorban a ruházat amit mindenki megvesz magának, ezen felül 
szükséges lenne olyan eszközök beszerzése ami lehetővé teszi a bisztonságos 
felkészülést. Bokszzsákok, testpajzsok, fejvédők, . Ehez kérjük az önkormányzatot, 
hogy lehetőségéhez képest segítsen minket anyagilag, hogy ez önrészünkkel együtt 
ezeket, az eszközöket meg tudjuk vásárolni.  
Várható indulási költségünk (297100Ft lesz) részletes árkalkuláció a csatolt 
anyagban. Ezt az összeget csak részben tudjuk előteremteni nagyobb részéhez 
segítségre van szükségünk.  
 
 
Köszönjük, hogy kérésünket megtárgyalják!   
 
 
 
Györgyövics Attila edző. 
 
Földesi Gábor segítő. 
 
 
 
                                                                                                2011.03.15. 
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