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Jegyzőkönyvi kivonat 
 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és 

Tájékoztató Bizottságának 2011. október 19 - én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

111/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a kiküldött napirendet Egyebek (Kezdeményezés X 
factor koncertre)  napirendi ponttal kiegészítve tárgyalja és fogadja el 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága felbontotta és  megtárgyalta az Alsónémedi, 
Szabadság tér 7. szám alatti, bérbeadásra meghirdetett üzlethelyiségekre beérkezett 
ajánlatokat. 
Az ajánlatokat a kiírás szempontjai szerint elbírálta, melynek alapján felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
 

1. a 1893/5 hrsz-ú, 32 m2 nagyságú  bérleményre .Kiss Péter  2351 Alsónémedi, 
Zrínyi út 17. szám alatti lakossal, 

2. a 1893/2 hrsz-ú, 29,42 m2 nagyságú bérleményre Boglári Éva Ágnes 5123 
Jászárokszállás, Zrínyi M. út 36. szám alatti lakossal (tartózkodási hely: 1096 
Budapest, Haller út 4. 3/65.)  

kösse meg a bérleti szerzıdést. 
 
A bérleti díj összege 30.000 Ft+Áfa/hó, 3 havi kaució, határozatlan idıtartam, valamint 
a bizottság által már a korábbiakban jóváhagyott szerzıdéses feltételek. 
 
Határid ı: 2011. november 15. 
Felelıs: polgármester 
Kapják : 1.2. pontban jelzett pályázók 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 



 
113/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a jegyzı beszámolóját a helyi adózás 
tapasztalatairól, és javasolja a Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak 
szerint: 
 
A Képviselı-testület a nagymértékő kintlévıségek behajtása érdekében kéri az 
adóhatóságot, hogy a behajtás minden lehetséges jogi eszközével élve igyekezzenek a 
lehetı leghatékonyabb és legcélravezetıbb módon csökkenteni a kintlévıségek mértékét. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: jegyzı 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 
2011-re tervezett fejlesztésekről szóló beszámolót és javasolja a Képviselı-testület felé 
annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a megvalósítás időarányos teljesítése megfelelő, 
ezért a beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős:   polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a „Javaslat Alsónémedi Önkormányzata irányítása, 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi belsı ellenırzési tervének 
jóváhagyására” címő elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testület felé 
annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 

irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belsı ellenırzési 
tervét jóváhagyja. 

2. A Képviselıtestület felkéri a jegyzıt, hogy a döntésrıl – jelen határozat 
megküldésével - tájékoztassa a belsı ellenırt. 

 
Határid ı: 2011. november 25. 
Felelıs: jegyzı 
Kapják:  Belsı Ellenır 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az un. Birgejárás II. terület 
(Birgejárás I. mellett, a 4604 és 4062 jelű országos közutak, valamint a 082. helyrajzi 
számú út által határolt terület) övezeti átsorolásának lehetőségét és javasolja a 
Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a területarányos 
költségviselésről szóló területrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal kösse 
meg. 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős: polgármester 
Kapják:  érintett ingatlantulajdonosok 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a Pannónia-Z Kft. szelektív 
hulladékgyőjtésre vonatkozó ajánlatát és javasolja a Képviselı-testület felé annak 
elfogadását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalmú közszolgáltatói 
szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: értelemszerő                        
Felelıs:    polgármester 
Kapják:   Pannónia-Z Kft. 
      Pénzügyi iroda (szerzıdés nyilvántartás) 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 
Petőfi utca szilárd burkolattal való ellátásának szükségességét és javasolja a Képviselı-
testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület a javaslat alapján a Petőfi utcával kiegészíti a 201/2011.(VI.28.) 
számú határozatát, mely szerint ezen utcára is el kell készíteni az útépítési engedélyezési 
tervet. 



 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 6 igen 1 tartózkodás szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

119/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága Molnár Sándor Kickbox sporttal foglalkozó 
sportoló (Alsónémedi, Fő út 35/A. szám) alatti lakos támogatási kérelmét és javasolja a 
Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület – figyelemmel kérelmező által elért sporteredményekre – Molnár 
Sándor Törökország fővárosában az IWUF szövetség által rendezett Világbajnokságon 
való részvételének költségeit   50.000 Ft összegben támogatja azzal a feltétellel, hogy 
tartson a helyi diákoknak élménybeszámolóval egybekötött bemutatót a sport 
népszerűsítése érdekében 
 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős:    polgármester 
Kapják:   Molnár Sándor 
                 Pénzügyi iroda 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a Sitt-lerakó ügyében jogi állásfoglalás 
kérése, pénzügyi eszközök elkülönítése tárgyú előterjesztést és javasolja a Képviselı-
testület felé annak támogatását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselı-testület  kéri a Polgármestert, hogy a következı testület ülésre szerezzen be 
3 db árajánlatot  környezetvédelmi jogban jártas ügyvédtıl, ügyvédi irodától. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és 
Tájékoztató Bizottsága 5 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
 



121/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének Pénzügyi, Jogi. 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta Józan Sándor és Józan Krisztián 
kezdeményezését a 2011. december 17-re, a Sportcsarnokban tervezett, a 2010. évi X-
FAKTOR dönt ősök koncertjére vonatkozóan 
A Bizottság javasolja a Képviselő testület felé annak támogatását, hogy december 17-i 
Xfaktor-os koncert megrendezéséhez a tartalékkeret terhére biztosítson 1,5 millió 
forintot. 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Józan Sándor, Józan Krisztián 
 
 
Alsónémedi, 2011. október 20. 
 
 
 
 
       Püskiné Tóth Krisztina jkv. 


