
 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. március 19-én  

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

6/2014. (III.19.) bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bálint Sándor bizottsági elnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága  5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

7/2014. (III.19.) bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a civil 
szervezetek támogatására szánt keretösszeg 50.000 Ft-tal történő megemelését a 
tartalék terhére. 
 
Határid ő: 2014. március 26. 
Felelős: Bálint Sándor bizottsági elnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

8/2014. (III.19.) bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága a településen működő civil szervezetek, 
egyesülések, csoportok 2014. évi támogatását az alábbiak szerint javasolja: 
 
1./ Bejegyzett civil szervezetek támogatása: 
 –     Magyar Cserkészszövetség    80.000,- Ft 

 
 
 



 
 
 
2./ Nem bejegyzett csoportok  támogatása: 
 
A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési keretét az 
alábbi összegekkel megemeli a feltüntetett csoportok táblázatban szereplő 
működési kiadásainak támogatására: 

– Napfény Mazsorett  300 000 Ft 
– Alsónémedi Traktorfesztivál 

Egyesület 300 000 Ft 

– Cseppek Gyermektánccsoport 150 000 Ft 
– Alsónémedi Nyugdíjas Klub 400 000 Ft 
– Chek-Nisszá Csapat 120 000 Ft 
– Starlight Wellnes Szolgáltatói Kft. (S. 

Dance Company tánciskola  50 000 Ft 
 
Határid ő: 2014. március 26. 
Felelős: Bálint Sándor bizottsági elnök 
 
 
Településfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

9/2014. (III.19.) bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy 
kezdeményezze Bugyi Nagyközség Képviselő-testületénél a két település 
megegyezését annak érdekében, hogy az alsónémedi lakosok tulajdonában lévő, 
de Bugyi közigazgatási területéhez tartozó földterületek Alsónémedi település 
közigazgatási területéhez tartozzanak, azaz a két település közigazgatási határa 
az alsónémediek által tulajdonolt és használt területek tényleges határára 
módosuljon.  
 
Határid ő: 2014. március 26. 
Felelős: Bálint Sándor bizottsági elnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

10/2014. (III.19.) bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az alábbi 
utcák terveztetését végeztesse el: 



 
 

MUNKA MEGNEVEZÉSE MŰSZAKI TARTALOM MEGJEGYZÉS 

József A. utca 
lakó utca, csatlakozik az 5201 j. 
úthoz 

Építési engedély 
köteles 

Róna utca 
lakó utca, csatlakozik az 5201 j. 
úthoz 

Építési engedély 
köteles 

Tulipán utca lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

Ibolya utca lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

Jácint utca lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

Nefelejcs utca, Toldi M. utca - 
Határ utca közötti szakasz 

lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

Toldi M. utca (Árpád utca - Jácint 
utca közötti szakasz) 

lakó utca 
Építési engedély 
köteles 

4602 j. Somogyi B. utca (Kossuth 
L. utca - 5. sz. út közötti szakasz) 

jobb oldalon járda+vízelvezetés 
zárt csapadékvíz csatornával, 
bekötve az 5. út vízeleveztő 
rendszerébe, burkolat felújítása 
az országos közútnak 

kiviteli terv 

Rákóczi utca járda (5. út -Haraszti 
út közötti szakasz jobb oldal) 

térkő járda kiviteli terv 

Iskola utca (Rákóczi utca -Faluház 
közötti szakasz) 

térkő járda kiviteli terv 

Halászy K. utca járda (5. út - 
sportpálya parkolóig bal oldalon ) 

a meglévő járda elbontása, új 
térkő burkolatú járda, burkolt 
árok kiépítése 

kiviteli terv 

Haraszti út járda (Deák F. utca -
Toldi M. - Kölcsey utca közötti 
szakasz) 

térkő járda kiviteli terv 

Kölcsey utca járda (Toldi M. utca -
Deák F. utca közötti szakasz bal 
oldal) 

térkő járda kiviteli terv 

Határid ő: 2014. március 26. 
Felelős: Bálint Sándor bizottsági elnök 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága  5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

11/2014. (III.19.) bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 10/2014. 
(III. 19.) sz. határozatában foglalt utcák és járdák terveztetésére kérje fel a 
Polgármestert árajánlatok bekérésére, és a tervezı kiválasztásáról soron 
következı ülésén döntsön. 
 
Határid ő: 2014. március 26. 
Felelős: Bálint Sándor bizottsági elnök 
 
      Zagyva Gabriella jkv.    
    


