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Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottságának, 2011. október 06-án megtartott rendkívüli üléséről. 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

216/2011. (X.06) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

217/2011. (X.06) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az 
Alsónémedi Sport Egyesület kérelmét, mely az általa használt Halászy Károly utcai  
sportpálya  felújításnak, bővítésének szándékára vonatkozik. 
 
 
A kérelem alapján hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló, az alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1493 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, 
ipartelep elnevezésű, 665 m2 területű, továbbá az alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 
1494 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett telephely megnevezésű, 1264 m2 területű, 
továbbá az  alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1495/1 hrsz. alatt nyilvántartásba 
vett, kivett sporttelep megnevezésű, 14237 m2 nagyságú ingatlanokra az Alsónémedi 
Sportegyesület (2351 Alsónémedi, Halászi K. u. Sporttelep) által a Magyar Labdarúgó 
Szövetséghez a 107/2011. (VI.30.) Korm. Rend. 4. § (1) bek. alapján, sportfejlesztési 
programja elfogadására benyújtott kérelmének 3.2. pontjában megjelölt, a társasági 
adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI Tv. 22/C. §-ban meghatározott 
támogatással érintett „edzőpálya, öntözőrendszer” és „épület-felújítás” megnevezésű 
beruházások megvalósítására igénybe veendő támogatás erejéig 15 évre, a Magyar 
Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
 

Határozat folytatása a következő oldalon. 
 



Hozzájárul továbbá, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az 
Alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1494 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett 
telephely megnevezésű, 1264 m2 területű ingatlanra az Alsónémedi Sportegyesület (2351 
Alsónémedi, Halászi K. u. Sporttelep) edzőpályát létesítsen, és azt üzemeltesse. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy az érintett ingatlanok vonatkozásában területrendezési 
eljárás van folyamatban, mely érinti az ingatlan-nyilvántartási adatokat. 
 
1./ A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat kapcsán fenti tartalmú 
nyilatkozatok az önkormányzat nevében és képviseletében megtegye. 
 
Határid ő: 2011. október 15. 
Felelős: bizottsági elnök 
Értesül: Alsónémedi Sport Egyesület 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

218/2011. (X.06) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, a csatlakozást a 2012. évi 
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer pályázati kiíráshoz. 
  
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: bizottsági elnök  
 
Alsónémedi, 2011. október 6. 
 
 
         Jakab Ágnes 
                Jkv. 


