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Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 1.) A 2011-2014. évi gazdasági 
program véleményezése. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011. 
március 16-án 17 órakor megtartott üléséről. 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Némedi Rezső elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. 
 
Megállapítja a bizottság határozatképességét: 7 főből jelen van 5 fő.  
 
Ismerteti a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e 
javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére? 
 
Az egyebek napirendnél Némedi Rezső jelezte hozzászólási szándékát. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

36/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága úgy dönt, hogy egyebek napirendi pont 
keretében tárgyalja Némedi Rezső indítványára a mazsorett csoport kérését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Némedi Rezső elnök kéri a módosított illetve kiegészített napirend elfogadását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

37/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet a 36/2011. (03.16) sz. bizottsági 
határozatban jóváhagyott módosítással elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 1.) A 2011-2014. évi gazdasági 
program véleményezése. 

 
Napirend: 
 

1.) A 2011-2014. évi gazdasági program véleményezése. 
 

2.) Az ABÉVA Kft. tájékoztatója és a 2011. évi pénzügyi tervének 
ismertetése. 

 
3.) Útépítési rendelet-tervezet véleményezése (Felsőerdősor utca). 

 
4.) Az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló rendelet-tervezet 

véleményezése. 
 

5.) A házasságkötések engedélyezésével kapcsolatos rendelet-tervezet 
véleményezése. 

 
6.) Új díszpolgári rendelet-tervezet véleményezése. 

 
7.) Szabálysértési bírságok összegének felemelése.  

 
8.) Javaslatok álláshelyek létrehozására. 

 
9.) Javaslat költségvetési tételek átcsoportosítására. 

 

Napirend 1.) A 2011-2014. évi gazdasági program véleményezése. 
 
Némedi Rezső átadja a szót Linke Györgynek. 
 
Linke György elmondja, hogy elkészítette a az ő általa javasolt módosítást, amit 
átadott a képviselőknek. 
 
Némedi Rezső kiegészíti azzal, hogy a megújuló energia is legyen benne, ne csak az 
alternatív, mert ez mérvadó a pályázatoknál. Várjuk a Polgármester úr javaslatát, hogy 
mit szól ezekhez a módosításokhoz? 
 
Vincze József kifejti, hogy az elején a „település-fejlesztési program” több mint a 
koncepció azért írta az.  
 
A képviselők összevetik a Linke képviselő által javított változatot az eredetivel és 
megegyeznek a módosításokban.  
 
Némedi Rezső megkérdezi, hogy van-e még észrevétel? 
További észrevétel javaslat nincs ezért szavazásra bocsátja a gazdasági programot.  
 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 2.) Az ABÉVA Kft. tájékoztatója és 
a 2011. évi pénzügyi tervének ismertetése. 

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

38/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a 2011-
2014. évekre vonatkozó gazdasági program elfogadását a melléklet szerinti 
módosító javaslatokkal együtt, de ahhoz képest az alábbi eltérésekkel: 

- az 1. oldalon szereplő módosító javaslatok nélkül, 
- a 7. oldalon szereplő módosító szövegből elmarad a felsorolás második és 

harmadik franciabekezdése, 
- a 8. oldalon szereplő első módosító javaslat szövegezése: „- Az 

Önkormányzat intézményeinél kezdeményezni kell az 
energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a víz, a fűtési- és 
villamos energia felhasználásának hatékonyságnövelését, alternatív és 
megújuló energia felhasználását.” 

 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 

Napirend 2.) Az ABÉVA Kft. tájékoztatója és a 2011. évi pénzügyi tervének 
ismertetése. 
 
Némedi Rezső átadja a szót Belágyi Tamásnak. 
 
Belágyi Tamás tájékoztat, hogy a beszámolót elküldte a képviselőknek és kéri, hogy 
mondják el észrevételeiket. 
 
Kiss István Viktor úgy tudja, hogy az igazgató 1 millió forintig köthet szerződéseket. 
Van-e esetleg olyan terv, ami ezt meghaladja? 
 
Belágyi Tamás válasza, hogy nincs, de eddig is mindig ellenőriztettem a kisebb 
összegűeket is.  
 
Kiss István Viktor hiányolom a szöveges értékelést. 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy két bérlő is felmondott és a Suzukinál is csak 1 havi 
bérleti díj volt.  
 
Kiss István Viktor javasolja, hogy egy kicsit bővebben szövegesen fejtsék ki a 
beszámolót és a 2011. évi terveket is. Várják a tornacsarnok hasznosításának tervét is. 
 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 2.) Az ABÉVA Kft. tájékoztatója és 
a 2011. évi pénzügyi tervének ismertetése. 

Vincze József hozzáteszi, hogy meg kell határozni a testületnek a koncepciót. 
 
Némedi Rezső kifejti, hogy a 2010 évi tényből lehetne megállapítani, hogy mi legyen 
a 2011 évi terv. 
Vincze József elmondja, hogy a 2010 évi költség feldolgozására van szükség ahhoz, 
hogy tervet tudjunk készíteni.  
 
Juhász Zoltán kifejti, ha az összes ingatlan bevételét és kiadását külön tartaná nyílván 
a  főkönyveiben, akkor látszana, hogy melyik hoz hasznot és melyik ráfizetéses. 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy a beruházásnál különböző költségekkel bővültek a 
kiadások. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy a Suzuki eladását nem kellene szerepeltetni a 
költségvetésben. 
 
Vincze József hozzáteszi, hogy nem fontos, mert mint tagi kölcsönt vissza kell 
fizetnie. 
 
Némedi Rezső kéri, hogy csinálják meg a bontást és a szöveges értékelést és később 
újra tárgyalják. 
 
Belágyi Tamás elmondja, hogy a Petőfi utcai lakásnál rezsi elmaradás van. A Fő út 
54.ben felmondott a régi bérlő, de 2 új jelentkező van. Az egyik egy pékség lenne. 
Mind a két helyiség érdekelné őket. 5 évre akarják minimum a szerződést megkötni. 
100 ezer + ÁFA és a kis helyiség 40 ezer + ÁFA. bérleti díjat ajánlott, amit el is 
fogadtak. Itt külön villanyórát kell csináltatni, teljesen új vezetékekkel, aminek a 
költségeit a bérlő vállalja. 
 
Némedi Rezső az inflációval való emelést bele kell venni a szerződésbe. 
 
Vincze József kérdezi, hogy tudnak-e 1 hónap türelmi időt adni? 
 
Ügyfél legfeljebb 2 hetet tudnak várni. 
 
Némedi Rezső elmondja, hogy itt havonta van csak testületi ülés. 
 
Vincze József kifejti, hogy 1 hónap alatt a testület eldönti, hogy mi a szándéka az 
épülettel.  
 
Ügyfél elmondja, hogy minden belső átalakítást ő fizet, és he elmegy azt nem viszi 
magával. 
 
Némedi Rezső További hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja az ABÉVA Kft. 
beszámolójának módosítását. 
 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 3.) Útépítési rendelet-tervezet 
véleményezése (Felsıerdısor utca). 

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

39/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága felkéri Belágyi Tamás ügyvezetőt, hogy a 
Bizottság következő ülésére adjon részletes kimutatást az iskolai sportcsarnok 
üzemeltetésével kapcsolatos 2010-2011. évi bevételekr ől és kiadásokról, míg a 
2011. évi pénzügyi tervet egészítse ki hasznosítható épületenkénti bontásban a 
bevételi és kiadási tervvel.  
 
Határid ő: a Bizottság soron következő ülése. 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető. 
 
Vincze József kifejti, hogy nem lehet külön mérni az iskola és a sportcsarnok gáz és 
villany fogyasztását. Csak a konyhának van külön mérője. 
 
Bálint Sándor elmondja, hogy almérőt kellene beszereltetni, mert így nem lehet 
nyomon követni a költségeket. 

Napirend 3.) Útépítési rendelet-tervezet véleményezése (Felsőerdősor utca). 
 
Némedi Rezső kérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója? 
 
Nincs hozzászólás. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

40/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az 
Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását a kiküldött 
előterjesztés szerint. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 4.) Az adóügyi dolgozók 
érdekeltségérıl szóló rendelet-tervezet 
véleményezése. 

Napirend 4.) Az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló rendelet-tervezet 
véleményezése. 
 
Némedi Rezső elmondja, hogy hiányolja belőle a motivációt. Letöltött egy Ajakai 
rendeletet százalék függvényében emelkedik a kifizetés összege. 
 
Rozgonyi Erik kifejti, hogy nem tudta meg azt sem ami a régi rendeletben rossz volt. 
Tudni kellene, hogy mihez mérik a százalékokat. 
 
Vincze József elmondja, hogy nem mindegy, hogy a tervezett adóhoz képest vagy az 
előírt adóhoz képest. 
 
Némedi Rezső hozzáteszi, hogy ennek csak az elvét szeretné átvenni. 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy az volt az oka az új rendeletnek, hogy csak olyan 
dolgokat tartalmazott a régi ami a munkaköri leírásban is benne volt. Ami igazán nagy 
munka az, az adók felkutatásában van. 
 
Vincze József elmondja, hogy a végrehajtás a polgármester és a jegyző feladata. 
Jönnek halasztott fizetést kérni és a dolgozónak nem érdeke azt engedélyezni, mert 
nem folyik be az adó és inkább akkor kivonatja az autót a forgalomból. Ezt a 
polgármester és jegyző dönti el. Nem az a cél, hogy az autó ne tudjon dolgozni ezért 
megadják a részletfizetést.  
 
Rozgonyi Erik egy önkormányzati rendelet sem erről szól amit itt a képviselők 
felvetnek. 
 
Némedi Rezső feljebb kellene vinni a százalékokat. 95 % -nál a fizetés 1/3-a 98 %-nál 
a fizetés 2/3-a. 
 
Vincze József javasolja az 50 %-ot ennek alapján kifizetni. 
 
Rozgonyi Erik javasolja a fizetés első 50 %-át (a prémium első harmada) júniusban 
legyen kifizetve, a feltétele, hogy legyen az alapban pénz.  
 
Némedi Rezső javasolja, ha nincs meg a teljesítés, akkor is kifizetnék a 2/3-ot. 98 %-
tól 5 %-ot menjen vissza. 94 %-tól a fizetés 20 %-át kapják, 95 %-tól 40 %-ot, 96 %-
tól 60 %-ot, 97 %-tól 80 %-ot, 98 %-tól 100 %-ot kapjanak meg.  
 
 
 
 
 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 5.) A házasságkötések 
engedélyezésével kapcsolatos rendelet-tervezet 
véleményezése. 

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

41/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az adóügyi 
dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet megalkotását kiküldött 
előterjesztés szerint az alábbi módosításokkal: 
- a 4.§(2) bekezdésében szereplő határ 94%-ra emelkedjen, 
- a 4.§(3) bekezdése helyébe az alábbi szövegezés kerüljön: „A (2) bekezdésben 
említett jutalék felső határa 94%-os teljesítési aránynál nem haladhatja meg a 
köztisztviselő egy havi rendszeres személyi juttatásként kapott bérének 20%-át, 
95%-os teljesítési aránynál 40%-át, 96%-os teljesítési aránynál 60%-át, 97%-os 
teljesítési aránynál 80%-át, 98%-os teljesítési aránynál 100%-át.”, 
- a 4.§(4) bekezdése az alábbiakra változzon: „A (2) bekezdésben említett jutalék 
felső határa 98% feletti teljesítési aránynál sem haladhatja meg a köztisztviselő 
egy havi rendszeres személyi juttatásként kapott bérét.”. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 

Napirend 5.) A házasságkötések engedélyezésével kapcsolatos rendelet-tervezet 
véleményezése. 
 
Némedi Rezső átadja a szót Rozgonyi Eriknek. 
 
Rozgonyi Erik kifejt, hogy kötelező feladat a helyszínek kijelölése. Eddig nem értünk 
díjat a ceremóniáért és ezután sem áll szándékunkban.  
A házasságkötő munkadíját kell megállapítani. Ezt nem terheljük az ügyfélre, csak a 
terembérletért kell fizetni. 
 
Némedi Rezső kifejti, hogy erre a termet is fel kell készíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 6.) Új díszpolgári rendelet-tervezet 
véleményezése. 

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

42/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a 
házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet 
megalkotását a kiküldött előterjesztés szerint.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 

Napirend 6.) Új díszpolgári rendelet-tervezet véleményezése. 
 
Némedi Rezső átadja a szót Vincze József polgármesternek. 
 
Vincze József elmondja, hogy közösen alakították ki az állásfoglalást, és nagyon jónak 
tartja.  
 
Némedi Rezső A régi rendeletből hiányzott az, hogy nem volt visszavonható, és, hogy 
nem volt követelmény. Valaki beterjesztette és megkapta az illető. 
 
Vincze József az egy év alatt történhet valami, ami miatt okafogyottá válik az 
adományozás. Javaslom, hogy ne lehessen gyorsított eljárásban elintézni.  
 
Suplicz Zsolt kérdezi, hogy nemzeti ünnepből nincs sok, melyiken lenne az átadás? 
 
Vincze József elmondja, hogy benne van az is, hogy nem feltétlen kell nemzeti 
ünnepen átadni. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen, 1 tartózkodó szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

43/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé az 
„Alsónémedi Nagyközség Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotását a kiküldött előterjesztés szerint. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 7.) Szabálysértési bírságok 
összegének felemelése. 

Napirend 7.) Szabálysértési bírságok összegének felemelése. 
 
Lakatosné Nagyszegi Mariann elmondja, hogy a 15/2009 számú önkormányzati 
határozat a dohányzás és a szeszesital fogyasztásról szól. Az iskolai büfében nem lehet 
szeszesitalt árulni, rendezvényeken szoktak.  
 
Rozgonyi Erik elmondja, hogy a Működési engedélyben van egy korlátozás, hogy 
amíg kiskorú gyermek van az épületben, addig nem lehet szeszesitalt árulni. 
 
Kiss István Viktor okafogyottá vált az iskolánál a dohányzásra kijelölt hely kijelölése. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

44/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a 
szabálysértési bírságok összegének emeléséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotását a kiküldött előterjesztés szerint.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 

Napirend 8.) Javaslat álláshelyek létrehozására. 
 
Némedi Rezső elmondja, hogy megváltozott munkaképességű dolgozókat kívánunk 
foglalkoztatni.  
 
Vincze József elmondja, hogy jelentkező már van, de olyan is van köztük a ki 
kijelentette, hogy munkaképtelen. Most műszaki területen lehetne őket foglalkoztatni. 
Ha minimálbéren vannak foglalkoztatva, ugyan annyi a kiadás, mintha segélyt 
kapnának.  3-4 fő van, aki munkavégzésre alkalmas.  
 
Némedi Rezső elmondja, hogy külön kell lenni a mostani műszakiaktól, de kell 
melléjük valaki, aki ellenőrzi őket.  
 
Vincze József először a létszámkeretet kell megállapítani.  
 
 
 
 
 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 9. Javaslat költségvetési tételek 
átcsoportosítására. 

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

45/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség 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.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 

Napirend 9. Javaslat költségvetési tételek átcsoportosítására. 
 
Némedi Rezső átadja a szót Vincze Józsefnek. 
 
Vincze József elmondja, hogy a templom díszkivilágítása és a tér elkészítése többe 
került, mint gondolták. Ezt az összeg átcsoportosításával kívánják megoldani. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

46/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 
2011. évi költségvetési 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. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Egyebek: 
 

Napirend 10.) A mazsorett csoport kérése. 
 
Némedi Rezső felolvassa a mazsorett csoport kérését.  
 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 10.) A mazsorett csoport kérése. 

Vincze József erről majd külön kell határozatot hozni, hogy milyen rendezvényekre 
lehet ingyen odaadni a termet. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy belépőt nem szednek. A kolléganőjük már mindenkivel 
egyeztetett, a terem is szabad lesz abban az időben. 
 
Némedi Rezső rászerveznek cukorkaárust, hamburgerest, kürtöskalácsost stb. 
 
Belágyi Tamás az olyan rendezvényeken, ami nem tornacipős ott minimum 3- szor 
kell takarítani. 50 ezer forint költség a szőnyeg levétele és feltétele. 
 
Némedi Rezső javasolja, hogy a műanyag borításnak a költségeit fizettessék ki. 
 
Vincze József elmondja, hogy a bizottságnak kell kidolgozni, hogy milyen 
feltételekkel lehet bérbe adni a csarnokot. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

47/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy 
biztosítsa a Sportcsarnokot és a hozzá tartozó helyiségeket az Alsónémedi 
Napfény Mazsorett csoport részére 2011. május 21-én az Önkormányzat 
rendelkezésére álló ingyenes keret terhére megyei verseny megrendezéséhez 
abban az estben, ha a padló műanyag borításának költségeit a takarítással együtt 
a rendezők megtérítik. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
 
Némedi Rezső előadja, hogy a tornateremben kondicionáló torna van, ahova tanárok 
5-7 fős csoportja jár. Szeretnék, hogy ingyenesen használhassák a termet. 
 
Vincze József kifejti, hogy van olyan helyisége az önkormányzatnak ahol nem kell 
terembérletet fizetni, de az oktató díjához nem járulnak hozzá.  
 
Kiss István Viktor elmondja, hogy az emeleten van 2 konditerem, oda át lehetne tenni 
a tornát.  
 
Lakatosné Nagyszegi Mariann kifejti, hogy minden kis létszámú sportfoglalkozást át 
lehetne tenni a konditerembe, csak a csoportok nem akarják. 



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2011.03.16.jk. 
Napirend 10.) A mazsorett csoport kérése. 

 
Vincze József elmondja, hogy az ABÉVA Kft. az üzemeltető neki kel megszabni hány 
főnek hol lehet tornázni.  
 
Némedi Rezső javasolja, hogy a csoport vezetője egyezzen meg az ABÉVA Kft-vel. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

48/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága javasolja az ABÉVA Kft. felé, hogy a 
pedagógusok kérésére az iskola kis tornatermét 2011. április 1 - 2011. június 30-ig 
díjmentesen bocsássa rendelkezésükre.  
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen 1 nem szavazás alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

49/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a 48/2011. (03.16.) sz. bizottsági határozatot 
módosítva javasolja az ABÉVA Kft. felé, hogy a pedagógusok kérését figyelembe 
véve az iskola kis tornatermét változatlanul alkalmanként 1.500,- Ft+ÁFA bérleti 
díjért biztosítsa a továbbiakban is, míg az emeleti konditermek valamelyikét 
díjmentesen. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Némedi Rezső elnök. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök 20 órakor az ülést bezárja. 
 

kmf. 
 
 

  
 

Némedi Rezső      Jakab Ágnes 
       Elnök               jkv. 


