
 1 

Alsónémedi Önkormányzat 
    Polgármesteri Hivatala 
 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 
 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26 - i  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

167/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester.   
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

168/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy az Alsónémedi 081/96 hrsz.-ú, 
kivett, hulladék lerakó telep megjelölésű, 4 ha 1079 nm térmértékű ingatlan visszaadását 
kezdeményezi - az Önkormányzat, valamint Acsai Károly között 2009. december 10-én 
megkötött ajándékozási szerződés 4. pontja alapján - Acsai Károly 2351 Alsónémedi, 
Iskola u. 10 sz. alatti lakos (ajándékozó) részére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonjogának Acsai 
Károly részére történő visszaadása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg és 
felhatalmazza az ajándékozási szerződést felbontó szerződés, valamint a 
tulajdonváltozáshoz szükséges egyéb jogügyletek aláírására. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 nem és 1 
tartózkodó szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

169/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy az Alsónémedi 081/96 hrsz.-ú, 
kivett, hulladék lerakó telep megjelölésű, 4 ha 1079 nm térmértékű ingatlan 
rekultivációjára vonatkozó – az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás keretében 
benyújtandó - Európai Uniós pályázaton nem kíván részt venni. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul értesítse a társulás elnökét. 
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Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

170/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Közép-Duna Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF:7965-1/2010 számú 
határozatával módosított, KTVF:1980-1/2008 számú környezetvédelmi működési 
engedély I/3. pontjának és I/4. pontjának módosítását kezdeményezi a Felügyelőségnél 
úgy, hogy a hulladéklerakó tulajdonosa és a hulladéklerakó üzemeltetője Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzata helyett Acsai Károly vállalkozó legyen. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

171/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy kezdeményezi a Közép-Duna 
Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF:2285-
3/2010 számú, hulladéklerakó rekultivációját engedélyező határozatának módosítását a 
tekintetben, hogy a terület tulajdonosának neve (1.2 pont) és a rekultiváció kötelezettje 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata helyett Acsai Károly vállalkozó legyen. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodó 
szavazás alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

172/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a 161/2011. (05. 23.) sz. 
önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Vincze József polgármester. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 2 nem szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

173/2011. (05.26) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy az Alsónémedi 081/96 
hrsz.-ú, kivett, hulladék lerakó telep megjelölésű, 4 ha 1079 nm térmértékű ingatlanra 
vonatkozó, teljes iratanyagot a hivatal juttassa el,  Némedi Erika adatkérőn kívül Józan 
Sándor alpolgármester és Némedi Rezső képviselő részére 30 napon belül, akik azt át 
kívánják vizsgáltatni Józan Sándor és Némedi Rezső által kiválasztott ügyvédi irodával. 
A Képviselő-testület kéri, hogy a vizsgálat eredményét az előzményi iratok 
kézhezvételétől számított 30 napon belül Józan Sándor alpolgármester és Némedi Rezső 
képviselő terjesszék a Képviselő-testület elé tájékoztatás céljából.  
 
Határid ő: folyamatos. 
Felelős: Józan Sándor alpolgármester. 


