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K I V O N A T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
2012. május 30-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  8 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

75/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a kiküldött napirendet 
elfogadja.  
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

76/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 
 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat és az  Alsónémedi AIRVAC  Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság  között 1997. december l-én megkötött üzemeltetési 
szerződés felbontását és a felek közti pénzügyi elszámolást mely alapján  és a 
mellékleteknek megfelelően az alábbi szerződések aláírására hatalmazza fel a 
polgármestert: 
 
1./  Üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást – 1. sz. melléklet 
 (93.000.000,-Ft +ÁFA) 
2./  SHM-greder adásvételi szerződése          -  2. sz melléklet 
   (1.000.000,-Ft +ÁFA) 
3./  HPF 306 tehergépkocsi adásvételi szerződése        -  3. sz melléklet 
  ( 2.500.000,-Ft+ÁFA) 
4./  Követelések beszámításáról szóló megállapodás       -  4. sz melléklet  
  
A testület kéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:   polgármester 
 



 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

77/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a melléklet 
szerint elfogadja a tulajdonában lévő, Alsónémedi AIRVAC Vákuumos 
Szennyvízhálózat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi beszámolóját. 
A testület kéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjék. 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:   polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete  9 igen szavazat alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 

78/2012. (V.30.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 80. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltak szerint és a melléklet szerinti formában elfogadja Alsónémedi Nagyközségi 
Önkormányzat és az Alsónémedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat közti  
feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodást. 
  
A testület kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megállapodásban foglaltak 
hatályosulásáról  gondoskodjanak. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:   polgármester 
 

 
kmf. 

 
 

Vincze József sk.    Dr. Percze Tünde  sk. 
polgármester              jegyzı             
 
 

Alsónémedi, 2012. május 30. 
 

A kivonat hiteles: 
 
 
 
     Zagyva Gabriella 
      jkv. 


