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Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2011. október 19 - én megtartott 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

43/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a kiküldött napirend megtárgyalását 
elfogadja 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

44/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2011-re tervezett fejlesztésekről szóló beszámolót és javasolja a 
Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a megvalósítás időarányos teljesítése megfelelő, 
ezért a beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős:   polgármester 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

45/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta az un. Birgejárás II. 
terület (Birgejárás I. mellett, a 4604 és 4062 jelű országos közutak, valamint a 082. 
helyrajzi számú út által határolt terület) övezeti átsorolásának lehetőségét és javasolja a 
Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 



 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a területarányos 
költségviselésről szóló területrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal kösse 
meg. 
 
Határid ő: értelemszerű                    
Felelős: polgármester 
Kapják:  érintett ingatlantulajdonosok 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

46/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta a Pannónia-Z Kft. 
szelektív hulladékgyőjtésre vonatkozó ajánlatát és javasolja a Képviselı-testület felé 
annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalmú közszolgáltatói 
szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: értelemszerő                        
Felelıs:    polgármester 
Kapják:    Pannónia-Z Kft. 
      Pénzügyi iroda (szerzıdés nyilvántartás) 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás alapján az alábbi határozatot 
hozta: 
 

47/2011. (X. 19.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Petőfi utca szilárd burkolattal való ellátásának szükségességét és 
javasolja a Képviselı-testület felé annak elfogadását az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület a javaslat alapján a Petőfi utcával kiegészíti a 201/2011.(VI.28.) 
számú határozatát, mely szerint ezen utcára is el kell készíteni az útépítési engedélyezési 
tervet. 
Határid ő: értelemszerű                        
Felelős: polgármester 
 
Alsónémedi, 2011.. október 20. 
 
       Püskiné Tóth Krisztina jkv. 


