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K I V O N A T 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testület Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottságának  

2010. december 06-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
Kihagyva a kihagyandók! 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
72/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága a napirendet 
a kiegészítéssel együtt elfogadta. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
73/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testület felé a 2011. évi költségvetési koncepciót az 
elıterjesztésnek megfelelıen. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
74/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé a településrendezési eszközök felülvizsgálatára beadott 
ajánlatok közül a legkedvezıbbet kiválasztani, úgy, hogy az árajánlat beadására 
felkért vállalkozásoknak lehetıséget ad az Önkormányzat ajánlati áruk 
csökkentésére abban az esetben, ha a csökkentett összegő ajánlat 2010. 12. 13-án 
(hétfın) reggel 8 óráig elektronikus úton, a nap folyamán pedig eredetiben 
aláírva is megérkezik a Polgármesteri Hivatalba. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy a Kistói u. mögötti mintegy 9 hektár nagyságú 
terület lakóterületté történı átminısítésérıl a településfejlesztési koncepció 
felülvizsgálata során hozzon döntést. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága úgy döntött, 
hogy nem kívánja a Kovács-Dust Mann Kft. ajánlatában megfogalmazott 
feltételekkel külsı vállalkozással megoldani a szelektív hulladékgyőjt ı szigetek 
tisztántartását.  
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: azonnal. 



 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
77/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, a 214/2010. (09. 10.) sz. határozatának módosítását azzal, 
hogy az Önkormányzat felé történı elszámolás alapja az ürített győjt ıszigetek 
darabszáma legyen, de a szerzıdésben a Kovács Dust-Man Kft kötelezettsége 
ként rögzíteni kell, hogy felelıs a szigetekrıl elszállított hulladék egynemőségének 
ellenırzéséért.  
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
78/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága felkéri a 
Polgármestert arra, hogy a bel-és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban felmerült 
problémákat ( pl. Damjanich u. Sárkánytó és környéke, Templom u. vége) - akár 
a szükséges felmérési munkák igénybevételével – vizsgálja meg és kérjen 
árajánlatokat a megoldásra vonatkozóan.  
 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
Határid ı: a bizottság soron következı ülése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
79/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága javasolja a 
Képviselı-testület felé, hogy az Öreg-tó utcán a szükséges útjavítási munkákat 
végeztesse el 198.000,- forint + ÁFA összegért.  
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök. 
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága 5 igen szavazás 
alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2010. (12. 06.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága azt javasolja 
a Magyarok Szövetségének, hogy a Halászy Károly utcai árok befogadójaként 
mőködı övcsatorna Takács Ferencék utáni kanyartól a vízházig tartó szakasza 
partját az aljnövényzettıl illetve, cserjéktıl, fáktól tisztítsa meg a kitermelt anyag 
ellenértékeként. A munkálatokat felügyelje legalább két Képviselı, akik a 
természet-, táj- és a magántulajdon védelmét szem elıtt tartva elıre egyeztessen a 
Szövetség vezetıivel arról, hogy a megtisztítás után milyen állapotba kerüljön a 
kijelölt terület. A Képviselık a munkálatok végzését folyamatosan ellenırizzék és 
elkészültét jelezzék a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági 
Bizottság felé. 
 
Felelıs: Bálint Sándor elnök.  
Határid ı: a Képviselı-testület soron következı ülése. 


