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Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselőtestület 2012. június 26-i ülésén merült fel az ún. Horváth-féle láp 
(Alsónémedi külterület 0243/81, 0243/83-85, 0243/170-173 hrsz.) kiszárdásának 
veszélye, mely ülésén hozott határozat értelmében megkerestük a KDV-KTVF-et és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot. 

A válaszleveleket az előterjesztéshez mellékeljük. A levelekből véleményünk 
szerint egyértelmű, hogy a vízvisszatartáshoz mindenképpen szakembert kell igénybe 
venni, aki tervet készít, melyet engedélyeztetni  kell és utána lehet a kivitelezést 
megkezdeni. Ez alapján a vízvisszatartás megoldása vélhetően időigényes  folyamat 
lenne, s az érdeklődés alapján kb. 5 milliós kiadással járna. 

Kérem megfontolását annak, hogy egy pályázati lehetőségre várva végezzük 
majd el az eljárási folyamatot vagy anélkül vállaljuk fel a becsült költségeket. 
 

Határozati javaslat 
A./ alternatíva 

../2012. (IX. 11.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az. ún. Horváth-
féle láp (Alsónémedi külterület 0243/81, 0243/83-85, 0243/170-173 hrsz.) 
vízvisszatartásának megoldásával kapcsolatban a további intézkedést elnapolja 
egy esetleges pályázati lehetőség  megjelenéséig vagy a láp állapotának további 
romlásáig. 
 Határidő: értelemszerű 
Felelős: Vincze József polgármester  
  
B./ alternatíva 
                   ../2012. (IX. 11.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az. ún. Horváth-
féle láp (Alsónémedi külterület 0243/81, 0243/83-85, 0243/170-173 hrsz.) 
védelmének érdekében a vízvisszatartásának megoldásával kapcsolatban 
felhatalmazza Vincze József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére: 
árajánlatok bekérése a tervezésre, engedélyezésre. 
 Határidő: köv. testületi ülés 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
Alsónémedi, 2012. augusztus 30. 
        Vincze József 

polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
   
     Dr. Percze Tünde              

 jegyző  


