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Tisztelt Képviselő-testület! 

Képviselő-testület még 2012-ben döntött az öreg temető megvásárlásáról, melyet 
mindkét egyháznak felajánlott és az egyházak által meghatározott területnagyság 
megvásárlására is sor került. Már akkor az alábbi döntés született a temető további sorsát 
illetően: 

„102/2012. (VI. 26.) önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az „öreg temető” 
megvásárlása után a területen arborétum jellegű kegyeleti parkot alakít ki, őshonos növények 
telepítésével.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Vincze József polgármester” 
 

Elkészíttettem egy koncepciót, milyen növények telepítését ajánlanák a megvásárolt 
területre egy parkosított terület kialakításához, annak környezeti tényezők 
figyelembevételével Mint a Képviselő-testület, mind a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság tagjai részére megküldtem az elkészített koncepciót, hogy alakítsák ki 
véleményüket, mely után elkészülhetne a konkrét parkterv (növényzettel, bútorzattal, 
járófelülettel stb. együtt). 

 Kérem előterjesztésem megvitatását és a szükséges felhatalmazó határozat 
meghozatalát.  

Határozati javaslat: 
 

../2014. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete – a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság ../2014. (VI. 18.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, 
hogy az ún. öreg temetı önkormányzati tulajdonú részére elfogadja a KERT-VONAL 
Stúdió (1147 Budapest, Szentes utca 63/A.) által készített koncepciót az alábbi 
módosításokkal, kiegészítésekkel: 
………...  
A terület övezeti besorolása változatlanul temetı marad, azon a Képviselı-testület nem 
kíván változtatni. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Vincze József polgármestert az engedélyes 
„parkterv” elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerzıdés aláírására. A kiviteli terv 
várható költsége ………… + ÁFA. 
  
Határid ı: 2014. július 31. 
Felelős: Vincze József polgármester  
 
 
Alsónémedi, 2014. június 11.     
         Vincze József 
         polgármester   
Az előterjesztés törvényes!       
 
 
        Dr. Percze Tünde  
               jegyző 


