
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 
2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

KIVONAT 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának  

2015. június 15-én  
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazat alapján első napirendi 
pontként kívánja tárgyalni az avar- és kerti hulladék égetésével kapcsolatos rendeletet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

20/2015. (VI.15.) TKM bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a napirendet az alábbiak szerint fogadja 
el: 
 
NAPIREND: 
Nyilvános ülés: 
1.) Avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló rendelet elfogadás  
 Előterjesztő: Vincze József polgármester  
2.) Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  
3.) Mezőőri szolgálat beszámolója 

Előterjesztők: Mezőőrök  
4.) Egyebek: 

 Sertéstelepi út fanyírás 
 Rendezetlen telephelyekkel kapcsolatos teendők 
 Közterületek kaszálása 
 Gazdaszövetséggel kapcsolatos vélemény 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsin Géza bizottsági elnök 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen 1 nem szavazat alapján az avar 
és kerti hulladék égetési szabályairól szóló rendelet 6.§-át úgy javasolja módosítani, 
hogy szombati napokon legfeljebb 14 óráig legyen lehetőség az avar és kerti hulladék 
égetésére. 



 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

21/2015. (VI.15.) TKM bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta és a melléklet szerint 
elfogadásra javasolja a testületnek az avar és kerti hulladék égetési szabályairól szóló 
rendeletet az alábbi módosítással: 
 
6.§  (1)   Az avar és a kerti hulladék égetését a 4-§ (1) d) pontjában foglalt ünnepnapok 
kivételével hétfőtől  szombatig az alábbi időtartamban lehet végezni: 
 

a) minden év április 01-től október 31-ig 
hétfőtől péntekig:  08.00 - 20.00 óra, 
szombaton:            08.00 – 14.00 óra között, 

b) minden év november 01-től következő év március 31-ig 
hétfőtől péntekig:  08.00 - 16.00 óra,  
szombaton:            08.00 – 14.00 óra között. 

 
Határidő: 2015. június 24. 
Felelős: Zsin Géza bizottsági elnök 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot 
hozta: 

22/2015. (VI.15.) TKM bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta Czeróczki Sándor és neje 
Alsónémedi, Árpád u. 2/a. szám alatti lakosok kérelmét  és kérelmezők tulajdonát 
képező Alsónémedi 80 hrsz-ú ingatlanuk és a 79 hrsz-ú ingatlanon lévő III. számú 
vízmű-kút kerítése közti terület bekerítésére vonatkozó kérelmet támogatja azzal a  
feltétellel, hogy  

 a terület  rendben, tisztántartását rendszeresen biztosítják, 
  az ingatlanrész megközelítését kapu létesítésével biztosítják. 

 
A kerítés és a kapu pontos helyének meghatározására helyszíni bejárás után kerül sor. 
 
Határidő: 2015. június 24. 
Felelős: Zsin Géza bizottsági elnök, Kozma Miklós DAKÖV kirendeltség-vezető 
 
 
Alsónémedi, 2015. június 16. 
 
         Zagyva Gabriella jkv. 


