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Alsónémedi Nagyközség 

   Önkormányzatának 

 Polgármesteri Hivatala 

 

 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának, 2016. március 21. - én 

megtartott üléséről. 

 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

10/2016. (III.21.) sz. bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a meghívón szereplő  napirend 

tárgyalását elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottsági elnök 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az elnök arra vonatkozó  kérdésére, 

hogy kívánja-e a bizottság Szabó Kálmán bizottsági tagot a 952. hrsz-ú úttal kapcsolatos 

döntéshozatalból kizárni a szavazás eredménye   5 nem 1 tartózkodás volt, így az elnök 

megállapította, hogy a bizottság nem kívánja kizárni a bizottsági tagot a szavazásból.  

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

11/2016. (III.21.) sz. bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága kéri a jegyzőt, hogy a Barakto-Best Kft. 

működésével kapcsolatos  iratokat  mutassa be a testületnek. 

 

Határidő: testületi ülés 

Felelős: dr. Percze Tünde jegyző 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

12/2016. (III.21.) sz. bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-

ú úton átmenő gépjármű forgalom zavaró hatásának csökkentése, valamint a 

csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a 952 hrsz-ú út szilárd burkolattal és 

vízelvezetéssel való kiépítését javasolja előkészíteni a képviselő-testületnek. Támogatja 

azon elképzelést, hogy a Polgármester az építés finanszírozásának megosztása érdekében 

kezdjen tárgyalást az érintett telkek tulajdonosaival. 

Az építéshez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével javasolja megbízni 

az ÉP-KERT Mérnökiroda Kft-t (2014 Halásztelek, Katona József u. 45.) 460.000,- Ft + 

ÁFA tervezési díjért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottsági elnök 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

13/2016. (III.21.) sz. bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy  

a Józan Kft. Fő út 165. szám alatti ingatlanon létesítendő raktár és bemutató terem 

építéséhez az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1702 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan a közútkezelői hozzájárulást adja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottsági elnök 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az elnök arra vonatkozó  kérdésére, 

hogy kívánja-e a bizottság Szabó Kálmán bizottsági tagot a Református Egyházközség 

1848/2 hrsz-ot érintő kérelmével  kapcsolatos döntésből kizárni a szavazás eredménye   4 

nem és  1 tartózkodás volt, így az elnök megállapította, hogy a bizottság nem kívánja 

kizárni a bizottsági tagot a szavazásból.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

14/2016. (III.21.) sz. bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy a  

Református Egyházközség beadványa alapján a megvásárolni kívánt területnagyságot 

úgy biztosítsa a 1848/2 hrsz-ú területből, hogy egy ugyan ilyen nagyságú területre 

cserélje a két ingatlan más érintkezési pontjánál annak érdekében, hogy az 

önkormányzati terület ne csökkenjen. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: bizottsági elnök 

  

 

 

Alsónémedi, 2016. március 21. 

 

 

         Jakab Ágnes jkv. 


