
Szentkarácsony  Ünnepe – 2006. 
 
        Tapasztaljuk  magunkon, hogy  mennyire  rohan  az  idő – alig  múlt  el  a  nyár,  már  is  a  
karácsonyi  előkészületi  időben  élünk -  az  elmúlt  Vasárnap  már  a  „bronz  Vasárnap”  volt.  
Szinte  sürget az  idő, hogy  ne  vesztegessük,  jól  használjuk  fel. 
        Évről-évre  éreznünk  kell,, hogy  nem  tétlenkedhetünk  az  Ünnep  előtt! Nem  mindegy  
azonban, hogy  mit  jelent  számunkra  a  készület. 
        Megfelelő  módon  akkor  tudunk  készülni,  ha  az  igazi  lényegre   figyelünk. A  Karácsony  
lényege:  lelki – ami  ettől  eltér, nem  méltó  hozzá. 
        Évezredeken  át  készítette  az  Isten  az emberiség    számára,  hogy  Szent  Fia  által  
kiengesztelődjék  a  világgal. Egyszülöttjének  eljövetele  által   valósította  meg ezt. Az  Ő  
„eljövetelével  ugyanis  irántunk,  bűnösök  iránti  mérhetetlen  szeretetéből  Azt  küldte  el, Aki  az  
Ördög  zsarnoki  hatalmától  megszabadít  minket,  az  égbe  hív,  a  mennyei  szentélybe vezet  be,  
magát  az  igazságot  mutatja  meg  nekünk,  a  helyes erkölcsökre  oktat,  az  erények  magvait   hinti 
el  köztünk,  kegyelme  kincseivel  tölt  el  minket,  végül  pedig   gyermekei  és  az  örök  élet   
örökösei  közé  vesz  fel  bennünket.” ( részlet Borromeo  Szent  Károly  pásztorleveléből )  
        Isten  ezt a  bőkezű  ajándékozást,  mint folytonos  karácsonyi  ajándékot  szánta  minden  kor  
emberének. Nem  az  Ő  hibája,  hogy  a  mai  napig  olyan  sokszor  és  olyan  sokan  nem  
gazdagodtunk  általa. – Már itt a  Földön  képes  lenne  egy szebb,  tökéletesebb  életet  kialakítani,  
lehetne  ez a   földi  élet  egy  bizonyos  „elő  Mennyország.” – Amikor  Izajás  próféta  szavait  
olvassuk,  forrongó,  ideges,  feszült,  hamis  illúzióktól  terhes  világunk  számára  szinte  a  
megoldásra  kész  receptet  találunk: „ Szilárdan  áll az  Úr  házának  hegye  a  hegyek  fölött. 
Magasabb  lesz  a halmoknál,  és  hozzá  özönlenek  mind a  nemzetek.  Oda zarándokol  sok  nép  és  
így  beszél: rajta,  menjünk  fel  az  Úr  hegyére  és  Jákob  Istenének  házába,  hadd  tanítson  
minket útjaira,  hogy  járni  tudjunk  ösvényein… - Ő  tesz  igazságot  a  nemzetek  között  és  mond  
ítéletet  a sok  népnek. És  ők ekét  kovácsolnak  kardjaikból,  lándzsáikból  pedig  szőlőmetsző  
késeket. Nemzet- nemzet  ellen  kardot  nem  emel  és  nem  készül  többé  senki  háborúra     –  
…rajta,  járjunk  az  Úr  világosságában!” (Izajás 2,2-5 ) 
        Az  ember  mindig  is vágyott  a  boldogságra, ma  is  vágyik s  keresi  vágyai  beteljesedését.  
A  nagy   keresésben azonban  sokszor  téved, nem  ott  keres, ahol   találhatna, úgy  is  
fogalmazhatunk:  illúziókat  kerget.  Nem  csoda, ha  nem  tud  töltekezni  a  Karácsony  lényegével:  
a  kiáradó  szeretettel,  az  igazi  békességgel,  az  Isten-közelség  örömével,  hiszen  tulajdonképpen  
már  az  előkészület,  a  várakozás     sok  esetben  nem  az,  aminek  lennie  kellene. Hogyan  is  
tudná  a  zaj,  a  tülekedés,  a  rohanás,  az  önmegvalósításnak  nevezett  önzés …  közepette  
nagynak,  mindennél   többnek   tartani   az   isteni   
dolgokat, pedig  ugyancsak  Izajás  próféta – igaz ellentétnek  tűnő  képekkel  rajzolja  elénk  Isten  
Lelkének  minden  népre  kiáradó  jóságát: „nem  aszerint  ítél  majd, amit  a  szem  lát,  s  nem  
aszerint  ítélkezik,  amit  a  fül  hall,  hanem  igazságot  szolgáltat  az  alacsony  sorsúaknak  és  
méltányos  ítéletet  hoz  a  föld  szegényeinek. Szája  vesszejével  megveri  az  erőszakost, s ajka  
leheletével  megöli  a  gonoszt. Az  igazságosság  lesz  derekán  az  őv,  s a  hűség  csípőjén  a  kötő. 
Akkor  majd  együtt  lakik  a  farkas  a  báránnyal  és  a  párduc  együtt  tanyázik  a  gödölyével. 
Együtt  legelészik  majd  a  borjú  s  az oroszlán, egy  kisgyermek  is  elterelgetheti  őket. 
Barátságban  él  a  tehén  a  medvével,  a  kicsinyeik  is  együtt  pihennek;  és  szalmát  eszik  az  
oroszlán,  akárcsak  az  ökör.  A  csecsemő  nyugodtan  játszadozhat a  vipera  fészkénél,  s  az  
áspiskígyó  üregébe  is  bedughatja  kezét  az  anyatejtől  elválasztott  kisgyerek. Sehol  sem  ártanak 
s  nem  pusztítanak  az  én  szent  hegyemen,  mert  a  föld  úgy  tele  lesz  az  Úr  ismeretével,  mint  
ahogy  betöltik  a  vizek  a  tengert.” (  Izajás  11,3-9. ) 
        Ezek  eléréséhez  segít  Keresztelő  Szent  János  felhívása: „ készítsétek  elő az  Úr  útját,  
egyenesítsétek  ösvényeit! Töltsenek  föl  minden völgyet, minden  hegyet  és  halmot  hordjanak  le! 
Ami  egyenetlen,   legyen egyenessé, ami  göröngyös,  legyen  sima  úttá,  s  meglátja    majd  
minden  ember   Isten  üdvösségét!” (  Lukács  3,4-6. ) ame4lyben    Izajás  prófétát  idézi ( 40,3-5. ) 



        Karácsonykor  mindennek  elérkezését  ünnepeljük,  amikor  az  az  öröm  tölt  el  minket,  hogy    
elérkezett  számunkra  a  lehetőség:  „  mialatt    mély  csend  borult  mindenre  és  az  éjszaka  sietős  
útja  közepén  tartott, Mindenható  Igéd,  Urunk, királyi  trónjáról  eljött  közénk.” (részlet a papi  
zsolozsmából ) -  A  Karácsony  lényege  tehát,  hogy  „ Isten elküldte  tulajdon  Fiát  a  bűn  miatt  a  
bűnös  testhez  hasonló  alakban,  hogy  elítélje  a  testben  lévő  bűnt.” ( Szent  Pál: Római  levél  8,3 
) – Mindezek mellett    minden  fény  és  csillogás,  csak  pislákoló  jelenség,  minden vásárlás és 
ajándék  morzsánál  is  kevesebb  értékű.  Mindezeket  komolyan  átgondolva  készüljünk  az  
Ünnepre, akkor  lesz  helyes az  előkészületünk;  ünnepeljünk  lélekben  és  igazságban!  Teremtsünk  
magunkban  és  magunk  körül  is  igazi  Karácsonyt, amint  Isten tette  a  világgal, amit  semmilyen  
intézmény,  semmiféle  üzlet  nem  képes  adni  és  pótolni! – Imádkozzunk  Egyházunk  
imádságával  és  a szavakon  túl  cselekedjünk  is szerinte: „Urunk, Istenünk, segíts  minket, hogy  
buzgó  várakozással  készüljünk  Fiadnak, Krisztusnak  jövetelére. Amikor  pedig  eljön és  kopogtat, 
ébren  találjon minket,  akik  imádsággal  virrasztunk  és  ujjongva  zengjük  dicséretét”! 
        A  Falu  minden  Lakójának,  minden kedves  Olvasónak  szívből  kíván  igazi Karácsonyt   
2006.  Szentkarácsonyán 
 
                                                                              Pekker  Imre 

                                                                                         c.  főesperes, plébános 



Tájékoztató Bizottsági Beszámoló 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete ez év november 30. napján tartotta legutóbbi rendes ülését. 
 
Az ülés első részében, újabb lakossági észrevétel kapcsán a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
nagyközségben a nagyszámú külföldi munkavállaló jelenléte nyomán kialakult közegészségügyi, 
közbiztonsági helyzet kapcsán, a Polgármester levélben forduljon az illetékes ÁNTSZ-hez, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz, valamint az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztériumhoz, segítséget kérve a probléma kezelésére. 
 
Ezt követően a 2007. évi önkormányzati költségvetési koncepció összeállításánál a testület elfogadta a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozati javaslatát, miszerint prioritást 
élvezzen a Faluház nádtető szerkezetének felújítása. 
A testület a Pénzügyi Bizottság határozati javaslata alapján elfogadta a  2007. évben  az óvodai étkeztetést 
végző ZÓNA Kft. díjemelését, az alábbiak szerint: óvoda egész nap bruttó 602.-Ft/gyerek, illetve felnőtt 
étkezés 516.-Ft/fő. Elfogadta tovább az A.S.A. Kft. 5%-os díjemelését, azaz 7.232Ft/t+ÁFA hulladékkezelési 
díj megfizetését 2007. január 1-től  abban az esetben, ha a Polgármester Úr tárgyalások eredményeként nem 
tudná ezt a mértéket csökkenteni.  
 
Ezután a testület a Kulturális és a Pénzügyi Bizottság határozati javaslata alapján úgy döntött, a 2007. évi 
önkormányzati költségvetési koncepcióban nem szerepeltet átadott pénzeszközt  „külsős” alapítványok 
támogatására.                          
A testület a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján úgy döntött, hogy a Halászy Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár szakfeladatán 2006. évben könyvállomány gyarapítására  tervezett összeg megmaradó része legyen 
visszatervezve a 2007. évi önkormányzati  költségvetésbe azért, hogy a könyvtár könyveinek pótlása 
folyamatos  maradjon. 
A képviselő-testület elfogadja az iskola őrzését végző Zolnai Professional Security Kft. őrzés-védelmi 
szerződési díjának emelését, azaz 2007. január 1-től az  557.-Ft/óra összeget.  
 
Ezt követően a testület a  határozatokban meghatározott módosításokkal együtt elfogadta a 2007. évi 
költségvetési koncepciót, azzal a kitétellel, hogy a pénzforrást igénylő intézményi kérésekre a költségvetés 
elfogadásakor vissza fog térni.  
 
A képviselő-testület ezután a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozati 
javaslatait tárgyalta és a következő döntéseket hozta: 
-  A szennyvíztisztító-telep szükségszerű bővítésére és technológiai átalakítására kért ajánlatok közül a 
megfelelő technológia kiválasztására AD-HOC Bizottságot hoz létre és a  Bizottság munkájához biztosítja 
egy független szakember közreműködésének költségeit is, aki az általuk legjobbnak tartott technológiát 
véleményezi. Az AD-HOC bizottság tagjai: Józan Sándor, Bálint Sándor, Szabó Endre, dr. Tüske Zoltán és 
Belágyi Tamás képviselők. A külsős tagok Jasper Lóránt a DAKÖV Kft. ügyvezetője és Fekete Tibor a 
Ráckevei Víz- és Csatornamű Társulat Elnöke.  A bizottság elnöke Belágyi Tamás. 
- Felkéri a Polgármesteri Hivatalt annak vizsgálatára, miért került az alsónémedi szennyvíztisztító-telep a „jól 
működő telep” kategóriába, mely miatt hátrányos helyzetbe kerülhet az Önkormányzat a pályázati 
lehetőségeknél és tegyen javaslatot arra, hogyan lehet azt megváltoztatni.  
-  Teljesíti Surányi Ferenc Alsónémedi, Deák F. u. 35.sz. alatti lakos  kérését, miszerint  engedélyezi az 
ingatlanához keríteni a Kisfaludy utcából akkora területet, amennyi ahhoz szükséges, hogy a közművek 
védőtávolsága ne essék a visszaadott területbe. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a vonatkozó jogszabályok alapján  a visszaadható területet, egyezség alapján jutassa vissza Surányi 
Ferenc tulajdonába és az ügylettel kapcsolatban felmerülő költségeket az Önkormányzat biztosítsa. 
-  Felhatalmazta a Polgármesteri Hivatalt, egyeztessen Ölvedi Jánossal az alsónémedi 107/3 hrsz-ú terület 
kapcsán, annak érdekében, hogy a területvásárlásra egy mindkét fél által elfogadható műszaki megoldást 
találjanak. Ezért a testület kikéri a Szilágyi Erzsébet utca lakóinak véleményét  az  utcanyitás lehetőségéről és 
a költségek esetleges viseléséről. 
-  Nem értékesíti az Árpád utca és a Szilágyi Erzsébet utca csatlakozásánál lévő alsónémedi 79 hrsz-ú 
területet, mivel az abból származó árbevétel nincs arányban annak a lehetőségnek az elvesztésével, hogy a 



területet más célra tudnák hasznosítani. Ezzel együtt a Képviselő-testület engedélyezi, hogy az ingatlan 
gondozása fejében a jelenlegi használók, használati lehetősége a továbbiakban is biztosítva legyen.  
-  Elfogadta a WEEKENDBUSZ Rt. 2007. évi menetrend módosítását. 
- Felhatalmazta Polgármester Urat, folytasson tárgyalásokat a község területén nem önkormányzati tulajdonú 

területen állított  feszületek érintett ingatlantulajdonosaival annak érdekében, hogy a feszületeket a helyi 

római katolikus egyházközség javaslatára  rendeletben helyi védelem alá  helyezze.  

-  A Halászy Károly utcában a Széchenyi utcától a lakóterület végéig 30 km/h  sebességkorlátozást vezet be a 
megnövekedett kamionforgalom miatt,  ezzel egyidejűleg felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert, 
tárgyaljon a Golden Piramydes Kft. képviselőjével, a Halászy Károly utcában kialakult elfogadhatatlan  
kamionforgalom kapcsán arról, miszerint a cég vállaljon szerepet a Ványi út, mint elkerülő út 1 km-es földes 
útjának burkolásában a probléma megoldása érdekében. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy 
keresse meg a Dabasi Rendőrkapitányságot annak érdekében, hogy a Halászy Károly utcában bevezetett 
sebességkorlátozás betartásának gyakori ellenőrzésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
-  A BOSS-IMMOBILIEN Kft.  és az Önkormányzat közötti a 8,5 ha-os önkormányzati ingatlan 
értékesítésére vonatkozó  szerződést  felbontja  annak érdekében, hogy az Önkormányzat  más 
ingatlanközvetítővel is tudja hirdetni a  területet. A  testület úgy döntött,  a továbbiakban  nem köt olyan 
tartalmú szerződést ingatlanközvetítő céggel, mely annak  kizárólagos értékesítési lehetőséget biztosítana.  
-  A Hunyadi utca parkolójának szélesítésének lehetőségére  az AVOP szerződésben vállalt 5 éves határidő 
után tér majd vissza. 
-  A  Hunyadi utca Kápolna u. és Széchenyi u. közötti szakaszának vízrendezését a jelenlegi keretek között 
oldja meg,  nem fordít nagyobb összeget a munkálatokra. 
-   A szervezés alatt álló  gazdatanfolyam szükség esetén méltányos áron  kapjon helyiséget a Művelődési 

Házban. 

-   A Deák Ferenc és a Rákóczi utcákban korábban kialakított fekvőrendőröket a lakosság kérésére 
megszünteti. 
 
A testületi ülés ezt kővető részében a Képviselő-testület elfogadta a Kulturális és Oktatási Bizottság  
határozati javaslatát és kinyilvánítja azon álláspontját, miszerint a tulajdonában lévő   Alsónémedi,  Halászy 
Károly utcai sporttelep elsősorban Alsónémedi  versenysportját szolgálja, így a kispályás labdarúgók, illetve 
egyéb, a pályát igénybe venni kívánó csapatok az ASE, mint működtető által meghatározott bérleti díjat 
fizessenek a pálya használatáért. 
A testület úgy döntött, felhatalmazza Rozgonyi Erik jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 2006. december 11-én 
tartandó közmeghallgatására készítse elő az Alsónémediért Díj adományozásáról szóló rendelet 
módosításának olyan tervezetét, hogy a javaslattételi határidőtől a Képviselő-testület indokolt esetben 
eltérhet.   
 
Ezután a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság  határozati javaslatait tárgyalta és a következő döntéseket 
hozta:  
-  Elfogadta a belső ellenőr 2007. évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel: 

- 2007. januárjában a belső ellenőr vizsgálja meg a közoktatási törvény módosításából eredő és a 2007. 
évi költségvetési törvényjavaslat intézményfinanszírozási részéből eredő hatásokat és a meglévő 
kapacitások kihasználtságát az iskolában és az óvodában,  

- 2007. első negyedévében vizsgálja meg mindkét oktatási intézményben a pedagógusok kötelező 
továbbképzési rendszerének működtetését az elmúlt 5 esztendőben.   

-  Engedélyezte a 2006. évi önkormányzati  költségvetés terhére a gyermekorvosi rendelőbe 1 db 120 literes 
hűtőgép vásárlását az oltóanyagok megfelelő tárolása érdekében a tartalék terhére.  
- A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás intézményfenntartó társulási formában 
való továbbműködését szorgalmazó modelleket a jelenlegi helyzetnek megfelelő prioritási sorrendben 
fogadta el. 



-   Elfogadta és a 4. napközis csoport további működését  engedélyezi 2007. június 30-ig a Széchenyi István 
Általános Iskolában azzal a feltétellel, hogy annak pénzügyi fedezetét gazdálkodja ki az iskola az idei 
pénzügyi keretének megfelelő jövő évi keret terhére.  
-  Az intézményi szakfeladatokon képződött bérmaradvány meghatározott részének jutalomként  való 
kiosztását engedélyezi. Az intézményvezetők  az alábbi bruttó, már a járulékokat is magában foglaló 
összegeket oszthatják ki jutalomként a dolgozóik számára, engedélyezve a szakfeladatok között 
átcsoportosítás lehetőségét: 

- Széchenyi István Általános Iskola 1.200.000.-Ft 
- Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 1.100.000.-Ft 
- Polgármesteri Hivatal 700.000.-Ft 

-   A 2006-tól 2010-ig tartó önkormányzati ciklusban Bai Sándor képviselőt delegálja a Kisdunáért 
Önkormányzati Társulás Ellenőrző Bizottságába az Önkormányzat képviseletében. 
-  2006. 12.31.-gyel  megszünteti Bori Teréz és Molnár Eszter pedagógusok részére az  albérleti díj 
hozzájárulást, mivel mindkét pedagógusnak  megoldódik a lakáshelyzete. 
- Czinder Istvánné volt Alsónémedi, Fő u. 1.sz. alatti lakosnak az önkormányzati  lakás önkéntes elhagyása 
miatt nem fizet „lelépési” díjat. 
-  Az Alsónémedi, Fő u. 65.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant 2007. január 01-től 2007. december 
31. napjáig nettó 550.000.-Ft/negyedév összegért bérbeadja raktározás céljára a TRIFÓLIUM Kft-nek.  A 
Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, kérje fel a Kft-t, hogy  az 5.sz. főúttal párhuzamos kerítést 
tegye átláthatatlanná, hogy a területre ne lehessen belátni az ott tapasztalható rendetlenség miatt. 
-  Az AVOP pályázatok kapcsán vállalt kötelezettségként az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél 

korábban  felvett 18.657.279.-Ft hitelt az Önkormányzat még a 2006. évben fizesse vissza és a hitelszámlát 

szüntesse meg.  

-    A 2007. évben megrendezendő, a helyi legnagyobb adófizető vállalkozók és a Képviselő-testület közös 
vacsorájának költségeit a tartalék terhére engedélyezi kifizetni. 
-  Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert, miszerint  a körzeti megbízott rendőrök benzinköltségének 
támogatása érdekében 2006. december 1. napjától  utaljon át az Alsónémedi Községért Közalapítvány 
számlájára havonta 2x 10.000.-Ft-ot. Kéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármester Úr által egy levél 
eljuttatását a Dabasi Rendőrkapitányság számára, miszerint az Önkormányzat ahhoz köti ezt a támogatást, 
valamint  a jövőben csak úgy nyújt támogatást a rendőrség felé, ha a körzeti megbízottak részére eddig 
biztosított benzinköltséget a Kapitányság a támogatás miatt nem csökkenti.  
-   Az  ócsa, 0546/7 hrsz-ú ingatlan gázellátásának érdekében  gázelosztó vezeték építésénél a vezetékjog 
bejegyzése fejében kérhető kártalanítástól eltekint  az önkormányzati tulajdonú alsónémedi 0263/18 hrsz-ú 
„kivett út” művelési ágú területen azzal a feltétellel, hogy későbbi igény esetén lehetőség legyen, az 
alsónémedi tanyák számára (lakossági felhasználás céljára)  a meglévő kapacitás erejéig a gázvezetékre 
történő ingyenes rácsatlakozás.  
 
A testület a bérmaradványok meghatározott részének jutalomként  való kiosztásának tárgyalása után 
elfogadta  azt a módosító javaslatot, miszerint dr. György Balázs polgármester bruttó 350.000.-Ft jutalmat 
kapjon a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa terhére. 
 
A testületi ülés következő részében, a testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert arra 
vonatkozóan, miszerint a Képviselő-testület januári ülésének időpontjára készítse elő az Önkormányzat 
beszerzéseinek pályázati rendszeréről szóló önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően, a pályázati 
kiírást a  Széchenyi utca I. szakasza csapadékvíz rendezésére.  
A testület ezután elvetette azt a javaslatot, miszerint az önkormányzati  képviselők a 2006-2010-ig tartó 
önkormányzati ciklusban ne vegyék fel tiszteletdíjukat, hanem azt fordítsák évenként különböző, a falu 
érdekét szolgáló fejlesztési célokra. 
 



A  Képviselő-testület határozott  2007. évi munkatervéről az alábbiak szerint: 
Időpont     Főbb napirendek 
 
Január 26. péntek -     2007. évi költségvetés tervezet beterjesztése 

- Intézményvezetői pályázat kiírása (óvoda) 
 
Március 02. péntek -    Közoktatási intézkedési tervek felülvizsgálata 

-    A 2007. évi költségvetés elfogadása 
- A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2006. évi beszámolója 
- Dabas város rendőrkapitányának beszámolója 

 
Március 30. péntek -    2006. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves módosítása 

- A helyi egészségügyi szolgáltatók (orvosok, védőnők, ügyelet)                     
beszámolója 

- Pályázati lehetőségek, elképzelések a 2007-2013 közötti időszakban 
 
Április 27. péntek -    2006. évi zárszámadás 

- Közoktatási minőségirányítási programok felülvizsgálata, jóváhagyása 
Június 29. péntek -    Intézményvezetői beszámolók ( iskola, óvoda) 

- Alapítványi beszámolók 
- Önkormányzati alapítású cégek vezetőinek beszámolója (DAKÖV Kft, AIRVAC 

Kft.) 
- Óvodavezető választás 
- 2007. évi költségvetés I. negyedéves módosítása 

 
Szept. 07. péntek -    2007. évi önkormányzati költségvetés II. negyedéves módosítása 

- I. féléves költségvetési beszámoló 
- A 2007. évre tervezett felújítások, beruházások teljesüléséről beszámoló 

 
Október 26. péntek - 2007. évi helyi adózás tapasztalatai 

- Kulturális koncepció felülvizsgálata 
   - Közbiztonsági koncepció felülvizsgálata 
   - Iskola helyi tantervének felülvizsgálata 
 
November 30. péntek - 2008. évi költségvetési koncepció 
   - 2007. évi költségvetés III. negyedéves módosítása 
 
December 10. hétfő - közmeghallgatás 2007. 
 
A testület döntése szerint a 2006. évi közmeghallgatás időpontja 2006. december 11. hétfő 18 óra lesz. Helye: 
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2. 
Tervezett napirend: 
Napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek ( tűzoltóság, rendőrség, VOLÁNBUSZ Rt.) 
vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése 
Napirend: 

1.) Beszámoló a 2006. évi költségvetési évről, a 2007. évi elképzelések ( koncepció) 
2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai résére közérdekű kérdéseket 

tehetnek fel. 
3.) Rendeletalkotások ( víz-csatorna, Alsónémediért Díj) 

 
Ezt követően a Képviselő-testület elfogadta a Polgármester Úr beszámolóját az elmúlt ülésen hozott 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedése 
A testület élve a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/2000.(09.13.).sz. helyi rendelet 6.§.(4) 
bekezdésében foglalt  felhatalmazással: utólag engedélyezte Somogyi Sándor és Somogyi Sándorné 
eltemettetését a megkezdett sor után  következő sor első sírhelyére.  
 



A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2007. évi teljesítményértékeléséhez az alábbi 
célokat tűzi ki: 

- Közszolgáltatások minőségi színvonalának emelésében való közreműködés, 
- Humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárások, 
- A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása.  

 
Az nyílt ülés utolsó részében a Képviselő-testület felhatalmazta Rozgonyi Erik jegyzőt, a lakossági 
megkeresésnek megfelelően  készítse elő a talajterhelési díj fizetésének módosítása kapcsán a szükséges 
rendeletmódosítást. 
 
A Képviselő-testület ezután zárt ülésen határozott a felsőoktatási intézményeket látogató nappali tagozatos 
hallgatóinak Bursa Hungarica pályázatairól. 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi ülését: 2007. január 26-án, pénteken, 14 órakor 
tartja. A képviselői fogadóóra érdektelenség miatt megszűnt, tehát akinek megválaszolatlan kérdése van, 
továbbiakban se hagyatkozzon a pletykákra és más „jól értesült” forrásokra hanem kérdezze a képviselőket és 
a Polgármesteri Hivatal illetékeseit. Kérjük, jöjjenek el a testületi ülésekre, hiszen itt hiteles válaszokat 
kaphatnak az Önöket érdeklő kérdésekre. A testületi ülések nyilvánosak, ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon 
és a Polgármesteri Hivatalban  is közzétett hirdetményről értesülhetnek. 
 

2007-ben a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság munkaterve alapján a bizottsági ülések az alábbi 
időpontokban lesznek: Január 31., Március 7., Április 4., Május 2., Július 4., Szeptember 12., Október 
30., December 5. Kérjük, hogy a Hírmondóban megjelentetni kívánt cikkeket, hirdetéseket legkésőbb a 
fent megjelölt napokon déli 12 óráig adják le a Polgármesteri Hivatalba. 
 
 
                                                                                      Tájékoztató Bizottság 



Tisztelt Alsónémediek, meghívott kedves Vendégek! 
(dr. György Balázs megválasztott  polgármester alakuló ülésen mondott  

 ünnepi beszéde) 
 

Az október 1-jén megválasztott képviselők és a magam nevében tisztelettel köszöntöm 
Önöket! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel ebben 
az ünnepélyes órában. 

Hölgyeim és Uraim!  Október 12-én múlt 16 esztendeje annak, hogy Alsónémedin beiktatták 
az 1989-90. évi rendszerváltozás utáni első Képviselő-testületet és polgármestert. Úgy gondolom, ez 
a több mint másfél évtized és ez az 5. ünnepélyes esemény jó alkalom arra, hogy kisebb mérleget 
vonjak. Olyan adatokat közöljek most itt Önökkel, melyek így egy csokorban még nem hangzottak 
el. 

Elsőként arról, hogy milyen is a választási hajlandóság településünkön. Elmondható, hogy az 
5 választás átlagában szinte mindig a szavazásra jogosultak fele (50,4 %-a) ment el választani. A 
legalacsonyabb részvétel 1990-ben (48,7 %), míg a legnagyobb (52 %) 1998-ban volt. 

Másodszor arról, hogy mennyien jelöltették magukat leendő képviselőnek egy-egy 
megmérettetésnél. Itt az átlag 31,6 fő. 1998-ban volt a legtöbb jelölt, 35 fő, míg a legkevesebb idén, 
29 fő.   
Zárójelben: A polgármesteri beosztásért nálunk nem oly nagy a tolongás, mint néhány közeli 
településen. 1990-ben 3, azóta mindig 2-2 fő mérettette meg magát. 

Harmadszor arról, hogy a megválasztott képviselők közül kit hányszor választottak vissza, 
ha az illető a következő választáson ismét megmérettette magát. Az első Képviselő-testület tagjai 
közül nyolcan indultak újra 1994-ben és ötüknek ismét sikerült bejutni a 2. testületbe. A 2. 
testületből is nyolcan indultak és ismét öt került vissza. A 3. testületből hatan indultak és 
valamennyiüket beválogatták. Idén a 4. testületből már nyolcan indultak és nekik is sikerült az újabb 
megmérettetés.  
Az öt választás alapján látható, hogy egy képviselő az, aki mind az öt alaklommal indult és 
valamennyiszer bekerült a törvényhozásba: Györgyövics Károly úr. Őt követi dr. Kajáry László, 
aki négyszer indult és négyszer került be a testületbe.  
 Negyedszer arról, hogy minimum mennyi szavazatot kellett ahhoz összegyűjteni, hogy 
tizenegyedikként – tehát utolsóként – bekerüljön valaki a testületbe. 1990-ben volt ez a 
legalacsonyabb: 449, míg a legmagasabb: 551, 1998-ban. Eddig a legtöbb szavazatot dr. Kajáry 
László kapta 1990-ben, 969-et. Ezt még senki sem teljesítette túl, bár 2002-ben dr. Tüske Zoltán 
jól megközelítette 948 jelöléssel. 
 Ötödször arról, hogy élünk-e azzal a lehetőségünkkel, miszerint maximum 11 képviselő neve 
mellé tehetünk x-et vagy keresztet. A válasz egyértelmű, nem. 1990-ben még átlagosan 8,5 fő mellett 
volt jelölés, az idén már csak 7,4 főt jelöltünk be. 
 Végül a testület áltag életkoráról. 1990-ben ez 41,9 év volt, eddig a legalacsonyabb. 1994-
ben,  50,4; 1998-ban 42,6; 2002-ben 47,4 és idén is szinte ugyanennyi, mint 4 éve: 47,7.    
 Kedves Vendégek, Hölgyeim és Uraim! Idén október 1-jén, mint eddig mindig, csak részben 
választottunk új testületet. A polgármestert is beleszámolva a korábbi 12 főből 9 főt újfent itt 
láthatnak. A választási sorrend szerinti első 4 és utolsó 4 helyen a régi képviselők, míg az 5-6-7. 
helyen az újak foglalnak helyet. Ez utóbbi fél mondatom persze csak részben igaz, hiszen Zsin Géza 
úr 1994 és 1998 között egyszer már volt képviselő. 
 Tisztelt Alsónémediek! Az idei választás tétje – már jóval a választások előtt – kihívóm 
plakátjáról leolvasható volt. Október 1-jén a választók egyértelmű igent mondtak arra, hogy 
folytassuk tovább a korábban megkezdett munkát. Szándékosan fogalmaztam többes számban, 
hiszen ahogy azt már mondottam, még soha ennyi korábbi képviselőt nem választottak vissza, mint 
éppen az idén. Olyan összetételben, hogy 12 főből kilenc régi (4-8-12-16 évi) „motoros”, a munka 
bizonyára könnyebb lesz, a várhatóan nehezedő körülmények ellenére is. Itt és most is köszöntöm a 
két teljesen új képviselő urat, valamint a közénk nyolc év elmúltával visszatért Zsin Géza képviselő 
urat. 



 Tisztelt Választóim! Hálás vagyok a Jó Istennek, Családomnak, a 71 %-os többségnek, 
hogy a következő négy esztendőben ismét én lehetek e település polgármestere. A választás utáni két 
hétben sok információ jutott el hozzám szomszédos és távolabbi településekről. Ezek ismeretében 
elmondhatom, hogy ebben a felfokozott időszakban Alsónémedi a „béke szigete”. Örömmel tölt el 
az a tudat is, hogy október 1-jén immár ötödször sem találtattam könnyűnek. E 16 év alatt 
természetesen én is követtem el hibákat, de az biztos, hogy nem akarattal. Az elkövetkező, láthatóan 
nem könnyű időszakban is e település további felemelkedéséért, valamennyiünk közös 
boldogulásáért fogok munkálkodni. Annak is örülök, hogy Önök a korábbi testület 9 tagját 
visszaválasztották. Jó és eredményes volt az előző négy esztendő együtt velük. Abban bízom, hogy a 
3 új képviselő át tudja és akarja venni azt a munkamódszert, tempót, stílust, ami az elmúlt 4 évben is 
gyümölcsöket érlelt.  
Terveimről a „2351” című kiadvány 2. oldalán tájékoztattam Önöket. A választási eredmény – ami 
1 %-kal jobb, mint a 4 évvel ezelőtti – visszaigazolta az ott leírtakat. Az elmúlt 16 év 
településformálása egy átgondolt folyamat eredménye. Valamennyi eddigi testület büszke lehet 
arra, hogy e település úgy tudott fejlődni, hogy a kötelező alapfeladatainkat jó szinten tudtuk 
biztosítani. 16 évig folyamatosan hitel nélkül gazdálkodtunk. Az elkövetkező évek – nem tudni, 
hogy mennyi – nehéznek ígérkeznek a magánembernek, a gazdasági élet szereplőinek, de az 
önkormányzatoknak is. Megszorítások jönnek. Ilyen időszak előtt még egy választási kampányban 
sem volna szabad dobálózni a milliárdos ígéretekkel. Nekem – illetve nekünk – ma is vannak reális 
alapokon nyugvó, megvalósítható elképzeléseim, e település jövőjét illetően. Ezek között első 
helyen szerepel az előző ciklusban elkezdett útépítések folytatása, esetleges befejezése. Várhatóan 
ezt nagyobb részben saját erőből kell majd tennünk, de bizakodunk, hogy lesznek pályázatok is. Az 
évek óta húzódó iskolabővítés eddig két ciklusban is kiemelt feladat volt. Az, hogy még nincs kész, 
nem rajtunk múlott. Szeptember végén jött a hír, hogy a kedvezményes kamattámogatásos 
konstrukciót –  csak a tornateremre – befogadták. Kérdés, akarjuk-e ezt úgy, hogy a beruházás 
nagyobbik részét hitelből finanszírozzuk, amelynek csak a kamata 10 évig évente 13-13 millió forint 
számításaink szerint. Indokolt lenne az iskolai konyha bővítése úgy, hogy a főzést itt helyben 
tudnánk végezni, mindkét intézményünk és a rászorulók számára is. Javítani szeretném a 
buszközlekedést úgy Budapest, mint Dabas irányába. A még hiányzó buszvárókat meg kellene 
építeni. A faluközpont felújítását is el kellene végezni. A szennyvíz-telepet alig 10 év után bővíteni 
kell, elsősorban amiatt, mert a vállalkozások – hála Istennek – szaporodnak, így az északi, mint a 
déli vállalkozói területen. Sorolhatnám tovább Kedves Vendégeink, de nem teszem. Inkább arra 
hívom fel szíves figyelmüket, nem tudjuk biztosan, hogy milyen lehetőségeink lesznek az 
elkövetkezendő 2007-2013-ig terjedő időszakban. 

Tisztelt Alsónémediek! Az EU valamennyi országában, így most már hazánkban is 
regionális szemléletben kell terveznünk, gondolkodnunk. Nem könnyű ezt tennünk, hiszen itt 
helyben is sok még a teendő. Azt azonban látjuk, hogy pénzügyi és adminisztratív eszközökkel 
kényszerítenek majd arra bennünket, hogy összefogjunk. Csak úgy kapunk több pénzt, ha 
bizonyos kötelező önkormányzati és közigazgatási feladatokat a környező településekkel összefogva, 
racionalizált módon hajtunk végre. Mi az ún. gyáli kistérségbe tartozunk. Ide Bugyi, Ócsa, 
Felsőpakony, Vecsés, Üllő és Gyál tartozik még. Ez a négy év erről is fog szólni, sok más egyéb; 
szeretem, nem szeretem változás mellett. E sok várható változás ellenére én továbbra is szeretném 
megőrizni e falu jelenlegi identitását, arculatát, hagyományait, értékrendjét. Ez sem könnyű feladat 
globalizálódó világunkban. Ehhez segítők kellenek, úgymint az egyházközségek, az oktató-nevelő 
intézményeink, civil szervezetek, és nem utolsó sorban mi családos emberek, akik gyermeket 
nevelünk otthonainkban. Össze kell fognunk e cél érdekében, ha nem akarunk olyan sorsra jutni, 
amelyre már sok település eljutott. E települést tehát ezután is a kollektív bölcselet kell, hogy 
igazgassa. 
 Tisztelt Ünneplők! Beszédem utolsó néhány mondata azokhoz szól, akik az 1-jei választáson 
értünk dolgoztak. Egy óvodai versikéből idézve, a választás napján illetve azt megelőzően is „értünk 
volt a parádé”. Köszönetem és elismerésem azoknak, akik e választás előkészítésében, 



lebonyolításában munkaköri kötelességükből fakadóan, avagy a hívó szóra önként vettek részt. 
Gyors és pontos munkájuk őket minősíti: kiválóra. Köszönet érte!  
Mint eddigi beiktatásomra most is meghívtam azok közül többeket, akik az elmúlt években mindig 
bíztattak, segítettek, támogattak. Köszönöm ezt nekik!  

Az elmúlt 5 esztendőben nem várt családi események nehezítették családom mindennapjait. 
1998-ban még mindkét édes szülőmet, 2002-ben már csak édesanyámat köszönthettem itt. Ma már 
sajnos Ő sem lehet itt. Szerencsénkre azonban a keserű pillanatok mellett sok örömteli alkalom is 
jutott nekünk. Köszönhető ez első helyen feleségemnek, illetve gyermekeimnek. Különösen Péter 
fiam az, aki 16 éves kora ellenére aktívan érdeklődik munkám iránt.  

Végül egy idézet, mely a „2351” című színes kiadvány  első oldalán olvasható: „Érték csak 
úgy hozható létre, ha mindenki ott tesz, és azt teszi, amire képességeiből és hozzáértéséből a 
legtöbbre telik.” Remélem, hogy közös munkánk eredményeként a következő négy évben is sok-sok 
érték teremtődik e településen! Adja isten, hogy így legyen! 



Ajándékozásról, még időben 
 
Minden év végén prospektusok ezrei bombázzák a vevőközönséget a karácsonyi ajándékötletek ezreivel. 
Szeretnék, néhány gondolatot megosztani Önökkel a karácsonyi ajándékozásról. Sajnos nehéz tájékozódni 
ebben a ránk zúdított akció, ajánlás dömpingben. Fogyasztói társadalomban élünk, ezt tudomásul kell venni, 
bár egyre több család ünnepel tudatosan kevés ajándékkal, több beszélgetéssel, közös játékkal, 
rokonlátogatással. 
A legnagyobb ajándék minden esetben a szeretteinkre fordított idő. Amikor leülünk a gyermekeinkkel 
társasozni, kártyázni, esetleg csak összebújni, csiklandozni, meghallgatni őket/ nem utasítani és nevelni még  
akkor is! /vagy szüleinket meglátogatjuk, meghallgatjuk szeretteink problémáit, panaszkodását, akkor tesszük 
a legtöbbet. 
Azért nagyon fontos az adventi időszakban az apró díszek, ajándékok készítése, mert együtt vagyunk, nem az 
értékéért, szépségéért, mert néha igencsak csáléra, maszatosra sikeredik a dísz, ajándék, sütemény. 
 
Minden évben karácsonykor egy-egy óvodás, gyermek ha beleszámítjuk a szülőket, nagyszülőket, 
keresztmamákat, sógorokat, rokonokat legalább 8-10 ajándékot kap. Ennyit nem  tud élvezni, nem tud vele 
játszani, mivel nem látja át. Mutassuk meg neki tehát az ajándékot, majd szenteste után válasszon ki 3-at, 
amivel játszik, a többit tegyük el, és hetente egy újabbat vegyünk elő. 
A nagy kérdés: mit kapjon ajándékba? 
Praktikus emberek a magyarok, ruházatot is ajándékozunk, ami helyes dolog. A gyermekek örülnek a szép 
ruhának, cipőnek. Értékben, mennyiségben nevelésileg korlátlan összegű márkás ruhák is lehetnek óvodás 
korban az ajándékok, úgyis a színe, vagy csak az számít, hogy éppen melyik dísztő figura népszerűbb egy 
óvodás csoportban, vagy melyiket dicséri meg az óvó néni. Márkás ruhát egyébként csak akkor érdemes 
venni  / a nagyobb, iskolás / gyermeknek amikor erre igénye van. Akkor már ő is besegíthet munkájával az 
árába. 
A játékokról: Sportszereket minden mennyiségben, árban és minőségben nagyon tudok ajánlani, mindenféle 
sporthoz, mindenkor ajándékozásra. Külön kiemelem a labdákat.. A lufitól, a golyószerű apró, vagy szivacs 
labdától./ ami nem üt le a szobában sem semmit / és olcsó / nincs annál izgalmasabb egy gyermeknek, 
mint30-40 felfújt lufi / egészen az óriási un. fizio-labdákig. Anyagában a bőr, textil, műanyag, szivacs, gumi, 
mind, mind jó és hasznos. Ezt már egyszer leírtam. 
Ugyanez vonatkozik a hangszerekre. Minden fajta, és minőségű hangszer rendkívüli nevelő hatású játék és 
időtöltés. Akkor is ha nem lesz profi hangszerhasználó a gyermek. Ebben az esetben viszont a hangzavarral 
számolni kell. 
Mesekönyvet minden mennyiségben, receptre írnék fel a gyermekeknek de nem csak mesekönyveket, hanem 
állatos, növényes,  autós, bolygós, dinoszauruszos stb nagy képeskönyveket is mindenki figyelmébe ajánlom, 
fiúknak, lányoknak egyaránt. Földgömb, nagyon hasznos, beszélgetés indító, tudományos, de csak a gyermek 
szintjéig, kérdéseiig. 
Ha társas játékot veszünk, mindig kalkuláljuk bele azt, hogy időnk legyen rá. A sakk már óvodás korban 
ajánlott játék. A lépéseket el tudják sajátítani és logikára nevel. Ugyanez vonatkozik a kártyára is, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az óvodás nem képes 20-30 lapot a kezében tartani. Engedjük meg, hogy egy könyvből 
készített paraván mögé rejtse a kártyát és csak azután vegye kezébe, miután annyi lett a lap:/ 7-10 / amit 
„kezelni” tud. 
Babák: maximum 5 babája legyen egy kislánynak. / Minden babának legyen neve. / Természetesen lehet sok 
kiegészítő ruha, bútor, stb hozzá, de kimutatottan személyiség módosulást okozhat a rossz babajáték. Külön 
ajánlom a néger babát, a másság elfogadásának nevelői célzatával, bár elég nehezen beszerezhető. A baba 
legyen jó minőségű, tartós, szinte egy életre szóló, „családtag”: Amennyiben több baba van, dobozokba 
„altatjuk”, raktározzuk őket olyan helyen, ahol a gyermek nem fér hozzá, így elfelejti őket, 
továbbajándékozhatók. Amelyiket nem felejti el 3 hónapig azt vegyük elő, mert valamiért kötődik hozzá. 
Autók:7-8 darab személyautó, azonkívül repülő, villamos, mentő, tűzoltó, rendőr autó, szekér és vonat. 
Kivételt képeznek a garázsos játékok amihez tartozhat 10-12 matchbox. 
Testvéreknél nem szorzó tényező szerepel ! 4 fiútestvér nem 32 autó, inkább megegyez legyen egy-egy autó 
használatánál. 
Fiúknak is lehet babája, lányoknak is lehet autója!! 
Szőrös állatok, kabalák, figurák: A legnagyobb tévedése az ajándékozónak. A kedvencet a gyermek választja 
ki. / -praktikus a boltban – alváshoz használt kedvenc figura- / A többi úgyis csak felesleges lom, esetleg 



díszíti a szobát és nehezíti a takarítást. Gyűjteményként pedig csak későbbi korban nagyobb iskolásoknál 
funkcionál. Szintén altathatjuk őket, a felejtésig. 
Bábok: Rendkívüli hatású játék. Különösen az érzékeny, visszahúzódó gyermekek megnyílását és 
kommunikációját, kapcsolatteremtését segíti. Bármennyi lehet belőle, főleg az ellentétes karakterek / bárány-
farkas, nyúl-oroszlán, király-szegényember/ 
Lego: Megosztja a szakmát . Rendkívül fejlesztő hatású, / kézügyesség, kreativitás, konstrukció / de a statika 
törvényeinek ellentmond. Erre még mindig a legjobb az építőkocka. Mégis rendkívül népszerű a lego./ jó a 
reklámjuk, mert olyan országos hírű pszichológusokat is bevontak akiknek a szakma nagyra tartja a 
véleményét. / Az alap legók, dublók a leghasznosabbak, már amennyiben úgy döntünk, hogy lego, mert abból 
azt épít a gyermek amit a fantáziája diktál. A nagy készletek / űrhajós, kastély-szellemes, farmos, stb 
/meghaladják a gyermek de néha még a felnőttek építő teljesítményét is. A legjobb, ha rábízzuk a gyermekre, 
hogy mi sikerül belőle de mindenképpen dicsérjük meg. 
Kirakós játékok: Méltatlanul háttérbe szorították, pedig rendkívül fejlesztő, sokféle, árban, témában kapható. 
Nagyon ajánlom a puzzle bármely formáját és méretét. 
Műanyag figurák, állatok: Rendkívül jól csoportosíthatóak, számlálhatóak, matematikai nevelésben rendkívül 
célszerűek. 
Rajzeszközök, tollak ceruzák, festékek, kifestők: Minden minőségben és mennyiségben jó. 
Jelmezek: Minden kislánynak királynői, minden fiúnak egy hős jelmezének kellene lennie. Ügyes 
nagymamák személyre szólóan el tudják készíteni. Rendkívül nagy a jellemformáló ereje, mert a gyermek a 
mesetudata miatt a ruhával átveszi a tulajdonságokat is. Önbizalom növelő hatása is óriási. 
Ne vegyünk a gyermekeknek: 
- Puskát, tőrt, kést, katonai felszerelést, robotot, katonasággal, terrorizmussal, erőszakkal és kalózkodással 
kapcsolatos játékokat. Emberre lőni gyermekeknek még az ujjukkal is tilos! 
- Lányoknak sminkkészletet. Erősítsük kislányainkat, hogy úgy szépek és szeretjük őket ahogy vannak. 
- Mérgező, egészségre ártalmasnak tűnő állagú és összetételű játékot, / zselét, folyadékot tartalmazó figurát, 
labdát./ 
- Zenélő- csilingelő-mozgó figurát, / nincs funkciója, nevelő értéke / 
- Élő állatot csak akkor, ha szülő vállalja a gondozást, mert életkori sajátosság, hogy nem képes egy állatot az 
óvodás gyermek eltartani.  
-Fém lapátot, gereblyét, szerszámot sem vásároljunk mert rendkívül balesetveszélyes. Akkor is a műanyagot 
vásároljuk ha hamarabb törik, gyengébb. Kivétel a fémépítő, ami nagyon hasznos a fiúknak.  
-Lenyelhető apró, leeső tartozékú játékot. / balesetveszélyes / 
-Barbit / hamis, torz értéket képvisel./ 
-Igazi horgászfelszerelést / veszélyes a beakadás miatt / 
-Rajzfilmfigurát, vagy ilyen tartalmú játékot / hírneve rövid életű, torz értékű / 
Végül egy tanács: nagyon fontos, hogy a gyermek is készítsen személyes ajándékot szüleinek, nagyszüleinek, 
testvéreinek. A legtöbb eset ez rajz vagy festés, óvodás korban. Ezek nagyon értékes ajándékok, ha 
belegondolunk, hogy a gyermek mennyi időt fordít elkészítésükre, díszítésükre. Mindig olyan helyre 
/előszobafal, konyhaszekrény ajtaja, parafa tábla / tűzzük ki, ahol látható. A gyermek így érzi, nem csak 
tudja, hogy munkáját értékeljük és örülünk az ajándékának. Ne tegyük fiókba. A szekrények ajtajának 
belsején felragasztva minden évvel tovább nő értéke. 
Kívánok ezek után kedves mindnyájuknak családi hagyományokon és értékeken alapuló időben, szereteten 
rendkívül gazdag, áldott karácsonyt. 
        
 

Mikusné Végh Magdolna 
 



Egy évesek lettünk! 
 
 

Október 24-én az Alsónémedi Polgárőr Egyesület megtartotta ez évi közgyűlését, melyen 45 tag vett 
részt. A gyűlést Borbély Jenő, elnökségi tag vezette le, a jegyzőkönyv vezetését felkérésünkre 
Kozma Kálmánné vállalta. 
A közgyűlés az első napirendi pontban meghallgatta Kiss Miklós elnök rövid beszámolóját, mely az 
egyesület életéről, gazdasági helyzetéről szólt. 
A polgárőrséget 2005. október 3-án 45 fő alapította, mely napjainkra 60 főre gyarapodott. Az 
éjszakai járőrözés mellett részt veszünk állami- és faluünnepek biztosításában, a forgalom 
irányításában, egyéb őrzésekben. A polgárőrség pályázati pénzekből, adományokból és a tagdíjakból 
tartja fenn magát. Az egyesület tulajdonát képezi egy személyautó, melyet szintén adományként 
kapott. A kiadásokat az autó üzemanyag- és fenntartási költségei, illetve az egyéb költségek (postai, 
banki ügyintézés, telefon) adják. 
A második napirendi pontban dr. György Balázs polgármester, a felügyelő bizottság elnöke mondott 
néhány gondolatot. Beszédében kiemelte a polgárőrség munkájának fontosságát és az Önkormányzat 
támogatásáról biztosította a tagokat. Reményét fejezte ki, hogy az egyesület hosszútávon fog 
működni. 
A harmadik napirendi pontban Tóth Gábor tzls., körzeti megbízott a bűnügyi statisztika javulásáról 
tartott tájékoztatást. Fontosnak ítélte a rendőrség és a polgárőrség közötti együttműködést. 
A negyedik napirendi pontban a tagok tették fel kérdéseiket, mondták el problémáikat, 
észrevételeiket. 
A közgyűlés végén egy kis állófogadást tartottunk az egyéves évfordulónk alkalmából. 
 
Tisztelt Alsónémediek! 
 
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatja ezen kis csapat munkáját, mellyel az 
egész falu közbiztonságát próbájuk javítani. Kérjük továbbra is segítsenek bennünket, hogy 
lakóhelyünkön még kevesebb legyen a bűnözés. Éljünk meg együtt minél több közgyűlést! 
 

Alsónémedi Polgárőr Egyesület Vezetősége 



Kéz a kézben! 
2006-ban 50-55 éves házassági évfordulójukat ünneplő alsónémediek! 

 
1956-ban kötöttek házasságot: 
Lovas Zoltán és Bálint Jolán  1956. 02. 04. 
Bálint József és Végh Mária  1956. 11. 10. 
Beke Pál és Cseri Mária   1956. 11. 17. 
Kerekes Bertalan és Varga Eszter  1956. 11. 17. 
Juhász Béla és Szabó Magdolna  1956. 11. 21. 
Kiss Pál és Endzsel Rozália  1956. 11. 21. 
György Antal és Kispál Margit  1956. 11. 24. 
Bircsák István és Bálint Anna  1956. 11. 24. 
Szöllősi Ferenc és Varró Hermina  1956. 11. 24. 
Bai Sándor és Ferenci Hilda Franciska 1956. 11. 24. 
Borbély Ferenc és Acsai Zsuzsanna 1956. 12. 15. 
1951-ben kötöttek házasságot: 
Csermák János és Püspöki Mária  1951. 10. 27. 

 
Köszöntöm fenti házaspárokat, akik e jeles évfordulókat megérhették Isten kegyelméből 
egymás mellett. (Sajnos ebben az évben 60. házassági évfordulóját ünneplő 
alsónémedieknek nem gratulálhatok, mint azt a korábbi években tehettem.) További földi 
életükhöz kívánok sok örömet, egészséget! 
 
 
                                                                                               Polgármester 



KULTURÁLIS HÍREK 
Október 7-én rendeztük meg a már hagyományos szüreti felvonulást, és a szüreti bált. Az idei 
esztendőben a betyárruhába öltözött lovasok csapata új színfoltként tette látványossá az 
ünnepet. Mellettük magyaros ruhába öltözött táncos lányok vitték a magyar nemzeti lobogót a 
menet élén a község utcáin. Új útvonalon, a frissen aszfaltozott utcákon haladt át a hosszú 
menet. A fúvószenekar Jakab Gedeon vezetésével vidám hangulatot teremtett. A 
megállóhelyeken a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alsónémedi tanulói, a 
modern táncosok és a néptáncosok adták elő táncaikat a tőlük megszokott magas színvonalon. 
A táncokat betanították, és a koreográfiákat készítették Józan Béláné Szarka Ágnes és 
Csikós Gabriella. 
 
A szüreti bál este 8 órakor kezdődött a Schuller csarnokban. A magyar himnusz közös 
eléneklése és dr. György Balázs Alsónémedi polgármesterének köszöntő szavai után a 
felvonulók újból előadták a népes közönségnek táncaikat. A bál hivatalos nyitótáncai 9 
órakor kezdődtek. Először a Keleti Andrea Alapfokú Táncművészeti Iskola tanulói 
hagyományos bécsi keringőt adtak elő formációban. Az alsónémedi fiatalok Józan Béláné 
betanításában palotást táncoltak. Az igazi meglepetés ezután következett. Az alsónémedi 
Nyugdíjas Klub tagjai Jakab Istvánné vezetésével a saját maguk által varrott magyaros 
ruhában csárdást táncoltak. A bálon Tóth János és zenésztársai muzsikáltak. A Varga 
testvérek Ferenc és Norbert, valamint Morvai Róbert kis zenekarát már a közönség 
ismerősként fogadta. Ők is nagy sikert arattak. Éjfélkor következett a tombolahúzás, ahol 
sok-sok nyeremény talált gazdára. Az ajándékok minden egyes darabja felajánlás volt, amit 
ezúton is köszönünk, Hudákné Varga Csillának, a Papír-Írószer és Gyógynövényboltnak, 
Belágyi Tamásnak, az Erika virágüzletnek, az Inci Játék Nagykereskedésnek, a CBA 
Élelmiszer Áruháznak, a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárnak, a Miny-
Many Marketnak, Gábor Györgynek, Weimann Antalnak és a Polgármesteri 
Hivatalnak. 
 
Köszönjük azok segítségét akik – Kiss Katalin, Gerstenbrein Tamásné, Kulinyák 
Rezsőné, Jobbágy Jenőné, Varga László, Nagy László, Debreceni László, Acsai 
Boldizsár, Lovas László, Kerekes Miklós, Garai Sándor, Marosi Károly, Nagy József, 
Alsónémedi rendőrök, mezőőrök és polgárőrök - munkájukkal, vagy a terem díszítéséhez 
adott terményekkel, növényekkel támogatták a rendezvényt. Ha valakinek a nevét kihagytuk 
itt kérünk elnézést. A vendéglátást az idei esztendőben is Tamás György és a Betyár étterem 
biztosította. 
 
Október 30-án a művelődési ház nagytermében az időseket, a nyugdíjas klub tagjait 
köszöntöttük vidám, zenés operett slágerekből összeállított műsorral, melyet Egri József és 
Szász Kati adtak elő. A közönséges lelkes tapssal jutalmazta a remek előadókat, az 
Interoperett táncos komikusát Egri Józsefet. 
 
November 20-án az óvodások látogattak a művelődési házba. Cini-cini muzsika címmel 
megzenésített verseket, mondókákat hallgattak. 
 
 

Jöjj, szép karácsony jöjj! 
 



December 15-én pénteken 17 órára várjuk az alsónémedi gyerekeket kedves szüleikkel és 
nagyszüleikkel a művelődési házban az „Új Bojtorján Együttes” karácsonyi koncertjére. 
 
December 16-án szombaton 16 órakor szabadtéri Betlehemes Játékra hívjuk a kedves 
alsónémedieket a katolikus templomnál felállított betlehemi barlanghoz. Élő állatok, az 
angyalok, a pásztorok, a királyok és a kis Jézus vár minden gyermeket és felnőttet. 
A betlehemes játék után 17 órától Karácsonyi koncert” lesz a katolikus templomban.  
 

Közreműködnek: 
Az Ócsai Gyermekkórus Szabóky Tünde vezényletével 

 
A Soroksári Nagyboldogasszony Plébániatemplom 
Vegyes Kórusa Heimné nagy Mária vezényletével 

 
Az Alsónémedi Katolikus Kórus Benkó Péter vezényletével 

 



                                              1956-2006 
 
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára a település méltó módon 
készült. Október 20-án a Széchenyi István Általános Iskola tanuló a művelődési házban 
emlékeztek a magyar történelem dicső napjaira. Jobbágy Ilona tanárnő és tanítványai 
versekből, irodalmi szemelvényekből,, eredeti hangdokumentumokból összeállított színpadi 
művet adtak elő.  
Október 22-én egykori 56-os hősök – Szlovicsák Ágoston és Szíjártó Ernő – jelenlétében 
avatták fel a városháza falán az emléktáblát, Zsin Judit szobrászművész alkotását. Az 
ünnepei megemlékezés szónoka Stefka István író-újságíró volt. Jobbágy Ilona 
összeállításában tanítványai verseket, prózai művek részleteit adták elő. A jelenlévők a 
koszorúk elhelyezése után egyenként gyújtották meg az emlékezés mécseseit a domborműnél.  
Az ünnepi megemlékezés után Stefka István legújabb könyveit dedikálta az érdeklődőknek. 

 



Társastánc oktatás Alsónémedin  
 
A Keleti Andrea Alapfokú Művészeti Iskola 2003-2004-es tanévben kezdte el működését a községben, és az 
oktatást az első tanévben ingyenesen biztosította. A gyermekek tanulnak különböző táncokat, például  bécsi 
és angol keringőt, paso-doble-t, jive-ot, szambát, cha-cha-chát, rumbát, tangót, disco-t stb., ezen felül 
ismerkednek az illemszabályokkal és megtanulják a helyes testtartást is. Három csoportban folyik az 
oktatás: van kezdő és haladó csoport, valamint a jelen tanévtől a párosok elkezdték a felkészülést a 
versenyekre. Az órákat kedden és csütörtökön 15. 30-tól 19 óráig, a régi iskola tornatermében tartjuk. 
Fellépéseink voltak eddig az Alsónémedi Falunapokon és 2006-ban Szüreti Bálon, emellett kaptunk már az 
Általános Iskola rendezvényeire meghívást, szerepeltünk bálokon - amelyért itt szeretnénk megköszönni a 
szervezőknek a lehetőséget -,  a monori „ Ki mit tud” versenyen pedig 2. helyezést érték el nagy lányaink. 
Decemberben és júniusban záróvizsgán szerepelnek a gyerekek. A fellépő ruháikról ingyenesen gondoskodik 
az iskola (kivétel a versenyzés). Minden évben új ruhákkal bővül a ruhatárunk. Részt veszünk a  Csepel 
Kupán – Latin Táncok Országos Ranglista Versenye  Hobbi Kategória -, amely országos rendezvény, és ahol 
a tanítványok már többször is a középdöntőben táncoltak. Az új tanévben új tanító nénit kaptunk, aki nagy 
súlyt fektetett a versenytánc elsajátítására is, az alaplépések és különböző formációban való oktatása mellett.  
Várjuk mindazokat, akik még csatlakozni szeretnének kis csapatunkhoz, és szeretettel fogadjuk régi 
tanítványainkat is. Nagyon várjuk fiúk jelentkezését csinos lányaink mellé táncolni. Azoknak, akik 
szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat a Keleti Andrea Alapfokú Művészeti Iskolában a tandíj 1 500 
Ft/hó, azoknak pedig, akik már be vannak iratkozva más művészeti iskolába, valamint az év közben 
jelentkező, új tanítványoknak 3 500 Ft/hó tanév végéig. A vizsgadíjon kívül más költség nem terheli a 
szülőket. Köszönjük a szülőknek a mindenkor készséges segítségét, támogatását.  
Érdeklődni lehet: Farantai Rékánál  06-20 383-0661.  A közeljövőben tanfolyamot indítunk felnőttek részére, 
ahova szintén szeretettel várjuk a táncolni vágyó szülőket és barátokat egyaránt! 
 



Negyedszer is sikerült 
A Gödör behozta az Iskola korábbi teljesítményét 

 
 

Tisztelt a kispályás labdarúgást is kedvelő alsónémediek! 
 
 A 29. évadban jár ebben az esztendőben az Alsónémedi Kispályás Kupasorozat. Az év végi 
szokásos záróesemény idén éppen Katalin napra esett. A győztes csapat a bál elején minden 
jelenlévő hölgyet egy szál virággal köszöntött. Ezt követően került sor az idei bajnokság 
értékelésére a helyezettek és a győztes csapat elismerésére.  
A Gödör javítani tudott ebben az esztendőben tavalyi teljesítményén, így méltán lett immár 
negyedszer egymás után az idei összesített bajnok. Második helyen a Camping csapata végzett, 
két ponttal előzve meg a 3. helyezett Iskola csapatát. A Borozó, aki tavaly a 2. volt, idén két helyet 
visszacsúszva a 4. helyen végzett. Ötödik és ez talán kisebb meglepetés, az Alszeg csapata kett. A 
Szent István, úgy mint tavaly, az idén is a 6. helyen végzett. A góllovő lista élén idén már nem 
Pleszkáts Pétert találjuk, ugyanis nem tudta megismételni tavalyi teljesítményét, így 13 góllal 
Sokorai József (igaz csak egy góllal), de megelőzte őt a nemes versengésben. Ugyancsak 12 gólt 
rúgott és így holtverseny van a 2-3. helyen Bérces Attila, míg Szarka László 11 rúgott góljával a 4. 
(3.). A két örökös csapatsorrendben nem történt különösebb változás egy év elmúltával. A 1995-
2006. közötti sorrendet továbbra is az Iskola vezeti. A 2-3. helyen a tavalyi holtverseny az idei 
eredmények nyomán változott, s a 2. helyre a Gödör, míg 3. helyre a Camping csapata sorakozott fel. 
Az „alsóházban” nincs jelentős mozgás, a lemaradás nagyon jelentős a vezető hármastól. Az 1986-
2006. évek viszonylatában a 2. helyezett Iskola három ponttal került távolabb az éllovas Gödör 
csapatától. Harmadik helyen itt is a Camping található. Az utána következő két csapatra ugyanaz 
érvényes, mint az előző örökös sorrendnél írtam, azaz igen nagy a lemaradás a vezető hármas 
mögött.  

Idén is gratulálok a győzteseknek, helyezetteknek, köszönöm a kitartó szponzoroknak, 
nézőknek, hogy immár 29 éve „tartják életben” településünkön ezt a sokaknak jó szórakozást, 
kellemes kikapcsolódást nyújtó nemes versengést.   
Jövőre lesz 30 esztendős, azaz kerek évfordulós ez a kupasorozat. Bízom abban, hogy ahogy a 25 
évest, úgy ezt az évfordulót is méltón tudják a csapatok megünnepelni. A Gödör számára a 
legnagyobb kihívás tehát az, hogy 2007-ben egymás után ötödször is nyeri-e a bajnokságot és így 
ezen a kerek évfordulón Ő veheti-e majd át a kupát. 

 
 

Polgármester 



Sajtóközlemény a személyi jövedelemadó 1 %-ának  
közcélú felhasználásáról 

 
 

Hivatkozva az 1996. évi CXXVI. Tv. 6. § (3) bekezdésében foglaltakra, az érintetteket az 
alábbiakról tájékoztatom: Az Alsónémedi Községért Közalapítvány javára személyi 
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával juttatott 2004. évi összeget 2005-ben a Közalapítvány az 
alapító okiratában foglalt célok közül a község bűnmegelőzésére és a kulturális élet fellendítésére 
használta fel. A felajánlott összegekből többek között hozzájárultunk a falunapi tűzijátékhoz, 
köztisztasági feladatokat láttunk el (szemétszedetés) és a rendőrséget is támogattuk. Kérjük 
Önöket az alapítványi célok további megvalósítása érdekében támogassák Közalapítványunkat. 
 
        Dr. György Balázs 

                a Kuratórium elnöke 
 



 

"Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe..." 

 

 Sok más gyönyörű dallam mellett ez is felcsendült 2006. november 26-án a Római Katolikus 

templomban az orgona felújítására felajánlott jótékonysági hangversenyünkön. A koncerten való részvétel 

ingyenes volt, mindenki a saját maga adományával járult hozzá, melyet ez úton is szeretnénk megköszönni. 

Az orgonánk felújításának terve már több éve napirenden szerepel Egyházközségünk életében. A több 

millió forint összegű beruházás ügyét a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért nevű alapítványunk 

karolta fel, mely számláján elkülönítetten gyűjt e nemes cél megvalósulására. 

 A koncerten az Alsónémedi Római Katolikus Férfikar és az Alsónémedi Római Katolikus Nőikar 

hangjában gyönyörködhettünk, valamint elkápráztattak minket közös énekükkel is. A Vegyeskar 2006. 

október 8-án Mátraverebély-Szentkúton történt búcsújárása és vendégszereplése alkalmával vette fel a 

Magyarok Nagyasszonya nevét. 

Kántor úr - akinek szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos estét - azonban nem elégedett meg az 

Énekkarok megszólaltatásával. A nézőközönséget is több alkalommal bevonta, s így minden torok együtt 

zengte: "Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten..." 

 Az est vendége Solymosi Ferenc orgonaművész volt. Elbűvölt bennünket csodaszép játékával. Híres 

zeneszerzők orgonaműveit játszotta, valamint énekkarunkat kísérte több alkalommal, Lovas Imrével 

felváltva. Közreműködött még Bálint Dániel szaxofonon, Borbély Ferenc dobon, Farkas Gellért szaxofonon, 

György Balázs klarinéton, Tóth János trombitán. Hálás köszönetet mondunk felajánlásukért. 

 

„Az egyházi zene hősies fuvalma vagy lágy elomlása lelkemnek tengerhullám volt; vitt, emelt, 

fölüdített, megtisztított.” Prohászka 

 

 Isten áldása legyen mindnyájunkkal! 

dr. Tóth Éva 



A legnagyobb adófizetőink 2005-ben 
(a TOP 10)! 

 
 
Tisztelt Lakótársak! 
 
 
Az  elsőfokú adóhatóság, azaz a Polgármesteri Hivatal adóügyi dolgozói kérésemre  - kielégítve sokunk 
kíváncsiságát – ebben az esztendőben is úgy, ahogy ez a korábbi években is történt, a 2005. évi lezárt adatok 
alapján összeállította a háromféle adónemből, melyeket már évek óta fizetünk ( iparűzési, gépjármű, 
építmény) a legnagyobb adózók ún. TOP 10 listáját. Itt  írom le, hogy valamennyi alant közölt táblázat abc 
sorrendben van készítve, nem pedig a feltüntetett cégek, vállalkozások befizetett adójuk nagyságrendje 
szerint. Összességében ismét elmondható, hogy a 3 adónemből képzett TOP 10-es listákban kevés változás 
történt.  
 
Iparűzési adó 
(1,8% korrigált nettó árbevétel után) 
 
AL-KO Kft. 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 
BUS-OXY Kft. 
CBA Kft. 
KŐ-KA Kft. 
PENNY MARKET Kft. 
PFENING Kft. 
REWE Kft. 
SPENGLER Kft. 
VARPEX Rt. 
Természetesen a kiszorulók sem lehetnek túlságosan messze a 10. helytől, így tehát ők is a jelentős 
adófizetők közé tartoznak változatlanul. Iparűzési adó vonatkozásában 2 cég (a KERIMP Kft. és a Schlosser 
Kft.) „esett ki”. Helyettük a CBA Kft. és a VARPEX Rt. került be az első tízbe.  
 
Az építményadónál a 450.-Ft/m2-es kategóriában – mert csak erről a kategóriáról készült a 10-es lista –, 
hátrébb került a helyi Mezőgazdasági Szövetkezet és Polonyi Tamás, helyükre a Mega TT 99 és a BETABO 
Kft. került. Jelentősebb változás 2006-ban történt, amikor már a CBA Kft. is fizetett ilyen adót. 
 



Építményadó 
(A 450,- Ft/m2-es kategóriában) 
 
AL-KO Kft. 
BETABO Kft. 
Bégány Sándor vállalkozó 
BUS-OXY Kft. 
Kiss Pál vállalkozó 
Mega TT 99 Kft. 
REWE Kft. 
SCHLOSSER Kft. 
SPENGLER  Kft. 
TRIFÓLIUM  Kft. 
 
A gépjárműadót fizetők között a tízes listából egy kieső és így egy új bejutó van 2005-ben.   Kiesett, illetve 
hátrébb szorult a Józan Kft., „helyére” a Hager és Társa Kft. került. 
Gépjárműadó 
(1.200,- Ft/100 kg teljes egészében  helyben maradó) 
 
Hager és Társa Kft. 
JO-ME Kft. 
Kovács Dust.Mann Kft. 
Lange József 
PFENING Kft. 
PENNY MARKET Kft. 
Raklap és Tüzép Kft. 
SCHLOSSER Kft. 
SPENGLER Kft. 
TRIFÓLIUM  Kft. 
 
E háromszor 10 adózó (látható, hogy van közöttük olyan, aki többször is szerepel a listákban) fizette az e 
három adónemből az összesen 2005-ben  befolyt (306,9 millió) adó 76 %-át (2004-ben ez 68 % volt). A 
2005-ben befolyt adók közül az iparűzési adó 85 %-át (tavaly 76 %-át), a befolyt építményadó 83 %-át 
(tavaly 83 %-át) és a gépjárműadó 39 %-át  (tavaly is 37 %-át) a most felsorolt 3 x TOP 10 fizette.  
 
A három kategória legnagyobbjainak adóösszesítéséből képezhetünk egy olyan tízes listát, amely a 
következő lesz 2005-ben (ez is abc sorrendben):  
AL-KO Kft. 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 
BUS-OXY Kft. 
CBA Kft. 
PENNY MARKET  Kft. 
PFENNING Kft. 
Raklap és Tüzép Kft. 
REWE Kft. 
SPENGLER Kft.  
VARPEX Rt. 
 
2005-ben is két helyen változott a TOP-TOP 10! Hátrébb szorult a Schlosser Kft. (17.) és a KŐKA Kft. 
(11.). Feljött CBA Kft. és a VARPEX Rt. 
 
Számunkra több szempontból is örvendetes látni ezeket a listákat: 
– Ellentétben több más, körülöttünk lévő településsel, Alsónémedibe az elmúlt 16 esztendőben több 
olyan nagy céget sikerült letelepíteni, akik láthatóan már évek óta igen jelentősen hozzájárulnak – 
hozzánk befizetett adójukkal – mindenkori éves költségvetésünkhöz (2005-ben a CBA Kft. időarányosan 
fizetett).  



– Ez a folyamat ma is tart, hiszen idén is települt hozzánk egy nagy cég (GLS). 
– Az is nagyon örvendetes, hogy egy, a ’90-es rendszerváltozás előtt is működő  helyi gazdálkodó 
egység található még az összesített TOP listában is (az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet). 
– Az előző pontban taglalt helyi vállalkozás úgymond állja a sarat a rendszerváltozás után is. Meg 
tudott erősödni, így továbbra is jelentős potenciált képvisel településünk gazdasági életében.  
– Utólag is jó döntésnek bizonyult, hogy településünk északi és részén az 5. sz. főút két oldalán, 
valamint később az ún. Öregországút mentén alakítottuk ki vállalkozói területeinket. A listákon szereplő 
cégek és vállalkozások 2/3-a  a kijelölt vállalkozói területeken folytatja tevékenységét és jelenlétükkel 
remélem továbbiakat vonzanak oda.  
 
 
Tisztelt Alsónémediek! Amikor a háromszor 10 legnagyobb (helyi) adófizetőről írok, nem feledkezek meg 
arról a több ezer a tízes listán utánuk elhelyezhető adózóról sem, akik becsületesen megfizetett 
adóforintjaikkal szintén nagyban hozzájárultak  és reméljük a jövőben is hozzájárulnak településünk 
fejlődéséhez. Köszönet érte valamennyiüknek még akkor is, ha tudjuk, adót fizetni igazán semmikor sem 
szeretünk.  
   
          Polgármester 
 


