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Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója
XVIII. évfolyam

2008. február

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi rendes ülését 2008. február 1-jén
tartotta.
Az ülés elsõ részében a Képviselõ-testület pályázatot írt ki a Halászy Károly Mûvelõdési Ház, Teleház és
Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére, mely külön pályázati felhívásban található.
A Képviselõ-testület ezután a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
- Felhatalmazta a Polgármestert a településközpontok fejlesztésére kiírt pályázathoz szükséges terveztetésre, a pályázat elõkészítésére az alábbi felújításokkal, beruházásokkal:
- a községben térfigyelõ kamerarendszer kiépítése,
- a településközpontban fásítás,
- a településközpontban (Dózsa György
tértõl a Halászy K. utcáig) térkövezés
(vízelvezetés) megvalósítása abban az
esetben, ha a lakosság az önerõt biztosítja a beruházáshoz
- mûemlék templom környezete és a
hozzá vezetõ utak felújítása,
- ingatlanügyek rendezése, lebontása és
a területen fásítás megvalósítása. Lsd. a
külön tájékoztatót!
- A Kisfaludy utca Fõ út és Iskola u. közötti szakaszára mindkét oldalon „Megállni tilos” tábla kihelyezését rendeli el,
figyelemmel az utcaszakasz szûk voltára.
- Kiss István Alsónémedi, Liliom u.
52. sz. alatti lakos kérelmét támogatja
az alsónémedi 0315/40 hrsz-ú ingatlant
a község belterületbe vonására, hiszen
ezen kérelem teljesítése összhangban áll
Alsónémedi község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló 8/2004. sz. rendeletével.

A testület ezután egyetértett azzal, hogy
a jelenleg Acsai Károly tulajdonában álló, valamikor kommunális hulladéklerakóként, majd sitt-lerakóként mûködtetett telep pályázati pénzek felhasználásával történõ rekultivációja érdekében
a teljes jogi garanciák biztosítása mellett
és ha ennek feltételei adottak az Önkormányzat pályázatot nyújtson be, hiszen
úgy tûnik ilyen célokra EU-s pénzalapok állnak rendelkezésre. Felhatalmazta
a Polgármestert további tárgyalásokra a
részletek tisztázása érdekében.
Ezt követõen a Képviselõ-testület – a
Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi bizottság határozati javaslatát figyelembevéve – úgy döntött, hogy egyrészt elfogadja a Polgármester beszámolóját a
284/2007. sz. határozatban foglalt – kereskedelmi- és vendéglátóipari egységekkel kapcsolatos – intézkedésekrõl
(fokozott rendõri jelenlét, polgárõrség
bevonása, térkamerarendszer kialakításának elindítása, nyitva tartási idõ betartásának ellenõrzése). Emellett megállapította a Képviselõ-testület, hogy a megtett intézkedések hatására a mára kialakult helyzet jelenleg nem indokol további lépéseket.
Ezután a testület a Zolnai Professional
Security Kft. díjemelési kérésére engedélyezte, 2008. január 1-tõl az iskolai
õrzésre nettó 610,- Ft/óra díj kifizetését.
A testület döntött arról, hogy a 2008.
költségvetésben az alapítványi támogatásra betervezett összegbõl 200.000,Ft-os keretet nem helyi alapítványok
támogatására fordít, hanem más karitatív célokra. Ezen kérelmek alapján
20.000,- Ft/alapítványi támogatást
nyújt, melynek elbírálására a Polgármestert hatalmazza fel.
Határozott a testület arról, hogy a 2008.
évi költségvetésbe betervezett 500.000,-

Ft-os
alapítványi támogatás terhére
200.000,- Ft-os összeggel támogatja a
„Transzplantációs Alapítvány a megújított életekért” alapítványt, tekintettel Lovas Judit alsónémedi kislány augusztusban Würzburgban megrendezendõ világjátékokon való részvételére.
A testület ezt követõen úgy döntött, hogy
a 2008. évi költségvetésbe betervezett
500.000,- Ft-os alapítványi támogatás
terhére 100.000,- Ft-os összeggel támogatja az Acélököl Egyesületet, amely
klub szervezésében Molnár Sándor magyar bajnok alsónémedi lakos nemzetközi versenyen vett részt Kínában.
A testület ezután úgy döntött, hogy
Opel Vivaro (2.0 CDTi, 90 LE, klímás)
9 személyes gépjármûvet vásárol bruttó 5.920.000,- Ft-os összegért a 2008-as
költségvetésben e célra betervezett keret
terhére. Említett jármû, az önkormányzat személyszállítási feladatainál, az elöregedett FIAT Ducato szerepét veszi át.
A Képviselõ-testület bruttó 850.000,Ft-os keretösszeget biztosít a Széchenyi
István Általános Iskola kérésére az idei
Széchenyi Napok keretében a Visegrádon megrendezendõ egy napos program részvételi díjának biztosítására, a
2008. évi tartalék terhére. Az összeg az
iskola összes tanulója részére biztosítja a részvételt az említett értékes történelmi, honismereti programban.
A Képviselõ-testület felhatalmazta a
Polgármestert az ALFA Stúdió Építésziroda Kft-vel történõ tárgyalásokra annak
érdekében, hogy az iskolabõvítés kiviteli
terveit a benyújtott nettó 16.521.500,- Ft
helyett, nettó 15.000.000,- Ft-os összegért készítsék el. Amennyiben a tárgyalások eredményeként a fenti összegért elvállalják a tervezést, úgy a Polgármestert
felhatalmazza a Képviselõ-testület a
szerzõdés aláírására.

A Képviselõ-testület ezután elfogadta a
Polgármester beszámolóját az elõzõ ülésen és a közmeghallhatáson hozott határozatok végrehajtásáról. Emellett a Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselõinek 2008. évi teljesítményértékeléséhez az alábbi célokat
tûzi ki:
- Közszolgáltatások minõségi színvonalának emelésében való közremûködés,
- Humánus és jogszerû hivatali mûködéshez kapcsolódó elvárások,
- A hivatali ügyintézés korszerûsítésével összefüggõ igazgatási feladatok
végrehajtása,
- A 2008. évi népszavazás sikeres lebonyolítása.
A Képviselõ-testület úgy döntött hozzájárul ahhoz, hogy a Golden Pyramids
Kft-vel 2007. december 22-én megkötött
megállapodásba a Kft. oldalán egyetemlegesen belépjen a Daltex Golden

Pyramids Kft. is, azaz az õ kötelezettségeiket bármely cég teljesítheti. Ezzel kapcsolatod döntés, hogy az idõközben beszerzett útépítés tervezési költség ajánlatát a Képviselõ-testület elfogadta és döntött arról, hogy a Golden Pyramods Kft.
által letétbe helyezett összeg terhére a
szerzõdés megköttessék.
Józan Sándor FIDESZ-es önkormányzati képviselõ úr javaslata nem kapott
többségi támogatást arra vonatkozóan,
hogy Végh Tibor (MSZP) és Pánczél
Károly (FIDESZ) országgyûlési képviselõket levélben szólítsák fel, hogy
„nem”-mel szavazzanak az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelezõ
egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak rendjérõl szóló törvényrõl.
A Képviselõ-testület az ülés végén,
ZÁRT ÜLÉS keretében az önkormányzat vagyoni és népjóléti ügyeivel foglalkozott és ebben a tárgyban hozott
döntéseket.

Alsónémedi Önkormányzat Képviselõ-testülete terv szerinti legközelebbi
rendes ülését: 2008. március 7-én,
pénteken 14 órakor tartja.
Kérjük, minél többen jöjjenek el a testületi ülésekre, mivel itt közvetlenül értesülhetnek a közösség fontos ügyeirõl.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alsónémedi Hírmondóba szánt cikkek leadási
határideje a testületi ülést megelõzõ
hét csütörtöki napja!
TÁJÉKOZTATÓ
és JOGI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

FOGADÓÓRA
Végh Tibor országgyûlési képviselõnk
2008. február 29-én 17-19 óra között
fogadóórát tart Alsónémedi lakosai részére a Községi Könyvtárban (Opálház, Dózsa György tér).

NÉPSZAVAZÁSOK 2008. március 9-én
Tisztelt Alsónémediek!
A Köztársasági Elnök úr 2008. március 9-re, vasárnapra tûzte ki három kérdésben is népszavazást. Ezek a kérdések az
alábbiak:
– „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg – gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év
január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
– „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati
ellátásért és a járóbeteg – szakellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen
vizitdíjat fizetni?”
– „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetniük?”
A fenti kérdések mellett több ügyben is vannak folymatban
lévõ népszavazási kezdeményezések, amelyekrõl – ha megfelelõ idõn belül lezárulnak az eljárások – szintén március 9-én
dönthetünk.
A népszavazást megelõzõen természetesen számos elõkészítõ
feladata van a Helyi Választási Irodának, melyekkel kapcsolatban ezúton tájékoztatom Önöket.
A névjegyzéket február 20-tól 27-ig tesszük ki a Polgármesteri Hivatalban, azaz az értesítõkkel kapcsolatban ezen idõpontig nyújthatnak be kifogást a Helyi Választási Irodánál,
míg az értesítõket február 22-ig mindenkinek kézhez kell
kapnia. Fontos, hogy mindenki ellenõrizze a kapott értesítõ
alapján névjegyzékben való szereplését, ugyanis a korábbi
gyakorlatban ellentétben a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság még érvényes igazolványok alapján sem vehet
fel senkit a névjegyzékbe.
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Lehetõség van arra, hogy a magyar választópolgárok választójogukat más országban gyakorolják, azaz a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok az illetékes ország magyar külképviseletén szavazzanak. Ehhez szükség van arra, hogy személyesen vagy teljes bizonyító magánokiratba foglalt meghatalmazással február 22-ig kérjék a Helyi Választási Irodától a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ formanyomtatványon, illetve úgy,
hogy a kérelem ajánlott levélben február 22-ig a Polgármesteri Hivatalba megérkezzen. Ezen idõpontig van lehetõség a korábbi ilyen irányú kérés visszavonására vagy módosítására is.
Természetesen lehetõség lesz arra is, hogy aki a szavazás napján nem állandó lakóhelyén tartózkodik, a korábbi években
megszokott módon igazolást kérjen a Helyi Választási Irodától
választójogának gyakorlásához. Amennyiben az igazolás kérése belföldre szól, azt személyesen vagy meghatalmazott útján
március 7-én 16 óráig kérhetik meg, ajánlott levélben pedig
úgy, hogy az legkésõbb március 4-ig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba. Változás és jelentõs szigorítás azonban,
hogy aki igazolást kért, nem szavazhat másutt, csak ott, ahová
az igazolás szól. Aki mégis meggondolja magát és állandó lakhelyén kíván választójogával élni, annak legkésõbb március 6án a korábban kiadott igazolás leadásával egyidejûleg kérnie
kell a névjegyzékbe való felvételét a Polgármesteri Hivatalban.
Az igazolásokat március 8-án 16 óráig lehet leadni a Helyi Választási Irodában, de természetesen lehetõség van az igazolás és
az érvényes igazolványok birtokában a választás napján a szavazókörökben is a névjegyzékre való felvételre. Változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy valamennyi Alsónémediben
igazolással szavazó választónak a 2. sz. szavazókörben kell le-

adnia szavazatát, azaz a Polgármesteri Hivatal épülete van
ezen célra kijelölve.
A Szavazatszámláló Bizottságokba a parlamenti pártok február 29-ig delegálhatnak megbízottakat.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen azon mozgásukban
gátolt választópolgárok, akik szavazatukat szeretnék leadni,
kérhetik a választás napján a mozgóurnás szavazás lehetõségének biztosítását, melyet kérjük, minél elõbb jelezzenek.
A szavazás 6 és 19 óra között lesz, míg a külképviseleteken a
helyi idõ szerinti 6 és magyar idõ szerint 19 óra között bonyolítják, néhány kivételtõl eltekintve, melyrõl a külképviseleti
névjegyzékbe felvett állampolgárokat külön tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fentiekben írt határidõk a jelzett napokon 16 órakor járnak le, kivéve, ahol ezt külön ismertettük.
A szavazás Alsónémediben a megszokott 5 szavazókörben
fog zajlani, ahol a közremûködõk a következõk:

A fenti névsor természetesen kiegészül a pártok delegáltjaival.
Szavazni kizárólag személyesen, a kopogtatócédulán feltüntetett szavazókörben lehet, a következõ igazolványok
bemutatásával:
– érvényes lakcímet tartalmazó személyiazonosító igazolvány,
– lakcímigazolvány és
- személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január 01. után kiállított vezetõi engedély vagy
- sorkatona esetén katonai igazolvány vagy
- tartózkodási engedély.

Célszerû indulás elõtt ellenõrizni a fenti érvényes okmányok,
valamint szükség esetén a szemüveg meglétét és kérjük, hogy a
1.sz. szavazókör
Általános Iskola, Kossuth L. u. 60. Szavazatszámláló Bizottságok munkájának megkönnyítése érdekében a kopogtatócédulákat is vigyék magukkal.
Horváthné Szabó Csilla elnök
Fõ út 159.
A személyazonosság igazolása után a Szavazatszámláló BiKrizsán Ferencné elnökhely.
Felsõerdõsor u. 15.
zottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat (kérdéMohácsi Emese
Szabadság tér 5.
senként egyet-egyet), melyet bélyegzõlenyomattal lát el. A
Jegyzõkönyvvezetõ: Szabóné Bán Julianna
szavazólapok átvételét az állampolgár a választói névjegyzék
2.sz. szavazókör
Polgármesteri Hivatal, Fõ u. 58. aláírásával igazolja. Szükség esetén a Szavazatszámláló Bizottság elmagyarázza a szavazás módját, mely azonban agitáBai Tímea elnök
Fõ út 124.
ciót nem tartalmazhat. A szavazólap kitöltéséhez szavazófülAcsai Katalin elnökhely.
Iskola u. 14.
ke áll rendelkezésre, melyben a szavazólap kitöltésének ideje
Dobsi Attila
Rákóczi u. 15.
alatt csak a szavazó tartózkodhat. Ha a választópolgár nem
Vámosi Lajos Péterné
Rákóczi u. 15.
tud olvasni, illetõleg testi fogyatékossága vagy valamilyen
Garai Sándor
Hunyadi u. 5.
más ok akadályozza a szavazásban, akkor más választópolgár
Jegyzõkönyvvezetõ: Bainé Nagy Julianna
– ennek hiányában a Szavazatszámláló Bizottság két tagjának
3.sz. szavazókör
Napköziotthonos Óvoda, Rákóczi u. 20. – segítségét igénybe veheti. Érvényesen szavazni a szavazólapon a kérdés mellett vagy felett található körök egyikéKecskeméti Istvánné elnök
Nefelejcs u. 40.
be tollal írt két egymást metszõ vonallal lehet (pl.: + vagy
Gendúr Károlyné elnökhely.
Toldi M. u. 13.
X). Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, a
Gyõrfi Gergely Józsefné
Somogyi B. u. 3.
Szavazatszámláló Bizottságtól a rontott szavazólap átadásáJegyzõkönyvvezetõ: Bebesi József Ferencné
val egy alkalommal új szavazólapot kérhet. A szavazólap
4.sz. szavazókör
Mûvelõdési Ház, Dózsa Gy. tér 2. kitöltése után a választópolgár azt borítékba teszi és a Szavazatszámláló Bizottság elõtt az urnába helyezi.
Dr. Tóth Éva elnök
Toldi M. u. 7.
19 óra után az urnába – és ez vonatkozik a mozgóurnára is –
Zupka Éva elnökhely.
Széchenyi u. 112.
szavazatot elfogadni nem szabad, ezért kérjük, hogy a mozSurányi Szilárd
Kossuth L. u. 20.
góurnára vonatkozó igényüket legkésõbb a szavazás napJegyzõkönyvvezetõ: Szabó Etelka
ján 12 óráig jelezzék annak érdekében, hogy meg tudjuk
5.sz. szavazókör
Napköziotthonos Óvoda, Szent István tér 8. szervezni délután a mozgóurna szállítását.
Szlovicsák Balázs elnök
Nefelejcs u. 4.
A választással kapcsolatos teendõkrõl a Polgármesteri HivaKiss Péter elnökhely.
Kápolna u. 88.
talban az alábbiak szerint lehet érdeklõdni: névjegyzékkel és
Garai Mónika
Hunyadi u. 5.
a mozgóurnával kapcsolatban Bebesi Józsefnét, minden
Jegyzõkönyvvezetõ: Gyõrvári István Lászlóné
egyéb esetben Rozgonyi Eriket a HVI vezetõjét és
Tornyainé Horváth Katalint a HVI vezetõ-helyettesét kePóttagok:
ressék. Tel.: 29/337-101, e-mail: alsonemedi@monornet.hu,
Kerekesné Gyõrvári Andrea
Kápolna u. 82.
jegyzo@alsonemedi.hu.
Kiss Szilvia
Kápolna u. 88.
Tóth Szilvia
Alsóerdõsor u. 55.
Rozgonyi Erik
Krizsákné Tóth Beáta
Alsóerdõsor u. 55.
a Helyi Választási Iroda vezetõje
Sándorné Gaylhoffer Judit
Kistói 30.
Nagyné Ölvedi Rita
Róna u. 21.
Pót jegyzõkönyvvezetõ: Czafrangó Ágnes
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A 2008-as a személyi jövedelemadó törvény
és a 2007-rõl beadandó SZJA bevallás változásai
A 2007.évrõl szóló személyi jövedelemadó bevallás (0753as bevallás )
- az egyéni vállalkozóknak és az ÁFA fizetésére kötelezett
magánszemélyeknek 2008. február 15-ig elektronikusan kell
beadni
- a magánszemélyeknek a bevallásait 2008. május 20-ig kell
benyújtaniuk
- a bevallás benyújtható az egységcsomagban kapott nyomtatvány kitöltésével, a www.apeh.hu internetes honlapon a
0753-as kitöltõ program segítségével elektronikusan,
amennyiben rendelkezik az okmányirodában regisztrációval,
vagy a kitöltött bevallás kinyomtatásával papíralapon
- abban az esetben, ha a 0753-as bevallás az elõírt határidõre
nem kerül beadásra, akkor ettõl az évtõl a bevallás pótlására
is ezt a nyomtatványt kell használni 2013. december 31-ig
- abban az esetben, ha a bevallásban visszaigényelhetõ adó járulékot tartalmaz, az legkorábban március 01-tõl utalható
vissza, a beadástól számított 30 napon belül. Ha bevallás
elektronikusan kerül benyújtásra akkor a visszautalási lehetõség már 2008. február 01-el nyílik meg.
- ha a beadott bevallást helyesbíteni vagy önellenõrizni szükséges, akkor hasonlóan több bevalláshoz ezt a bevallást is
teljeskörûen kitöltött 0753-as bevallást kitöltésével kell beadni, kiegészítve a 0753-19-es lappal. Ha az önellenõrzés eredményeként visszaigényelhetõ összeg keletkezik akkor azt a
0753-C lapon kell feltüntetni.
- Lényeges változás, hogy a befizetett adó 1+1%-ról történõ
nyilatkozat a bevallás része lett a 0753-D lappal, így a bevallással együtt külön boríték nélkül lehet benyújtani. A rendelkezõ nyilatkozatok benyújtási határideje 2008. május 20.
Változások a bevallások tartalmában.
- 2007. január 01-tõl a magánszemélyekre is vonatkozik az államháztartás egyensúlyát javító különadóról szóló törvény. A
magánszemélynek a bevallott összevonandó jövedelmének a
nyugdíjjárulék-alap felsõ határát (6 748 850 Ft) meghaladó
része után 4% különadót kell fizetni.
- 2007. július 01-tõl az egyéni vállalkozó, ha nem EVA alany,
úgy az adókötelezettsége alapjának megállapítására új szabályt kell alkalmaznia a – jövedelem-nyereség-minimum számítás szerint
- A nem kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak nem a 0753-as bevalláson kell bevallania a saját járulékát, mert arról a 0758-as bevallásban kell elszámolni
- A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a
0753-16-os lapon kell a járulékait bevallania
- Az elkülönülten adózó jövedelmek 0753-05 –ös lapon a leggyakrabban kitöltött sorok a lap elejére kerültek
- Megváltozott a visszaigényelhetõ személyi jövedelemadó, járulék, egészségügyi hozzájárulás és a különadó átvezetésére, részleges kiutalására szolgáló lap tartalma. Ezen a lapon is már minden
adónemre át lehet vezetni a visszaigényelhetõ összegeket.
A 0753-as bevallás kitöltését érintõ jogszabályi változások
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- a nyugdíj, valamint a nyugdíjban részesülõ magánszemélyt
megilletõ járadék, adóterhet nem viselõ jövedelemként bevallásköteles, ennek megfelelõen fel kell tüntetni a bevallásban
külön sorban
- 2007-ben már nem érvényesíthetõ a felnõttképzési díjhoz kivéve a halasztott kedvezményhez- a számítógép, számítástechnikai eszköz szervezéséhez , a szellemi tevékenységhez
kapcsolódó kedvezmény
- az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakhoz illetve a
nyugdíj-elõtakarékossági (NYESZ-R) számlához kapcsolódó
kedvezményt a magánszemély rendelkezése alapján az adóhatóság utalja a pénztári számlára
- Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem, a 25, ill.
35 százalékos adóterhet viselõ osztalék, az árfolyamnyereségbõl származó jövedelem , illetve az ingatlan bérbeadásából származó egymillió Ft-ot meghaladó jövedelem esetén a
teljes összeg után fizetendõ 4% mértékû eho fizetési kötelezettség 2007. január 1-tõl 14%-ra emelkedett. A felsõ határ
400 000 Ft-ról 450 000 Ft-ra emelkedett.
- A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 10%os egészségügyi szolgáltatási járuléka 2007. január 1-tõl
16%-ra, majd 2007. április 1-tõl 9%-ra változott.
A személyi jövedelemadó törvény az 1995. évi CXVII. tv.
fontosabb változásai
- adójóváírás teljes összege évi 1 millió 250 ezer forint jövedelem alatt számolható el, az ezt meghaladó jövedelemrészt
9%-al „fogyasztva” 2 millió 762 ezer forint jövedelemhatárig
számolható el
- a reklámajándék adómentessége megszûnt
- a munkáltató által a munkavállalónak juttatott melegétkeztetés havi adómentes része 10 ezer forintról 12 ezer forintra, a
kizárólag fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány
5 ezer forintról 6 ezer Ft-ra emelkedett
- a munkáltató által adott iskolakezdési támogatás a minimálbér 30%-a lett
- a lakásszerzési kedvezmény megszûnik, átmeneti szabály
beiktatásával
- a lakóház, lakás, valamint a lakásra vonatkozó vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelem idõszaka 15 évrõl 5
évre csökkent
- új intézmény a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, amelyre az
önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekhez hasonló mentességi
szabályok érvényesek
- jogalapításból, jogátruházásból származó jövedelmekre külön
meg kell határozni a jogot alapító és a jogot gyakorló jövedelmét
- a külföldön megfizetett adó beszámítható hazai adóba olyan
esetekben, amikor a belföldi magánszemély által szerzett kamatból és árfolyamnyereségbõl származó jövedelem más államban is adóztatható
- a kollektív befektetési értékpapírok tõzsdei átruházásából
származó jövedelemre 2008-tól a tõzsdei ügylet jövedelmére
vonatkozó rendelkezések az érvényesek

- a csereügyletbõl származó jövedelem tõkejövedelemnek
minõsül, 25% adóval adózik
- a tb–szabályok szerint nem biztosítottnak juttatott termék,
szolgáltatás nem számít természetbeni juttatásnak, ha tevékenység, kötelezettségvállalás vagy szolgáltatás ellenértéke
- nem minõsül természetbeni juttatásnak a természetbeni juttatás helyett adott, a hitelintézeti törvény szerint készpénzt
helyettesítõ fizetési eszköz, valamint a bármire felhasználható utalvány
- ha a magáncélú telefonhasználatot nem lehet elkülöníteni,
akkor a kifizetõt terhelõ kiadás 20%-át kell a magáncélú használat értékének tekinteni
- a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatás adóját a
munkáltatónak az adóévet követõ év májusi kötelezettségként kell teljesíteni és június 12-én bevallani és megfizetni
- megszûnik a bukmékeri rendszerû és a lóversenyfogadásból
származó nyeremény adókötelezettsége
- Ha a munkáltató, a bér kifizetõje olyan (például természetbeni) jövedelmet juttat, amelybõl nem tud adóelõleget levonni, és a levonandó adóelõleget nem tudja a magánszemélyre
ráterhelni, a kiállított jövedelemigazoláson jeleznie kell,
hogy nem vont le elõleget
- Az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték adózási szabályai kiegészülnek a vételi és eladási opciók kö-

telezettjének, illetve jogosultjának jövedelmét, valamint a jövedelemszerzés idõpontját meghatározó szabályokkal
- Az egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozó társas vállalkozássá alakulása esetén, az átalakulás napjára megállapított
adó soron kívüli megfizetése és bevallása helyett az egyéni vállalkozó éves bevallásában teljesítheti adókötelezettségét
- Az egyéni vállalkozó az adóévben megszerzett vállalkozói
jövedelmének 25%-a helyett annak 50%-a erejéig képezhet
fejlesztési tartalékot (500 milliós korlát marad)
- Megszûnik az egyéni vállalkozó internet-használatának évi
60 ezer forintos költségszámolási korlátja. Ha a magánszemély telephelye a lakásán van, akkor 50 % minõsül költségnek, ha nem a lakás a telephely, akkor az egész.
- Az elhunyt egyéni vállalkozó tevékenységének folytatására
vonatkozó rendelkezések kiegészülnek olyan esetre, amikor
az özvegy vagy az örökös maga is egyéni vállalkozó, de más
adózási módot alkalmaz, mint az elhunyt
- Kisvállalkozói kedvezmény akkor is érvényesíthetõ, ha beruházás elsõdlegesen mezõgazdasági termelést szolgál
Az egyéni vállalkozó meghatározott esetekben legfeljebb 50
millió forint vállalkozói adóalap után csak 10% vállalkozói
személyi jövedelemadót fizet.

Ügyfélszolgálat megszûnése
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Budapest XIV., Hungária krt. 179-187.
és Budapest XIV., Fogarasi út 3. szám alatti
ügyfélszolgálati irodái 2008. január 31-ével megszûnnek.
Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által kiadott illetékfizetési meghagyásokkal, felhívásokkal, illetékügyi határozatokkal kapcsolatos ügyintézés helye
2008. február 1-tõl Budapest XIV., Hungária krt. 179-187.
Folyamatban lévõ ügyekkel kapcsolatban tájékoztatással az alábbi idõpontokban állunk rendelkezésükre:

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.00 – 18.00
08.15 – 13.00
08.15 – 17.00
08.15 – 13.00
08.15 – 13.00

Az illetékügyekkel kapcsolatos általános kérdéseiket feltehetik, valamint konkrét ügyekkel kapcsolatos beadványaikat (kérelem, fellebbezés, illetékbélyeg visszatérítése stb.) benyújthatják az APEH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága ügyfélszolgálatain és ügyfélszolgálati kirendeltségein, illetve posta úton a 1438 Budapest, Pf. 511. címre küldhetik el.
APEH
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Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
A 2008. évi kommunális hulladék begyûjtési díja a következõképpen alakul:
• 50 vagy 60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési
díja: 222.- Ft (bruttó)
• 110 vagy 120 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díja: 336.- Ft (bruttó)
• 1db 60 literes emblémás zsák díja: 312.- Ft (bruttó)
• 70 év felettiek gyûjtõedényének ürítési díja havonta (a
gyûjtõedény méretétõl függetlenül): 312.- Ft (bruttó)
• Az egyszemélyes háztartásban élõk az 50/60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díjának felét fizetik:
111.- Ft (bruttó)!
• A kétszemélyes háztartásban élõk (független a gyûjtõedény méretétõl) az 50/60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény
egyszeri ürítési díját fizetik: 222.- Ft (bruttó)
Felhívom azon lakosok figyelmét, akik a havi díjat átutalással
egyenlítik ki, azok a jövõben a fenti díjszabásnak megfelelõ
összeget utalják át a Kovács Dust-Mann Köztisztasági Kft.
számlaszámára havonta:
• 50 vagy 60 literes ûrtartalmú gyûjtõedény ürítési díja:
962.- Ft (bruttó)
• 110 vagy 120 literes ûrtartalmú gyûjtõedény ürítési díja: 1456.- Ft (bruttó)
• Az egyszemélyes háztartásban élõk: 481.- Ft (bruttó)
Az átlag összegek az átutalással fizetõ lakosok kérésére 52
begyûjtési héttel számolva 12 hónapra osztottuk el. Így elkerülhetõ a 4 vagy 5 hetes hónapok miatt különbözõ havi díjakból adódó kellemetlenségek!
A 2008. évben az ürítések száma és az ügyfélfogadási idõpontok a következõ képpen alakulnak:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Ürítések száma
5
4
4
5
4
5
4
4
5
4
4
4

Ügyfél-fogadás
31
28
27
24
29
26
31
25
30
27
-

Ügyfélfogadás a megadott napokon 16-18 óráig a Mûvelõdési házban lesz!
Üdvözlettel:
Kovács György
ügyvezetõ
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzõje

pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatalban idegenforgalmi adóügyi
elõadó munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 9/1995.(II.3.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében a
I/16. feladatkörnél elõírt végzettség (a középiskolai
végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy
pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzõ- és
szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés).
Az idegenforgalmi adóügyi elõadó elsõdleges feladata
az idegenforgalmi adó mûködtetése, adminisztrációjának teljes kezelése, ill. kiemelt figyelmet kell fordítani a
helyszíni ellenõrzésekre.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselõk juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje
és Közszolgálati Szabályzata alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás
a Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidõt követõ 15. nap.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
de 6 havi próbaidõ letöltése mellett.
A pályázat benyújtásának helye:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal,
2351. Alsónémedi, Fõ út 58.
A pályázattal kapcsolatban további információ
Rozgonyi Erik jegyzõtõl kérhetõ
a 29/337-101-es számon
vagy a jegyzo@alsonemedi.hu címen.

Megkérdeztük Önöket
Tisztelt Alsónémediek!
Az elmúlt év õszén a Polgármesteri Hivatalba betérõk találtak
egy kérdõívet a Hivatal folyosóján, ill. kaphattak az adott
ügyintézõktõl, melynek kitöltésével véleményüket szerettük
volna megtudni a Polgármesteri Hivatalban folyó munkájáról
és visszajelzéseket vártunk a lakossági igények jobb kiszolgálása érdekében.
A kérdõívben szerepeltek az adott ügy intézésére és a Polgármesteri Hivatal munkájára vonatkozó, összbenyomást „firtató” kérdések is. A kérdõívhez fûzött tájékoztatóban ígéretet
tettünk arra is, hogy a felmérési idõszak lezárásával informáljuk Önöket az eredményekrõl.
Sajnos összesen csak 18 kérdõívet találtam az e célra a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett urnában, melynek
kiértékelése az alacsony szám miatt nem adhat teljesen valós
képet az Önök véleményérõl. Ennek ellenére elmondható,
hogy a többség véleménye pozitív, hiszen a felsorolt kategóriák mindegyikében (felvilágosítás megadása, ügyintézõ rugalmassága, ügyintézési határidõk betartása, döntés jogszerûsége, ügyintézõi segítség) az 5-ös skálán átlagban 4 fölötti
eredményt értünk el. Ennél rosszabb átlagot kapott a településünk honlapján az egyes ügyek intézésérõl szóló tájékoztatás és formanyomtatványok letöltésének lehetõsége, bár
gyanítom, hogy a válaszadók (9 fõ) többsége a teljes honlapról mondott véleményt, nem kifejezetten errõl a menüpontról
(átlag 3,55).
Természetesen voltak megfogalmazott kritikák (ezek elsõsorban az építésügyet, ill. az adót érintették), melyet megszívlelünk és lehetõségeinkhez képest igyekszünk változtatni is.
A többi felsorolt ügycsoporttal kapcsolatban csupa pozitív
visszajelzés érkezett, mely örömömre szolgál.
Ezúton is köszönöm minden válaszadónak a segítséget és terveink szerint a 2008-as év második negyedévében folytatjuk
a felmérést.
Rozgonyi Erik
jegyzõ

Településközpont - fejlesztés
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Bizonyára sokukban él az az igény, hogy lakókörnyezetük
minél rendezettebb, esztétikusabb, biztonságosabb legyen,
vagyis, hogy szívesen lépjenek ki az utcára és ha körülnéznek, büszkék legyenek lakóhelyükre. Az önkormányzat
igyekszik megfelelni a felmerülõ igényeknek és lehetõségei
szerint lépéseket tesz a szükséges fejlesztések megvalósítására. Ehhez számos pályázati forrás is rendelkezésre áll, ezért
most az önkormányzat pályázatot nyújt be településközpont fejlesztésére. Ehhez ki kellett jelölnünk a településközpont helyét, mivel ezen konstrukció keretében csak a központban megvalósítandó tevékenységek támogathatók. Mivel
a Fõ út két oldalán helyezkedik el minden fontosabb létesítmény: polgármesteri hivatal, posta, üzletek, orvosi rendelõk,
vendéglátó helyek, stb., illetve közterek, buszmegállók, ezért
ez a rész tekinthetõ Alsónémedi központjának.
A jelen pályázati kiírás nyújtotta lehetõségek közül most a
csapadékvíz-elvezetés javítását, járda díszburkolat kiépítését,
a településkép javítása érdekében pedig fásítást tervezünk a
Fõ úton. A vízelvezetés megoldása és az egységes burkolat
kiépítése biztonsági okokból is fontos, míg a faültetés, amellett, hogy növeli a település zöldfelületeinek arányát és levegõtisztasági szempontból elõnyös, esztétikai élményt is nyújt,
barátságosabbá, élõbbé teszi a környezetet.
A közbiztonság javítása érdekében térfigyelõ rendszer kialakítására is pályázunk, a közintézmények közelében, illetve a Fõ út
egyes pontjain kerülnek majd elhelyezésre térfigyelõ kamerák.
Bízunk benne, ezzel elejét vehetjük a bûncselekményeknek, a
randalírozásnak, vandalizmusnak, hogy Alsónémedi továbbra
is békés, csendes, biztonságos település legyen.
Reméljük, terveinkhez sikerül támogatást szereznünk, és az
Önök támogatását is megnyernünk Alsónémedi fejlesztéséhez, szépítéséhez, ami ezzel még nem ér véget! A késõbbiekben szeretnénk a legfontosabbnak és legsürgõsebbnek ítélt
újításokat megvalósítani, melyben számítunk az Önök vélemény-nyilvánítására és együttmûködésére!
Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi referens
cz.agnes@alsonemedi.hu

Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dabasi Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje 2008. január 1-tõl megváltozott.
Ügyfélfogadás idõpontja:
Hétfõ:
8:00 – 15:00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8:00 – 15:00
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8:00 – 11:00
(Ebédszünet: 12:00 – 12:30)
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató a Széchenyi István Általános Iskola
2007/2008. évi programjáról
„S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának,
Árpád hõs magzatjai felvirágozának. (Kölcsey F: Himnusz”)
A 2007. és a 2008. esztendõ kimagasló Árpád-házi évfordulókban bõvelkedik.
E páratlan történelmi személyiségek életét és tevékenységét
példaként kell tanulóink elé állítani, egyrészt, hogy a gyerekek megismerjék a magyar történelem hõseit, másrészt, hogy
erõsítsük közösségtudatukat, a nemzeti identitásukat.
Szeretnénk az olvasók figyelmébe ajánlani a jelentõsebb évfordulókat:

•

•

•

•

•

•

2007. év
1000 éve, 1007-ben született Szent Imre herceg, Szent István király fia, kihez híres intelmeit intézte. Szent Imre a
magyar fiatalok védõszentje, példamutató életébõl megtanulhatjuk a szülõk tiszteletét, a haza szeretetét, a hit erejét
és az egymás megbecsülését.
960 éve, 1047-ben halt meg Levente, I. András király
öccse, Vazul fia, ki nevét hõs nagybátyja, Árpád legidõsebb
fiáról kapta. Mindkét Levente vitéz katona volt, aki a hazájáért vívott harcban vesztette éltét.
930 éve, 1077-ben kezdte meg uralkodását Szent László király, ki Magyarország egyik legjelentõsebb nemzetépítõ és
nemzetmentõ királya volt. Ez évben adják ki híres törvénykönyvét, mely szigorú és igazságos. Példa a rend és a szabályok fontosságára.
880 éve, 1127-ben hal meg Álmos herceg, Könyves Kálmán királyunk lázadó öccse. Példája arra tanít, hogy a forrófejû, útjukat tévesztett fiatalokra milyen csapdák leselkednek, ha elvetik az idõsebbek tanácsait. Példát mutat
egyben a rokoni összetartásra és a testvéri megbocsátásra.
800 éve, 1207-ben született Árpádházi Szent Erzsébet,
egész Európa legszeretettebb szentje, aki éltével bizonyította a gyengék és elesettek megsegítésének fontosságát, a
szociális érzékenységet, minden emberi szenvedést kötelessége kinek-kinek a maga lehetõségei szerint enyhíteni.
770 éve, 1237-ben indult el Juliánusz barát három társával
felkutatni a Kárpátokon kívül rekedt magyarokat. Áldozatos vállalkozásuk ráébreszt arra, hogy sosem feledkezhetünk meg azokról a nemzettársainkról, akik az országhatárainkon kívül rekedtek. Ismernünk kell a múltunkat, a gyökereinket. Minden más népet tisztelni kel, de a sajátunkat
kötelességünk szeretni és segíteni.

nek évszázadokra központi színtere lesz. Ez évben írja
Szent István király Intelmeit, mely a gyermeknevelés elsõ
magyarországi dokumentuma. Nemcsak arra tanít, hogyan
lesz valaki jó király, hanem arra is, hogyan válhatunk igaz
emberré és hazaszeretõ magyarrá.
• 970 éve, 1038-ban adja ki Szent István király a híres törvényeit, melyben lefekteti a törvényes magyar állam alapjait.
Ugyanebben az évben hal meg államalapító szent királyunk.
• 730 éve, 1278-ban Kun László király a legendás morvamezei csatában megsegíti Rudolf, habsburg herceget. A
habsburgok késõbb azzal „köszönték meg” a magyarok segítségét, hogy országunkat évszázadokra leigázták és kifosztották.
Tanévünk során számos program kapcsolódik a felsorolt jubileumokhoz. Októbertõl márciusig tart az egész felsõ tagozatot
megmozgató „NEMZETÉPÍTÕ” címmel meghirdetett történelmi társasjáték, amelyben a csapatok változatos feladatokat
megoldva, elõadásokat hallgatva, filmvetítéseket nézve ismerhetik meg jobban a magyar történelmet.
2008 a reneszánsz éve, és egyben utolsó nemzeti királyunknak, Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója.
A 2008. március hónapban megrendezésére kerülõ Széchenyi Napokon e témakörben szeretnénk a gyerekek érdeklõdését felkelteni, ismereteiket bõvíteni.
Egésznapos iskolai kirándulást tervezünk ezért Visegrádra,
ahol részt veszünk a „Honfoglalástól Mátyás királyig” címû
rendezvénysorozaton. Solymász-bemutató, kézmûves foglalkozások, lovagi torna, íjászkodás, hajókirándulás, korabeli
tánc-és ruhabemutató vár a gyermekekre. Természetesen
szakemberek kalauzolásával megismerkedhetnek kiállítóhelyek anyagával is.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy felhívjuk községünk lakóinak figyelmét
a 2008. március 26-28. között megrendezésre kerülõ Széchenyi Napok programjaira:

2008. március 26. szerda: Nevelési Fórum „Együtt a gyermekeinkért” címmel szülõk-pedagógusok részvételével. Elõadó
Incze Zsuzsa a „Csellengõk” címû TV mûsor szerkesztõje.
Ezen a napon tartjuk a környezõ iskolák tanulóinak bevonásával immár hagyományos Janák-kupa labdarúgó tornát több
korcsoportban.
2008. március 27. csütörtök: Iskolai kirándulás Visegrádra.
2008. március 28. péntek: Tanulmányi versenyek, majd dél2008. év
után 17 órakor záróünnepség keretében ünnepi mûsor, ered• 1100 éve, 908-ban érik el csúcspontjukat a kalandozások , ményhirdetés.
bebizonyítjuk az egész Nyugatnak, hogy a magyaroknak is
van helye Európában, és Európa történelmét ezentúl a ma- A programokra tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklõdõket:
gyarokkal együtt kell elfogadni.
a Széchenyi István Általános Iskola
• 990 éve kezdik építeni a székesfehérvári bazilikát és királyi
pedagógusai
központot, mely a magyar államiságnak és törvényesség-
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Iskolai farsang 2008.

„Ilyen kívántam lenni én is, ott, a
Homokba szúrt nyárfa: - a tanító,
Ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,
Irány azoknak, jel és biztató,
Kik jönnek barázdákban botladozva.”
(Váci Mihály)

A közoktatás területén dolgozó és munkálkodó szakértõk és szaktanácsadók részére az Apáczai Kiadó pályázatot írt ki, melyre több évtizedes
pedagógiai munkája alapján felterjesztettük Miskolczi Károlyné dr. megyei szaktanácsadót, országos közoktatási szakértõt, településünk pedagógusát.

A beterjesztett, komoly szakmai múltat tükrözõ pályázati anyaggal a szakmai zsûri döntése alapján

Miskolczi Károlyné dr.
elnyerte a szakértõi és szaktanácsadói Comenius –díj
bronz fokozatát.
A kuratórium elnöke így méltatta Etelka néni pedagógiai munkáját:
„Aktív, határozott, következetes, a nevelõközösség formálásáért felelõsséget érzõ pedagógus. Pedagógiai, didaktikai,
metodikai felkészültsége kiváló. Szakmai ismereteit hasznosítja a továbbképzéseken, a tehetséges tanulók differenciált fejlesztésére versenyeket szervez. Megyeszerte ismert és elismert sokszínû pedagógiai tevékenysége.
Életútját igényes, alapos munkavégzés, elhivatottság jellemzi. Szakértõi munkáját az Apáczai Kiadó tankönyveinek
jeles képviselete jellemzi. Hitelesen képviseli, közvetíti a tankönyvek szellemiségét, koncepcióját. Számtalan szakírói
és lektori munkája tükrözi a célravezetõ, korszerû módszerek képviseletét. Újszerûségre törekvõ. Kritikus, de alternatívákat is ajánl a minõségi munka érdekében.
Személyiségére Apáczai Csere János gondolatai érvényesek:
„a magaviselésnek két részei vannak: a jóra való indulat és annak megcselekedése”
Õszinte szeretettel gratulálunk, további jó egészséget és aktív nyugdíjas éveket kívánunk!
Mayer Istvánné
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AZ ISMÉTLÉS SOSEM ELÉG: Bûnmegelõzési javaslatok
A Polgárõrség az alábbi tanácsokkal szeretne segíteni abban,
hogy milyen magatartásokkal lehet elkerülni, illetve csökkenteni
a nemkívánatos események bekövetkezését.
Pénzfelvétel automatából:
Ha lehetõségünk van rá a pénzfelvételt minél forgalmasabb helyen végezzük; mert a nyilvános támadást a rablók sok ember
között kockázatosabbnak ítélik meg. Amennyiben gyanúsan viselkedõ, az automata környezetében látszólag céltalanul várakozó személyt látunk, célszerûbb – fõleg, ha egyedül vagyunk –
másik gépet keresni.
A készpénzt olyan helyre tegyük, hogy ahhoz más ne férjen hozzá észrevétlenül. Fontos az is, hogy a bizonylatot is tegyük el,
mert ellenkezõ esetben máris tájékoztatást adunk arról, hogy
mekkora összeg van nálunk.
A PIN-kódot soha ne tároljuk a kártyával együtt.
„Zsebesek”:
Bevásárlóközpontok, piacok, tömegközlekedési jármûvek és
minden forgalmas hely a zsebtolvajok „vadászterületei” közé
tartozik. Ritkábban egyedül, gyakrabban csoportban tevékenykednek.
Ne tegyen egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, iratokat.
Ne tartson értéket, okmányokat hátitáskája külsõ zsebeiben.
Lehetõleg tartsa válltáskáját maga elõtt.
Pénzét, okmányait lehetõleg tartsa belsõ zsebeiben.
Kulcsait ne tartsa igazolványával egy helyen, mert ellopásuk esetén csak az összes zár azonnali cseréje jelenthet megoldást a problémára, még akkor is, ha rendelkezik tartalékkulcsokkal.
Ha hosszabb idõn keresztül gyanúsan viselkedõ személyt lát maga mellett, ellenõrizze értékeit.
Ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét,
értesítsék a rendõrséget.
Gépjármû-védelem:
Értéket ne hagyjon látható helyen a gépkocsiban.
A forgalmi engedélyt és egyéb okmányait ne gépkocsijában tárolja.
Kiszálláskor ellenõrizze, hogy bezárta-e az autót.
Otthonunk:
A lakást, kaput mindig tartsa zárva.
Ha ismeretlen személyek, csengetnek be és szolgáltatást kínálnak, vásárlást ajánlanak, valakit keresnek, valamilyen apróságot
kérnek, ne engedje be õket lakásába.
Elõfordulhat, hogy olyan személyek akarnak bejutni lakásunkba,
akik különféle szolgáltatókra hivatkoznak, például elektromos
mûvek, vízmû stb. Ilyenkor nyugodtan kérje el az igazolványát,
ha valóban hivatalból érkezett, igazolni fogja magát.
Távolléte esetére bízza meg rokonait, szomszédait a postaláda
ürítésével.
Idegenekkel ne közölje, hogy mikor nincs otthon, de rokonainak,
szomszédoknak hagyja meg címét, telefonszámát.
Távolléte idejére célszerû a csengõt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenõrizhetõ.
A lakásában tárolt ékszereirõl, értékesebb tárgyairól készítsen
fényképfelvételt, jegyezze le egyesi azonosító jegyeit.
Jelentõsebb készpénzt ne tároljon lakásában.
Ha az ajtaján a zárat nem tudja könnyen, a megszokott módon
nyitni, célszerû azt kicserélni, mert elképzelhetõ, hogy betörõ
készítette elõ a terepet.
Ajánlatos, ha a névtábla nem tájékoztatja az idegent az Ön iskolai végzettségérõl, mert adott esetben ez a vagyoni helyzetét is
tükrözheti, és a betörõ célpontja lehet a lakás.
Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a lakásba. Elképzelhetõ, hogy a betörõ még a helyszínen tartózkodik
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és menekülése érdekében megtámadja Önt. Ha nem megy be a
lakásba, akkor a betörõ által hátrahagyott nyomokat nem változtatja meg, így megkönnyíti a rendõrség szakembereinek munkáját. Azonnal értesítse a rendõrséget és a szomszédokkal együtt
tartsa szemmel lakását, hogy az esetlegesen ott tartózkodó betörõ
ne tudjon észrevétlenül távozni.
Bízunk benne, hogy sikerült hasznos információkat megosztani
Önökkel és abban is, hogy a bûnözõknek csalódást okoznak, ha
tanácsainkat betartják.
Alsónémedi Polgárõrség
Telefonszám: 06-30/484-7658
Ez a szám éjjel-nappal hívható, éjjel az éppen járõrözõ polgárõröknél van!

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t
fizetõ állampolgárok
A 2008. évben ismét lehetõsége nyílik arra, hogy a 2007-re fizetendõ adója 1%-ának felhasználásáról közvetlenül rendelkezzék.
Ebben az évben is közvetlen döntési lehetõsége lesz azzal, hogy
befizetett adójának további 1%-áról rendelkezhet az Ön által
megjelölt egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott
alap javára. Mindez nem jelent többletterhet, nem kell Önnek
több adót fizetnie. Ha élni kíván jogával, kérjük, hogy a rendelkezõ nyilatkozatok pontos kitöltésével határozza meg, hogy kinek utalja az APEH a befizetett adójának meghatározott részét.
Bízom abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetõséggel.
Várjuk felajánlásaikat a következõ adószámokra és technikai
számokra:
Alsónémedi Községért Közalapítvány:
19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány:
19184771-1-13
Alsónémedi Sport Egyesület:
19831167-1-13
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány:
18679717-1-13
Magyar Katolikus Egyház:
Magyarországi Református Egyház:

0011
0066

2007-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel
csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet.
Az egyik 1%-ot a külön törvényben meghatározott alapítvány,
társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1%-ot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben
meghatározott kiemelt elõirányzat javára adományozhatja. A
nyilatkozata csak akkor érvényes, ha az 1% legalább a 100 forintot eléri. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó bevallásával
együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak.
Ha az Ön 2007. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója
számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges
adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójának adja át, aki azt az
elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az
adóhivatalnak.
Polgármester

Vélemény és javaslat kérés Alsónémedi lakosságától!
Tisztelt Alsónémediek!
A Képviselõ-testület és annak Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága már a korábbi években
kezdett el foglalkozni a településközpont fejlesztésével, szépítésével. Ennek eredménye az, hogy a Dózsa György tér felújítása során a parkoló bõvült és egy szakasz járda díszburkolatot „kapott”.
Az új Képviselõ-testület és a nevezett Bizottság napjainkban is folytatja a „faluszépítési” munkát, amihez most az Önök segítségét is kérjük. Nemcsak a faluszépítés fontos feladat, hanem meglévõ ingatlanjaink megfelelõ hasznosítása is, olyan célokra, amelyekre igénye van településünk lakóinak.
Felhatalmazásuk alapján egy rövid kérdõívet állítottam össze, amire kérem, hogy válaszoljanak és juttassák vissza, segítve
ezzel munkánkat. Amennyiben a kérdõívben szereplõ javaslatoktól / megjelöléstõl, kijelentéstõl, stb. / eltérõ ötletük, véleményük van, azt is írják le bátran és juttassák el 2008. február 26-án déli 12 óráig a Polgármesteri Hivatalba vagy a következõ
e-mail címek egyikére: polgarmester@alsonemedi.hu, alsonemedi@monornet.hu.

RÉSZLETESEN
1. Alsónémedi településközpontja véleményünk szerint a volt Opál ház, (Dózsa György tér) és a volt Juhász-ház (hentesház) között terül el az 5. sz. fõút két oldalán. Egyetért-e ezzel Ön vagy más elképzelése, javaslata van a településközpont helyét illetõen?
Igen
Nem, mert:
2. Az 1. pontban megnevezett és körülírt területen az Önkormányzat ma is rendelkezik több olyan használaton kívüli ingatlannal, amely alkalmas lehet olyan épületek építésére és azokba olyan funkciók telepítésére, amelyekre szüksége lehet
most és a távlatokban is településünk lakóinak. Javaslatot kérünk, hogy az általunk körbehatárolt településközpontba Ön a
meglévõkön kívül milyen intézményeket, funkciókat, szolgáltatásokat stb. telepítene, /vagy esetleg vonna össze olyanokat
amelyek jelenleg több ingatlanban látunk el / látna szívesen, amelyeket jelenleg hiányol az alábbi használaton kívüli telkeinkre, ingatlanainkba:
a.) a volt Schuler-csarnok a katolikus Templom mögött:
b.) a Kékesi doktor úr féle ingatlan Fõ út 75:
c.) a Fõ út 73., volt pártház:
d.) a Fõ út 63-65., a volt tejüzem:
3. Kérjük jelölje meg, hogy az általunk elõbb felvázolt területen /a településközpontban/ milyen beavatkozásokat látna szívesen, ill. ítél szükségesnek ahhoz, hogy településünk ezen része kulturáltabb, szebb, tisztább, használhatóbb legyen? (Pl. fásítás,
parkolás, közlekedés módosítása, díszburkolat, utcabútorok, egységesebb megjelenés, házak homlokzatának felújítása, stb.)
4. Mit hiányol Alsónémedin az alábbi kereskedelmi és szolgáltató funkciók közül, amelyek esetlegesen a tervezett faluközpontban megvalósíthatók lennének: húzza alá
– további kiskereskedelmi üzletek,
– bevásárlóközpont,
– üzletközpont,
– panzió, szálloda,
– pénzügyi szolgáltató,
– vendéglátóipari egységek,
– ügyfélszolgálatok közszolgáltatók részérõl,
– kisiparosok, pl. fodrász, cipész stb.
– egyéb:
............................................................................................
5. Mit hiányol Alsónémedin a közösségi funkciók közül, pl.:
– mozi,
– szabadidõcsarnok,
– uszoda, strand,
– szórakozóhelyek,
– egyéb:
............................................................................................
6. Mit hiányol Alsónémedin az alábbi közfunkciót ellátó intézmények, szervezetek közül, s azoknak hol lehetne a legjobb helye:
– közjegyzõ,
– rendõrõrs,
– bölcsõde,
– járóbeteg szakorvosi ellátás,
– szociális étkeztetés,
– idõsek klubja, otthona,
– fogyatékosok nappali intézménye,
– középiskola,
– szakképzés,
– okmányiroda
– egyéb:
............................................................................................
............................................................................................
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7. Milyen közlekedési fejlesztéseket, változtatásokat tartana kívánatosnak:
– településen belüli autóbuszjárat beindítása,
– településen belüli kerékpárút hálózat fejlesztése,
– BKV kijárása Alsónémedibe,
– környezõ települések tömegközlekedéssel történõ elérése ( Ócsa, Gyál)
– gyalogátkelõhelyek, lámpás keresztezõdések sûrítése,
– több parkolási lehetõség,
– úthálózat javítása,
– járdaépítési program,
– egységes sebességkorlátozás (pl. 40 km/h)
– egyéb:
............................................................................................
8. Ön szerint melyek a felújítandó, átalakítandó további közterületek Alsónémedin:
............................................................................................
............................................................................................
9. Ön szerint melyek a felújítandó, átalakítandó középületek, gazdasági, kereskedelmi szolgáltató stb. épületek településünkön:
............................................................................................
............................................................................................
10. Elégedett-e a közbiztonság helyzetével Alsónémedin:
igen
nem
Ha nem, akkor az alább felsorolt intézkedések közül mit tartana szükségesnek:
– térfigyelõ kamerarendszer kialakítása,
– rendõri jelenlét további fokozása,
– polgárõrség nappali szolgálata,
– közvilágítás sûrítése,
– kereskedelmi- és vendéglátóipari helyek éjszakai nyitva tartásának korlátozása,
– egyéb:
............................................................................................
11. Ha Ön lenne a településfejlesztésért felelõs, mit tartana legfontosabb feladatának elsõsorban a településközpontban, ill.
a falu azon részén, ahol Ön él:
a) faluközpontban:
............................................................................................
b) ahol Ön él, azon a környéken
............................................................................................
12. Mit tart településünk legfõbb megoldandó problémájának, illetve elõnyének az alábbi ill. más területeken:
– gazdaságfejlesztés (nagyvállalatok, mezõgazdaság),
– kis- középvállalkozások,
– foglalkoztatottság, munkanélküliség,
– épített környezet, zöldfelület,
– lakóépületek, középületek, közterületek,
– humán közszolgáltatások / oktatás, eü.i ellátás, mûvelõdés, ifjúság, sport, szabadidõ, életminõség, /
– település elérhetõsége, közlekedés,
– közbiztonság,
egyéb:
............................................................................................
............................................................................................
13. Nevezzen meg néhány dolgot, ami miatt szeret itt élni, ill. ami miatt talán nem, tehát bosszantja, változtatást szeretne az
adott területen:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
14. Nevezzen meg néhány dolgot, lehetõséget, szolgáltatást stb. amit hiányol településünkön:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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Az óvodai étkeztetésrõl
A konyhák átalakítása óta az étkeztetést egy külsõs cég a ZÓNA KFT. Bugyi konyhája biztosította.
Nagyon nehéz volt megszokni egy új ízvilágot a saját konyha után, és egy új szervezési módot.
Amitõl tartottunk amikor belevágtunk: konkrétan az étel szállítása, létszámlejelentés az hibátlanul és zökkenõmentesen zajlik
a legzordabb idõjárás esetén is. Tudomásul vettük azt is, hogy bizonyos jellegû ételeket / pl.: rakottasokat, házi süteményt /
nem lehet szállítani az elõírásoknak megfelelõen.
Ennek ellenére folyamatosan problémáink voltak az ételek jellegével. A levesek nagyon egyhangúak voltak, egy ízûek, a minõségüket, ízüket, illatukat is többször kifogásoltuk. 2007 õszén már sajnos 4 alkalommal romlott alapanyagokkal találkoztunk. Többször jegyzõkönyvet vettünk fel egyeztettünk, és kóstolásokat tartottunk szülõknek, képviselõ testületi tagoknak,
változó eredménnyel.
Nyári idõszakban ugyanennek a cégnek a dabasi konyhájáról kaptuk az ételt az összevonások miatt, és azt tapasztaltuk, hogy
mind az ízviláguk, mind az ételek jellege kedvezõbb volt.
Kérésünkre 2008 januártól mindenki megnyugvására és a szülõk és dolgozók örömére a Dabasi konyha biztosítja az étkeztetést az óvodában. Több repetát kapnak a gyerekek, az óvodai bálunkra pedig egy tortával is kedveskedtek nekünk, amit fõdíjként sorsolhattunk ki.
Bízom abban, hogy hosszú távon megnyugtatóan megoldódott ez a probléma.
Óvodavezetõ

2008-as óvodai bál
7 alkalommal szerveztük az óvodai farsangi bálunkat az Opál
házban. Mindig nagy mûsorral és sok gyermek szerepeltetésével. Sajnos szûk volt a hely, és 2 éve eljutottunk oda, hogy
beláttuk nem méltó ekkora rendezvényhez az adott hely. Azóta viszont egyfolytában azon gondolkodtunk a szülõkkel
alapítvánnyal, hogy mi módon tudnánk ezt a hagyományt változtatásokkal ugyan de tovább fenntartani.

Február 26-ára megszerveztük a Betyár étterembe, csak a
nagycsoportosok szerepléséve és óvónõk táncával vacsorával
az új jellegû óvodai farsangi bálunkat.
Sajnos a mûsor alatt még volt zsúfoltság és a gyermekek elhelyezésén a cukrászdában még voltak problémák, de igazán jó
hangulatú bált tudhatunk magunk mögött, az influenza járvány ellenére.
Nagyon sokat jelent az Alapítvány éves bevételében ez az
összeg. Ebben az évben a Szent István téri udvarra szeretnénk
egy új csúszdát felszereltetni, mivel ez a játék a gyermekek
kedvence és a meglévõ 2 nem elegendõ. A Rákóczi útra 2 évvel ezelõtti bál bevételébõl a szülõk kérésére ezt már sikerült
megoldanunk.
Mindeni közremûködését és támogatását szívbõl köszönjük aki
munkájával, vagy anyagiakkal segítette célunk megvalósulását.
Köszönjük szépen!
Az óvoda Alkalmazotti közössége
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Így ünnepeltünk 2007 Karácsonyán
Az óvodában megtartott három ünnepély közül egy szabadon választott. Ebben az évben minden csoport
a karácsonyt választotta. Nagyon belsõséges, hangulatos mûsorokat láthattak a szülõk. Minden szöveg
helyett beszédesebbek az ünnepélyen készült fényképek. Hagyománnyá nõtte ki magát a felnõttek karácsonyi ünnepélye is, az utolsó kép ott készült.
Nevelõtestület
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Újévi kívánságok
Add Uram, hogy BÉKE és MEGÉRTÉS legyen a Földön!
Hogy az emberiség fegyverre kevesebbet költsön.
Hogy az emberek félelem nélkül éljék az életük,
legyen élhetõ jelenük, és bíztató jövõjük.
Add Uram, hogy az anyának egészséges gyermeke szülessen!
Hogy a gyermeknek kistestvére lehessen.
Hogy a gyermeket nevelõ család boldogan élhessen,
hogy a kisgyermek szeretetbõl hiányt soha ne szenvedjen.
Add Uram, hogy legyen a gyermeknek óvodája, iskolája!
Legyen óvónõje, tanítója, tanára.
Tanulhasson szakmát, s nyelveket,
használhassa tudását, soha ne legyen elveszett.
Ha beteg, ha nyûgös, legyen orvosa, gyógyszere.
Legyen kórház, ami ha szükséges felvegye.
Legyen ápolója, kötszere, mûszere,
legyen hite, kitartása, ereje.
Alsónémedi, 2008. január
Ölvedi János

Pályázati felhívás
Az Alsónémedi Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
pályázatot hirdet könyvtáros-közmûvelõdési szakember
munkakör betöltéséhez.
A pályázat elnyerésének feltételei:
• szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettség
• számítógépes ismeretek /elõny a SZIKLA könyvtári program ismerete/
• legalább 1 éves igazolt szakmai gyakorlat
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
• a községi könyvtár állományának karbantartása /állománygyarapítás, kivonás, feldolgozás/
• könyvtári gyermek és felnõtt programok szervezése
• aktív és konstruktív részvétel a mûvelõdési ház szakmai
munkájában
Benyújtandó okmányok, iratok:
• önéletrajz
• egyetemi vagy fõiskola végzettséget igazoló diploma
• igazolás szakmai gyakorlatról
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
Benyújtási határidõ: 2008. március 14.
Cím: Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Elbírálás határideje: 2008. március 28.
Az álláshely betölthetõ 2008. április 1-tõl.
Érdeklõdni Geigerné Moldvai Marianna intézményvezetõnél
a 06-29/337-198-as telefonszámon lehet.

Színházlátogatók figyelem!
2008. március 15-én este Ray Cooney nagysikerû vígjátékát nézzük meg a Madách színházban.
Címe: Páratlan Páros 2.
Fõbb szereplõk: Cseke Péter, Szeredney Béla, Tóth Enikõ, Bence Ilona
Az idei év a magyar kultúrában a reneszánsz jegyében
telik, elsõsorban azért, mert éppen 550 éve került trónra Mátyás király. Ez alkalommal nyílt kiállítás a
Szépmûvészeti Múzeumban „A Mediciek fénykora –
Élet és mûvészet a reneszánsz Firenzében” címmel.
Közel kétszáz mûtárgy segítségével mutatja be a
Mediciek fénykorát, azaz a 15-16. századbeli virágzó
firenzei kultúrát és mûvészetet.
Érdeklõdés esetén március 8-án közösen megtekinthetjük a kiállítást.
Az idõ még hûvös, de már hosszabbodnak a nappalok,
tehát közeledik a tavasz és hamarosan itt lesz a nyár is.
Szeretnék idõben tavaszi és nyári programokat ajánlani.
Májusban Németországba csalogatok mindenkit, aki
szeret utazni.
Indulás: május 28-án, érkezés: június 1-jén.
Röviden a programokról:
4 napot töltünk a Bajor Alpokban. Ismerkedünk München nevezetességeivel (Deutsches Museen, Dóm, Városháza). Látogatás Innsbruckba (Schwazi ezüstbánya,
Bajor Lajos mesepalota).
Buszos körút Itáliába a Brenner hágón át, ismerkedés a
világhírû fafaragósokkal, találkozás az 5300 éves jégemberrel. Megtekintjük Renonban a földpiramisokat.
Visit Salzburgban (Mozart szülõháza, Dóm, Mirabell
kastély).
Augusztus 3-10-ig nosztalgiázni hívok minden érdeklõdõt Bulgáriába.
Röviden a programokról:
Látogatás a rózsaolaj készítõkhöz, Neszebár megtekintése (1983 óta a világörökség része).
Kirándulás Burgoszba, Szozopolba, Várnába.
Természetesen fürdés mindennap a tengerben, s pihenés
a híres bulgáriai Naposparton.
Részletes tájékoztatást a kirándulási lehetõségekrõl tudok adni.
Várom szeretettel a jelentkezõket!
Telefon: 29/337-861 vagy 30/357-1441
Üdvözlettel:
Szántó Erzsébet
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
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KULTURÁLIS HÍREK
Ez történt…

Cseke Péter színészházaspár elõadásában Márai Sándor
verseibõl hallgathatunk meg válogatást. Az elõadás elõtt a teDecember hónapban – a várakozás, az advent idõszakában – lepülés fennállásának 940. évfordulója alkalmából hirdetett
már hagyományosan gyermekeket és felnõtteket hív és vár a irodalmi pályázat eredményhirdetésére is sor kerül.
mûvelõdési ház és a könyvtár az évvégi mindenki számára
kedves ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényekre, progra- „Szomszédolás” címmel képzõmûvészeti vándorkiállítás inmokra. Talán a gyermekek számára a legszebb és legizgalma- dul útjára február 22-én Felsõpakonyról. Ebben az esztendõsabb hónap a december, mely idõszakban a család, a közösség ben Gyál, Vecsés, Üllõ és Felsõpakony kiállítói mellett alsószerepe felértékelõdik, és így a felnõtteknek is több örömet némedi mûvészek alkotásaival is megismerkedhetnek a mûajándékoz mint az év többi hónapja.
vészetkedvelõ polgárok.
December 5-én a Kaláka együttessel érkezett a Mikulás. A A kiállítások megnyitói idõrendi sorrendben:
már több évtizede gyermekek és felnõttek körében egyaránt
• 2008. február 22. 17 óra Felsõpakony
népszerû formáció megzenésített versekkel, gyermekdalokSzabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
kal, virtuóz hangszeres játékkal bûvölte el a népes közönsé• 2008. március 4. 18 óra Gyál
get. A közösen elénekelt Mikulás hívogató dalra betoppant a
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár
gyermekek barátja, megajándékozva minden jelenlévõt.
• 2008. április 8. 16 óra Üllõ
Varga Gyula Városi Könyvtár Kiállítóterme
December 15-én a katolikus templom mellett ismét élõ Bet• 2008. április 18. 18 óra Vecsés
lehem várta az érdeklõdõket. A szent éjszaka eseményei eleVecsési Kiállítóterem
venedtek meg karácsonyi dallamokra. Szamárháton érkezett
• 2008. április 29. 18 óra Alsónémedi
a gyermeket váró Szûzanya Szent Józseffel, majd angyalok
Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
adták hírül a birkákat, kecskéket õrzõ pásztoroknak a Megváltó születését. Megérkeztek a napkeleti bölcsek is. KöszönKlubok
jük minden szereplõnek, az állatok gazdáinak, minden támogatónknak – elsõsorban Pekker Imre plébános atyának - segít- Minden pénteken 1730-1830 óráig SAKK szakkör. Folyamaségét, munkáját. Az égiek is mellettünk álltak, hiszen igazi tosan várjuk az érdeklõdõket.
karácsonyi hangulatot varázsoltak a sûrû hóeséssel.
A betlehemes játék után karácsonyi koncertet adott a temp- Újból indul a bélyeg szakkör. Érdeklõdni Nagy Vilmos szaklomban az Octovoice énekegyüttes. A nyolctagú – 4 fiatal- körvezetõnél lehet!
ember és négy ifjú hölgy – kamarakórus profi muzsikusokból
verbuválódott. A különleges feldolgozású népszerû karácso- Hétfõn és csütörtökön 18-20 óráig két csoportban Aerobic torna!
nyi dallamoktól kezdve a dzsessz, a klasszikus stílus is megjelent repertoárjukban. Szép karácsonyi ajándék volt a lelkes Minden hétfõn Nyugdíjas Klub 17 órától!
alsónémedi közönségnek.
December 20-án Sebestyén Márta, Gryllus Dániel és
Gryllus Vilmos voltak vendégeink a mûvelõdési házban. Tizenöt zsoltár címmel megzenésített ószövetségi zsoltárok zenei feldolgozását hallottuk tõlük. Sebestyén Márta - többek
között Kossuth díjas, Magyar Örökség díjas – mûvésznõ zenésztársaival elkápráztatta a hallgatóságot. Igazi, értékes mûvészi élménnyel gazdagodott mindenki, aki ezen az estén
megtisztelte jelenlétével az elõadókat.

Februári rendezvényeink

KÖNYVTÁRI HÍREK
2008 évtõl újból ingyenes Alsónémedin a könyvtár használata! Reméljük, hogy a jövõben még többen látogatnak el hozzánk. A könyvtár állományát teljesen feldolgoztuk, és az elmúlt esztendõben több mint ezer új dokumentummal gyarapodott az állomány. Gyermekkönyvek, szakirodalom, a magyar, valamint a nemzetközi szépirodalom értékes kiadványaival gazdagodott a könyvtár.
Az klasszikus irodalom remekei, mesék, regények hangos könyv
formájában (CD lemez) térítésmentesen kölcsönözhetõk.

Február 21-én csütörtökön 18 órától folytatódik a Faluházban Halmos Béla „Muzsikusportrék” címû elõadássorozata. DVD lemezek – játékfilmek, kötelezõ olvasmányok filmvál/További elõadások: március 6., március 27. csütörtök 18 óra./ tozatai, rajzfilmek – 2 napra ingyenesen kölcsönözhetõk.
Február 24-én vasárnap délután 3 órakor a Mûvelõdési Falusi Simeonnétól könyvtárunk ajándékba kapott 120 kötet
Ház nagytermébe irodalmi mûsorra hívjuk az érdeklõdõket. könyvet, többek között a „Világirodalom remekei” sorozatot.
„Talán jó mégis az ember” címmel Sára Bernadette és Köszönjük!
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Olvasni jó!
Korunk egyik nagy problémája, hogy gyermekeink – tisztelet
a kivételnek – nem szeretnek, és sajnos sokszor nem is tudnak
olvasni. Tapasztaljuk ezt akkor, amikor egy-egy kötelezõ olvasmánnyal kapcsolatban a gyermekek a filmadaptációt,
vagy egy rövidített változatot keresve szeretnék kikerülni az
olvasást. A könyvet, az olvasást megszerettetni már csecsemõkorban el kell kezdeni. Ez pedig a szülõ feladata. Ha gyermek az iskolában találkozik elõször a könyvvel szinte behozhatatlan hátránnyal indul.
Néhány ötlet, hogyan szerettessük meg gyermekeinkkel a
könyvet.
/ Az alábbi hét pontot a taksonyi könyvtárosok könyvtári hírlevelébõl idézzük. /
„Olvassunk mi is, ezzel mutassunk példát!
• Gyermekünknek is legyenek saját könyvei, könyvespolca,
olvasólámpája, ami mellett lefekvés elõtt is olvashat.
• Mindennap olvassunk meséket a gyermek egyéni érdeklõdése és életkora szerint.
• Addig olvassunk neki, amíg maga el nem jut az értõ olvasásig. Élmény legyen az olvasás!
• Kezdetben ne erõltessünk olyan olvasmányt, ami nem érdekli, mert így inkább megutálja az olvasást.
• Vigyük el minél több helyre, hogy gazdag élményanyaga
legyen a világról! (állatkert, színház, Csodák Palotája, kirándulás…stb.)
• Válogassuk ki az értékes tévémûsorokat, és azokat engedjük gyermekünknek megnézni.
• Járjunk együtt könyvtárba!”
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Halászy Károly
Mûvelõdési Házba és Könyvtárba!
Geigerné Moldvai Marianna

PÁLYÁZATI
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki a Halászy Károly Mûvelõdési Ház, Teleház
és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére az alábbiak szerint:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatói posztjára.
A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a pályázónak rendelkeznie kell:
a) szakirányú egyetemi végzettséggel vagy
– nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
– fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettséggel, és
b) legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá
c) kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenységet végez.
Bérezés a Kjt. rendelkezései alapján történik.
A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok közé tartozik:
– Mûvelõdési Ház, Könyvtár, Teleház, Faluház vezetése,
munkáltatói jogkörök gyakorlása,

A hamvasi mû
tornyot emeltél, csúcsosat
az általános romlás ellen
amely kilátó s fárosz egyben
s mit Isten is meglátogat
ég s föld között a kapcsolat
hol megpihen a tiszta szellem
aztán odébbáll ihletetten
és harcba száll megint alant
hol zûrzavar van kell a centrum
kit támogat a firmamentum
legyõzi a fenevadat
szavaid tartják örök ébren
tanítvány, mester egyszemélyben
köszönet érte s hódolat
Kovács Sándor István

Alsónémedi Hírmondó
Kiadja: Schulcz Kft. Készült: Schulcz Kft., Dabas;
Telefon: (29) 360-901 Engedély szám: B/PHF/792/P/91

FELHÍVÁS
– A Képviselõ-testület és a Kulturális és Oktatási Bizottság
elvárásának megfelelõ színvonalú intézményi mûködtetés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kézzel írott önéletrajzot,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a szakmai gyakorlatot igazoló referenciák,
- Alsónémedire szabott szakmai programot
(a jelenlegi állapotfelmérése,
az elérendõ cél megnevezése,
az ehhez szükséges eszközök biztosítása).
A pályázat benyújtási határideje a Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidõ lejártát követõ 30. nap.
A megbízás idõtartama: 2008. július 01-tõl – 2013. június 30.
A pályázat benyújtásának helye: 2351 Alsónémedi, Fõ út 58.
A pályázatról érdeklõdni lehet:
Dr. György Balázs polgármesternél a 29/337-101-es telefonszámon.
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Tájékoztatás a szerzõdéskötésekrõl
A vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve ezúton adunk
tájékoztatást a 2007. IV. negyedévében megkötött nagyobb összegû
szerzõdésekrõl.
Szerzõdõ fél
Szabó Endre
AMPM-ART Kft.
Boss-Immobilien Kft.
Br-Bau Bt.
Szabó Endre
Boldis Lakatosip.Bt.
J & J Bau Bt.
Szabó Endre
Kozma Attila
Ágoston Béla
Nexus-Bau 2002 Bt.
Thermotipp 2000 Bt.
Ladányi Tibor
AIRVAC Kft.
MTA PTI
Alfa Stúdió Kft.
Colas Debrecen Ú.Kft.
Uranus 2002 Kft.
Uranus 2002 Kft.
Kékesi Béla,Szabóné
összesen:

Munka megnevezése
óvodába: terasz és bejárati ajtó
Dr.Papp: EKG monitor
ingatlan értékesítési jutalék
közbeszerzési eljárás
iskolában: ablakcsere
temetõ kerítés
temetõ kerítés
temetõ kerítés, kapu
hirdetõ tábla 9 db
utak tervezése
/Akácfa,Zrínyi,Hold,Nap,Nyárfa,Arany J. (Orgona-Ady sz.)/
kátyúzás 7 utcában
iskolában: fûtés felülvizsgálat
iskolában: tetõtér fûtés szerelés
gréderezés
tanulmány készítés
/népesedéspolitikai koncepció/
iskolabõvítés terve
útépítés (Damjanich,Kisfaludy) + lámpás átkelõ Haraszti u.
elõzõ tétel mûszaki ellenõrzése
kerékpárút hosszabbítás eng.terv
Fõ út 75.sz.alatti ingatlan vásárlás

Bruttó összeg
439 962 Ft
460 800 Ft
20 483 760 Ft
460 555 Ft
769 200 Ft
336 000 Ft
692 982 Ft
717 600 Ft
898 778 Ft
1 882 580 Ft
2 800 000 Ft
660 000 Ft
450 767 Ft
2 400 000 Ft
1 200 000 Ft
6 699 600 Ft
38 379 588 Ft
1 980 000 Ft
1 000 000 Ft
28 000 000 Ft
110 712 172 Ft
Rozgonyi Erik
jegyzõ

FÓLIA
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Felhívom figyelmüket, hogy idén tavasszal ismét megpróbáljuk megszervezni a mûanyag fólia hulladék gyûjtését, melynek
megvalósulása az Önök igényeitõl, érdeklõdésétõl, együttmûködésétõl függ.
A fólia hulladék elhelyezése köztudottan problémát jelent (lomtalanításkor nem szállítják el), viszont csak nagy mennyiség
esetén áll módunkban megszervezni a gyûjtést.
Ehhez szükséges, hogy visszajelzést kapjunk, milyen mennyiségben áll rendelkezésükre hulladék fólia!
Az elszállításra kerülõ hulladékok a következõk lehetnek:
- PE (polietilén) fólia hulladék
- Csomagolási fólia (zsugor- és sztreccsfólia; átlátszó, natúr, víztiszta)
- Mezõgazdasági fólia (sátor-, agrofólia; csak enyhén szennyezett, lehetõség szerint méteres darabokra vágva)
- KPE rekeszek, ládák (selejt)
- PP (polipropilén) hulladék
- Zsákok, Big-bagek (csak enyhén szennyezett)
Kérem, február 29-ig jelezzék igényüket a Polgármesteri Hivatalban személyesen, telefonon (06-29-337-101) vagy az alább
látható e-mail címen.
Érdeklõdés hiányában a gyûjtés ismét el fog maradni. Várom jelentkezésüket!
Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi referens
cz.agnes@alsonemedi.hu
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TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLAT

FELHÁBORÍTÓ!!!

Alsónémedin 2008-ban a kötelezõ éves tüdõszûrés 2007.
február 15. és február 29. között lesz és az alábbi rend szerint mûködik:
A tüdõszûrés helye: Alsónémedi, Fõ út 73., Mûvelõdési Ház
A tüdõszûrés idõpontjai:
2008. február 15. (péntek)
8-14
2008. február 18. (hétfõ)
12-18
2008. február 19. (kedd)
8-14
2008. február 20. (szerda)
12-18
2008. február 21. (csütörtök)
8-14
2008. február 22. (péntek)
8-14
2008. február 25. (hétfõ)
12-18
2008. február 26. (kedd)
8-14
2008. február 27. (szerda)
12-18
2008. február 28. (csütörtök)
8-14
2008. február 29. (péntek)
8-12
A tüdõszûrésen minden 30 év feletti állandóra vagy ideiglenesen bejelentett, illetve huzamosabb ideig Alsónémedin tartózkodó lakosnak kötelezõ a megjelenés! Névre szóló értesítést külön nem kap senki!
A szûrõvizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan átestek – kérjük az igazolást lehetõség szerint bemutatni –, illetõleg azoknak, akik tüdõgondozó intézetben gyógykezelés alatt
állnak.
A szûrésre kérjük szíveskedjenek magukkal hozni a személyi igazolványuk mellett a TAJ kártyájukat is! Vizitdíjat nem kell fizetni!
Rozgonyi Erik
jegyzõ

Tisztelt Alsónémediek!
A közelmúltban több alkalommal találkoztak mezõõreink,
közterület-felügyelõnk, ill. a jó érzésû állampolgárok a település egyes közterületein vagy a külterületen elhagyott állati
eredetû maradványokkal.
Felelõtlen emberek zsákban összecsomagolva baromfivágásból, marhavágásból származó, fel nem használható maradványokat szórnak el településünk területén ahelyett, hogy az e
célra a lakosság részérõl ingyen igénybevehetõ, a szennyvíztisztító telepen felállított konténert használnák.
Vannak olyan esetek, amikor sikerül kideríteni a hulladéklerakó kilétét és ez alapján sajnálattal kell tájékoztatnom Önöket, hogy Alsónémediben élõ lakótársaink az érintettek. A
Polgármesteri Hivatal saját eszközeivel eljár és megbünteti a
feltárt tetteseket, azonban ez a munka az Önök segítsége nélkül sokkal kevésbé hatékony.
Közös érdekünkben hívjuk fel mindannyiuk figyelmét,
hogy ne kövessenek el ilyen szabálysértéseket, ill. kérjük
Önöket arra, ha a környezetükben tapasztalnak, hallanak, látnak ilyen cselekményeket, arról értesítsék Bodó Zoltán közterület-felügyelõt a 06-30-9313-783-as telefonszámon.
Rozgonyi Erik jegyzõ

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, aki elhunyt özv. Mészáros
Boldizsár temetésén jelen voltak, sírjára koszorút hoztak, ill. küldtek, s osztoztak gyászunkban.
Dr. György Balázs és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elhunyt
édesanyánk özv. Bálint Gáborné sz. Szelecky Jolán
temetésén részt vettek, illetve részvétüket nyilvánították.
Lánya, fia és családjaik

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Varga Sándor temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérve sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

2008. évi eboltás és féregtelenítés
Községünkben dr. Szelényi Zoltán állatorvos végzi a 2008.
évi kötelezõ eboltást és a 81/2002.(IX.14.) FVM-Eü rendelet
8.§.2. pontja szerinti kötelezõ féregtelenítést (tüdõ- és bélféreg ellen). Minden ingatlant felkeres az ebek beoltása és féregtelenítése céljából. Az oltás és féregtelenítés tényét az oltási könyvben rögzíteni kell.
A szervezett „összevezetéses” eboltáson is be lehet oltatni a
kutyákat, illetve a féregtelenítõ tablettát is be lehet adatni.
Az összevezetéses eboltás idõpontja:
2008. március 03. (hétfõ) 8-10 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal udvara
Az eboltás díja: 2.600.-Ft
A féregtelenítés díja: 150.-Ft/tabletta
Amennyiben a tulajdonukban lévõ kutyát(-kat) más állatorvossal oltatják be, az eboltásról és a féregtelenítésrõl szóló
igazolást legkésõbb 2008. március 7-ig ( péntek) hozzák be
a Hivatalba.

Ügyfélfogadás
Az ÁNTSZ Dabasi-, Gyáli Intézetének gyáli kistérségi irodájánál az ügyfélfogadási rendjét az érintett önkormányzatok
ügyfél fogadásához igazították, így ügyfélfogadás a Gyál, Piactéri irodában 2008. február 1-tõl az alábbiak szerint lesz
biztosítva:
Hétfõ 12.00 – 16.00
Szerda 08.00 – 12.00
Péntek 08.00 – 12.00
Dabason az ügyfélfogadás rendje nem változik.
Polgármesteri Hivatal
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FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2008. február 28. a felsõoktatási támogatás második féléves igénylésének határideje.
2008. március 17. gépjármûadó, építményadó, iparûzési
adóelõleg 2008. évi I. féléves részletének megfizetése. A közelmúltban postáztuk azok számára is a még 2007. évre szóló
gépjármûadó határozatokat, akik a központi nyilvántartás hiányosságai miatt a tavalyi évben nem fizettek adót. Az ezen
határozatok alapján a 2007. évre fizetendõ adó befizetési határideje a kézhezvételtõl számított 30. nap.
2008. március 31. a 2008. évi talajterhelési díj bevallási
nyomtatványok benyújtásának és az esetleges különbözet
megfizetésének a határideje.
2008. március 31. a lakásépítésre, -felújításra, -vásárlásra
vonatkozó önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásának a határideje.
2008. április 30. a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek benyújtásának
határideje.
Az idegenforgalmi adó bevallásának és megfizetésének határideje minden hó 15. napja.
Polgármesteri Hivatal

A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft.
(2723 Nyáregyháza, Kölcsey F. út 2/A., tel.: 490-304, Fax: 490-019,
www.pmkemenysepro.hu) értesítése alapján az elõírt kötelezõ kéményseprõ
ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Alsónémedi községben
2008. január 02. –március 29. közötti idõszakban végzik. Arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozóik látják el a feladatot, akik díjat is szednek.
Polgármesteri Hivatal

DAKÖV KFT FELHÍVÁSA!!!
Tisztelt Alsónémediek!
A tél beállta miatt itt hívjuk fel ismét lakótársaink figyelmét a csapok, vízakna
fagymentesítésére. Ez nem az üzemeltetõ DAKÖV KFT feladata, hanem
minden ingatlantulajdonos, illetve használó kötelezettsége.
A fagymentesítés elmulasztása esetében keletkezõ károk az ingatlan tulajdonosát, illetve használóját terhelik!
DAKÖV KFT
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