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Eljön szép Húsvét reggele, Krisztus Feltámadásának meghitt, szép ünnepe,
Ünneplõ ruhába öltöznek a fák, pattognak a rügyek, s virít a sok virág,
Harang zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok minden Kedves olvasónak!
Dr. György Balázs
polgármester

Húsvétra készülünk
Mindenekelõtt õszinte tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót és köszönöm, hogy elmondhatom gondolataimat!
Húsvétra készülõben önkéntelenül is felvetõdik a kérdés, mit jelent
a Húsvét a ma embere számára? – Biztos, hogy amennyiben készülne errõl közvélemény kutatás, változatos válaszokat kapnánk.
Gyermekkorom emlékei között él egy falusi vegyesboltos (maszek) véleménye az ünnepek elõtti idõrõl, eszerint Õ akkor azt
mondta, bár sohasem lenne ünnep, mert akkor az üzletet zárva kell
tartani, nincs forgalom és elmarad a haszon. Ezen akkor még a saját családja is, de a jobb érzésû vásárlók is megütköztek – függetlenül attól, hogy mindenki ismerte az egyébként kedves boltos felfogását – szerint a harangozás csörömpölés volt. Ezek után nem lehetett csodálkozni, hogy az ünneprõl, mint ilyenrõl milyen véleménye volt. Csak közbevetõleg jegyzem meg, Õ szegény nem
gondolt arra, hogy lesz idõ, amikor már üzlete sem lesz; lesz idõ,
amikor ünnep ide, ünnep oda a bevásárlás zavartalanul zajlik és az
ember mégsem lesz egyértelmûen boldog. – Másik emlékem, amit
bármelyik iskolás gyerek, de talán még a felnõtt is nem egyszer végiggondolt már - ennek pontosan az ellenkezõje: bárcsak minél
több ünnep lenne, amikor nem kell iskolába menni, nem kell dolgozni menni. Igaz, ez sem oldotta meg a kérdést, hiszen a maszekolás, vagy a saját ügyek intézése ilyen esetben is nem engedélyezett ünnepet. Az ilyen gondolkozás sem az ünneplés lényegére vonatkozott. Lehet, hogy az ilyenek közül sokan olvasták, lehet, hogy
nem Verne Gyula Két évi vakáció c. mûvét - abban egyértelmûen
olvasható az egyébként irodalmi kijelentésen kívüli tényt: itt a földön egyszer minden véget ér, még az ünneplés is. – Az ünnepnek
nem is ez a lényege – az egyházi ünnepnek pedig különösen nem.
Engedje meg a kedves Olvasó, hogy az ünneprõl vallási, lelki
értelemben beszéljek! Az ünneplés lényege számunkra az, hogy
többet foglalkozunk az Istennel, a lelkünkkel és a sajátmagunk
és családunk feltöltõdésével. – Ennek értelmében a mai zaklatott és zavaros világban és gondolkodásban különösen fontos

Szent Pál apostolnak a gondolata, amit tanítványának,
Timóteusnak írt: „Hirdesd az igét! Állj elõ vele, akár alkalmas,
akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel! Eljön ugyanis az idõ, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra
szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket, elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak.” (2
Tim. 4,2-4.) - Húsvét Ünnepével ez különösen fontos, tudatosítani: ez az Ünnep az ünnepek Ünnepe. Jézus Krisztust ünnepeljük, Aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltotta a világot. A vallásos ember tudja és érzi, hogy senki és semmi
nem tökéletes, csak az Isten. Nem jó sem az egyes embernek,
sem az emberiségnek ez az állapot. A jó érzésû ember vágyik is
a szebbre, jobbra, tökéletesebbre. Önerõbõl ezt nem tudja elérni
– pontosan hiányosságai, gyengeségei, elégtelen tökéletessége
miatt. Segítségre csak magától a Tökéletestõl számíthat, Aki
meg tudja adni és meg is adta, továbbra is meg akarja adni a segítséget a megváltás által.
Az elõbb említett folyamat a Húsvét – ennek történelmileg is
egyértelmûen nyomon követhetõ része Jézus Krisztus szenvedése és kínhalála és a korabeli szemtanúk tanúskodása és
azóta eltelt évezredek történéseiben a feltámadása. – A Húsvét hirdeti a feltámadt Jézust és a Vele való szoros kapcsolat
elengedhetetlen szükségességét. Ezek hitbeli dolgok – de emberformáló erejük van már itt a földön: Vele (Jézus Krisztus)
együtt meghalhatunk a bûnnek és feltámadhatunk egy új életre. – Ezeket újból és újból végig gondolva érthetõvé válik,
hogy nem mindenki ugyanarra gondol, amikor a Húsvétról
van szó. Mindaz azonban, aki nyitott a szebbre, jobbra, ilyen
Húsvétot ünnepel. – Ennek a Húsvétnak az öröme töltsön el
minden embert szûkebb körünkben is és az egész világonõszinte szívbõl kívánva
- Pekker Imre plébános

Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete legutóbbi rendes ülését 2008. március 7-én
tartotta.
A Képviselõ-testület a napirend elfogadása kapcsán elutasította azon képviselõi javaslatot, hogy a sitt-telep esetleges
pályázati segítséggel történõ rekultivációját, mint vagyoni ügyet nyílt ülésen
tárgyalják.
A Képviselõ-testület az ülés elsõ részében Tímár László r. alezredes, közrendvédelmi osztályvezetõ beszámolt
az Alsónémedi Nagyközség közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl és az ezzel
kapcsolatos feladatokról. (Lásd: külön
cikk.) A beszámolót kérdések követték,
ami során ismét kiderült, hogy az egyre
kisebb mûszaki és személyi állománnyal rendelkezõ rendõrség, a jogszabályok milyensége és azok végrehajtási gyakorlata miatt, nem léphet fel hatékonyabban a mezei prostitúció, a turizmusnak álcázott, illegális munkavállalás és az illegális kamion-behajtás ellen. Más falvak gyakorlata kapcsán kiderült, ha a lakosságtól elvárható lenne, hogy nem adják ki, nagy számban,
nem lakott ingatlanjaikat, akkor az ún.
„turisták” ittléte is megszûnne. Mindezek fényében a testület, a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta a beszámolót azzal a megjegyzéssel, hogy az Önkormányzat nem elégedett a település
bûnügyi helyzetével.
Ezután a Képviselõ-testület meghallgatta a Kisdunáért Önkormányzat Társulás
2007. évi beszámolóját és elfogadta
azt, az alábbiaknak megfelelõen:
a. elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2007. évi mûködésérõl szóló beszámolóját és megállapítja, hogy a Társulás céljainak megvalósítása érdekében 2007. évben hatékonyan mûködött,
b. elfogadja a megváltozott TEÁOR számokkal módosított Alapító Okiratot.
A szakbizottságok által is tárgyalt és elfogadott 2008. évi önkormányzati
költségvetést a testület elfogadta és errõl rendeletet alkotott (Bõvebben a soron következõ Hírmondóban kapnak róla tájékoztatást).
Az ülés ezt követõ részében a Képviselõ-testület a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következõ döntéseket hozta:
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- Az alsónémedi 098 hrsz-ú útból 75 m2
nagyságú területet átminõsít, majd annak megtörténte után 1000.- Ftm2 áron
értékesíti, Kiss Béla Fõ út 7 sz. alatti lakos részére annak érdekében, hogy a Somogyi Béla utcai telkek kialakíthatóak
legyenek. Az értékesítéssel kapcsolatos
valamennyi költség a vevõt terheli.
- A testület szabályozni kívánta a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban azt,
hogy a Polgármester a napirend elfogadása elõtt külön egyenként szavaztassa
meg azoknak a témáknak a napirendre
vételét, melyek nem a meghívóval
együtt kerülnek kiküldésre a Képviselõtestület felé. Ezen döntés célja, hogy
minden egyes tárgyalandó ügyre a Képviselõk lehetõség szerint kellõ idõ biztosítása mellett megfelelõen felkészülhessenek, természetesen a halaszthatatlan
ügyek kivételt kell, hogy képezzenek.
- A Testület a vízelvezetõ árkok lezárása következtében kialakult helyzet és a
bizottság felkért tagjainak ismételt bejárása alapján, a bejárás tapasztalatainak
meghallgatása után az alábbi döntést
hozta:
a. új bukógátakat létesít – közvetlenül a
turjános részek kivezetésénél – a bejáráson összeírt javaslatok alapján 6-8 helyen, melyek magassága a jelenlegi gátaknál kb. 30 cm-rel kisebb legyen,
b. a meglévõ gátakból kb. 30-40 cm-t leszedet,
c. felhatalmazza a Településfejlesztési,
Mezõgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság által e témakörben felkért tagokat, tegyenek javaslatot a Képviselõtestület felé a Sárkány-tó és a Weisz-tó
vízvisszatartása ügyében is.
- Az alsónémedi 049/3 hrsz-ú ingatlan c.
alrészletébõl 1536 m2 szántó területet
Surányi Rezsõ részére (2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 6.) értékesít, melynek
vételárát 2.500,- Ft/m2-ben határozza
meg. Az adásvétellel kapcsolatban felmerülõ valamennyi költség a vevõt terheli. Ezzel kapcsolatosan Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzata Surányi
Rezsõ részére felajánlja azt a választási
lehetõséget, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan vételárát a Weisz-tó teljes
önkormányzati tulajdonba vételéhez
szükséges 31,97 aranykorona biztosításával egyenlítse ki.
- A bizottság határozati javaslatát elutasítva, úgy foglalt állást, hogy a Biofaktor
Kft. által a volt sertéstelepen létesítendõ
telephelyen tervezett tevékenység

összeegyeztethetõ a helyi építési szabályzatban ezen övezetre vonatkozó elõírásokkal (egyéb ipari terület, mezõgazdasági major). A testület ún. névszerinti
döntéssel határozott a fenti ügyben.
- A mezõõrök részére biztosított gépkocsi használat éves keretét 6.000 km-rel
megemelte a kérésnek megfelelõen
2008. január 01-tõl, a mezõõri jelenlét fokozása érdekében, a tartalék terhére.
Megerõsítette a Képviselõ-testület, hogy
a mezõõrség március 1-tõl november
30-ig foglalkozik a külterületen lévõ gépek, berendezések, megtermelt termények õrzésével, az ezen kívül esõ idõszakban elvátható a gazdáktól, hogy értékeiket hazaszállítsák és ne a külterületen
tárolják egész évben. Errõl a tényrõl az
Alsónémedi Hírmondó hasábjain keresztül külön is tájékoztatni kell a lakosságot.
- A településközpont fejlesztése kapcsán
beadandó pályázatban 16 térfigyelõ kamera felszerelését célozza meg, mûszaki
szükségesség esetén a közvilágítás javításával, bõvítésével. Ha a beadandó pályázaton nem nyer az Önkormányzat, úgy teljesen önerõbõl 8 állandó és 4 ideiglenes kamera felszerelésével építi ki a rendszert.
- A településközpont fejlesztése kapcsán a most kiírt pályázati lehetõség
kihasználása érdekében minõsítette és
szükséghez képest módosította a Képviselõ-testület a tervekbe vett elképzeléseket és ennek alapján elrendelte a
végleges tervek elkészítését. E körben
felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert a tervezõ megbízására max.
bruttó 6.000.000,- Ft-os megbízási díj
ellenében. A díj csak akkor fizethetõ ki,
ha a tervek elkészülnek és engedélyezésre benyújtásra kerülnek 2008. március 21-ig.
- A Testület ezt követõen a településközpont hosszútávú fejlesztése, átalakítása
kapcsán az alábbi döntéseket hozta:
a.) Önkormányzat által a közeljövõben
megvásárolandó Belágyi-féle ingatlanon olyan épület megvalósítását tervezi,
melynek alsó részében a lakosság által
hiányolt szolgáltatások megtelepülésére alkalmas helyiségek kerülnének
kialakításra bérbeadási céllal, míg a felsõ szinten eladandó vagy bérbeadandó
lakások épülnének.
b.) Polgármesteri Hivatalt a Schulerféle ingatlanra tervezi költöztetni, az
igazgatási funkciók központosítására,
egy nagyobb szabású épületbe. A tervezett épületet a fenti szerinti helyen, egy

U alakú épülettel valósulna meg úgy,
hogy a belsõ udvar a templomra nyíljon.
c.) A volt tejüzem területén tervez kialakítani egy olyan egészségügyi centrumot, amelyben lehetõség szerint lesz
járóbeteg szakrendelés is, illetve egészségmegõrzés gyakorlására alkalmas helyiségek, (szauna, fitness stb.), és ez
utóbbiakat bérbeadás útján hasznosítja
majd az Önkormányzat.
d.) A Kékesi-féle ház mûszaki állapotát
felméreti a Polgármesteri Hivatallal és
annak hasznosítására a szakvélemény
ismeretében tér vissza.
e.) Az iskola mellett a közelmúltban
megvásárolt ingatlanon uszodát tervez
létesíteni.
- Ezután a Képviselõ-testület egy képviselõi indítványra reagálva, megbízta a
Polgármesteri Hivatalt, hogy szakember
bevonásával vizsgáltassa meg, van-e
hasznosítható termálvíz a településen.
- Az északi vállalkozói területen mûködõ vállalkozásoktól érkezett kérelem a
Polgármesteri Hivatalhoz a Pennynél lévõ Összekötõ út önkormányzati finanszírozásban történõ aszfaltoztatása
ügyében. A kérést a Képviselõ-testület
teljesíteni nem tudta, miután amúgy is
korlátozott anyagi eszközeit több éves
távlatban kénytelen lekötni az iskola
bõvítését, felújítását célzó nagyszabású
beruházás.
- A bizottság határozatával ellentétesen
a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat
2008. évi kiírásában öt ingatlant kíván
kitüntetni elismerõ táblával, de fõdíjként csak egy tulajdonos kaphatja meg
a gyulai ingatlan egy hetes használati jogát. A pályázati kiírás egyéb pontjai az
elõterjesztésnek megfelelõen lesznek
meghirdetve.
- A Zolnai Professional Security Kft.
megkeresése ellenére az önkormányzati
kezelésû utakon nem vezet be sebességellenõrzést, tehát ezt nem kell külsõ
cégnek lebonyolítani.
- A közvilágítási hálózatot bõvíti a Halászy Károly utcában 3 oszloppal a térfigyelõ kamerarendszer megvalósításáét
is célzó beadandó pályázat keretein belül úgy, hogy Takács Ferenc úr a megvalósításhoz az Önkormányzat által biztosítandó 10 %-os önerõt vállalja. Természetesen ha ezen világításbõvítés tervezése veszélyezteti a pályázat határidõben történõ benyújtását, úgy ezen elképzelés nélkül kell pályázatot beadni.
A Képviselõ-testület ezután a Kulturális és Oktatási Bizottság határozati
javaslatait tárgyalta és a következõ
döntéseket hozta:

- A Fantázia Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény oktatásának Alsónémedire
tervezett bõvítésével egyetért és elvi
szinten hajlandó közoktatási megállapodást kötni az intézménnyel. Ezzel
egyetértésben felkérte dr. Gálos Júlia
igazgatót, készítsen kimutatást az Intézmény bevételeirõl, kiadásairól, külön
kiemelve (részletezve) az Alsónémedire
vonatkozó adatokat, valamint tegyen javaslatot a közoktatási megállapodás
pontos tartalmára vonatkozóan.
A Képviselõ-testület felkéri a Kulturális
és Oktatási Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy a kimutatás ismeretében
tegyenek javaslatot a továbblépésre.
- A Fantázia Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Alapító Okiratában engedélyezi a Széchenyi István Általános Iskola telephelyként történõ szerepeltetését
a kézmûves foglalkozások vonatkozásában, mivel ott jelenleg is folyik mûvészeti oktatás.
- Elfogadta a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2007. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját.
- Kiírja a civil szervezetek 2008. évi támogatására szolgáló pályázatot a Jegyzõ úr által elkészített elõterjesztésnek
megfelelõen. (Lásd: külön pályázati kiírást.)
- Az 1848-49-es szabadságharc hõse,
Garay bíró sírjára (református öregtemetõ) A/4-es méretû réztáblát készíttet,
melynek megtervezésére (pontos méret,
szöveg, betûtípus stb.) Kotán Sándornét
kéri fel.
- 10%-os önerõt, azaz 150.000,- Ft-ot
biztosít a Halászy Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár „Közkincs” pályázaton való indulásához (polcrendszer beszerzése a könyvtárba) a 2008. évi tartalék terhére.
- Engedélyezi maximálisan bruttó
20.000,- Ft értékben CD lejátszó beszerzését a Mûvelõdési Házba abból a célból, hogy a heti két alkalommal tartott
nõi tornához a zeneszolgáltatás biztosítva legyen.
- Felhatalmazza dr. György Balázs polgármester a Zsidó Hitközséggel való
kapcsolatfelvételre amiatt, hogy a zsidó
temetõ bekerítésre kerüljön.
Ezt követõen a testület úgy döntött,
hogy a 2009. évtõl a Kulturális és Oktatási Bizottság bírálja el a „Tiszta udvar,
rendes ház” pályázatra beérkezett javaslatokat.
A Képviselõ-testület ezután a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatait
tárgyalta és a következõ döntéseket
hozta:

- Györgyövics Károly alpolgármester
tiszteletdíját – a köztisztviselõi illetményalap növekedéssel megegyezõ, –
kötelezõ 5%-kal emeli, azaz 2008. január 01-tõl 108.500,- Ft/hó bruttó összegû
tiszteletdíj állapít meg részére.
- Dr. György Balázs polgármester illetményét 2008. január 01-tõl – a köztisztviselõi illetményalap növekedéssel
megegyezõen – kötelezõ 5%-kal, azaz
bruttó 441.000,- Ft/hó-ra emeli, valamint havi költségátalányának emelését
illetményének
30%-ában,
azaz
132.300,- Ft/hó-ban állapítja meg.
- Engedélyezi a Jegyzõ elõterjesztésének megfelelõen a 2007. évi köztisztviselõi teljesítményértékelések alapján –
elismerve tehát az utóbbi évben tanúsított kiemelkedõ munkájukat – 2008.
március 01-tõl 2009. február 28-ig két
köztisztviselõ bérének 10%-os emelését, melynek járulékokkal együtt
330.000,- Ft-os fedezetét a 2008-as költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Az ülés ezt követõ részében a Képviselõ-testület elfogadta a Polgármester beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrõl.
Döntés született arról, hogy a Fõ út 34.
sz. alatti szolgálati lakás és orvosi rendelõ udvarán a viharos szél által kidöntött és ezt követõen biztonsági okokból
kivágott fenyõk helyett – a rendelkezésre álló hely függvényében, szakember véleménye alapján - õshonos fák
legyenek ültetve.
A Képviselõ-testület egyhangúlag
126.000,- Ft-ot biztosított a 2008. május 21-én megrendezendõ „Kihívás
Napja” rendezvény nevezési díjára és
egyéb költségeire a 2008. évi tartalék
terhére.
Az ülés legutolsó részében a testület
ZÁRT ÜLÉS keretében az önkormányzat vagyoni ügyeivel foglalkozott és hozott döntéseket.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselõtestülete terv szerinti legközelebbi rendes ülését: 2008. április 25-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.
JOGI ÜGYRENDI
ÉS TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁG
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AZ APEH TÁJÉKOZTATÓIBÓL
ÜGYINTÉZÉS HELYEI
ADÓÜGYI SZAKTERÜLET:
Bevallási osztályok:
XIII., Madarász Viktor utca 30-36. Telefonszám: 412-7000
A személyi jövedelemadó bevallás javításával kapcsolatban:
– a IX.,Vaskapu utca 33-35. szám alatt,
telefonszám: 299-4000,
– a XIII., Kresz Géza utca 13-15. szám alatt,
telefonszám: 450-4000, valamint
– a XIV., Gvadányi utca 69. szám alatt fogadjuk ügyfeleiket,
telefonszám: 467-7100.
Folyószámla-kezelési osztályok:
XIII., Kresz Géza utca 13-15., telefonszám: 450-4000.
Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Fõosztály I-II:
XIII., Lehel u. 27., telefonszám: 237-2500
Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetõség : általános eljárási ügyek – ADAM, osztalékadó megfizetésére engedélyezett részlet, személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezés, lakáscélú felhasználás, feltöltési kötelezettség elmulasztása miatti bírság, elhunytak soron kívüli adómegállapítása, általános forgalmi adó gyakoribb elszámolása, veszteségelhatárolás, adóelõleg mérséklés.
Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Fõosztály III:
XIII., Petneházy u. 6-8. Telefonszám: 412-7400
Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetõség: elektronikus bevallásokhoz kapcsolódó regisztráció, munkáltatói
bejelentésekkel kapcsolatos feladatok, adószámok kiadása,
adat- és változásbejelentõ lapok kezelése.
Eljárási és Adóalany-nyilvántartási Fõosztály IV:
VI., Szív u. 60., Telefonszám: 473-3303
Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetõség : helyszíni adatellenõrzésekhez kapcsolódóan adószám-felfüggesztési és törvényességi eljárások, hivatali adategyeztetések, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
miatti felszólító levelek, bírságok kiszabása.
ELLENÕRZÉSI SZAKTERÜLET
Társas Vállalkozások Ellenõrzési Fõosztály I,II,III,IV,VI
Bp. IX., Haller u. 3-5. , Telefonszám: 299-4000
Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenõrzési Fõosztály I, III,V,VI
Bp. IX., Haller u. 3-5., Telefonszám: 299-4000
Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenõrzési Fõosztálya IV
Bp. IX., Szent Benedek u. (Haller u. E. épület),
elefonszám: 299-4000
ÁFA Ellenõrzési Fõosztály I-V , ÁFA Ellenõrzést Támogató Fõosztály
Bp. IX., Vaskapu u. 33-35., Telefonszám:299-4000
Különleges Ügyek Fõosztály
Bp. XIII., Váci út 48/c-d. Telefonszám: 412-5400
Személyi Jövedelemadó Ellenõrzési Fõosztály I, II, III, IV
Bp. XIII., Teve u. 8-10., Telefonszám: 412-7600
Operatív Ellenõrzési Fõosztály I,II,III
Bp. XI., Bartók Béla út 156., Telefonszám: 371-8400
Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenõrzési
Fõosztály I,II
Bp. XIII., Váci út 48/c-d., Telefonszám: 412-5400
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Kiemelt Adóalanyok és Társas Vállalkozások Ellenõrzési
Fõosztály III,IV
Bp. XIV., Fogarasi út 3., Telefonszám: 470-2200
Kiválasztási és Elõkészítõ Fõosztály
Bp. XIII., Váci út 48/c-d., Telefonszám: 412-5400
ILLETÉKÜGYEK
Az illeték adónemekkel kapcsolatos folyószámla kezelési feladatokat ellátó, valamint az illeték visszatérítéssel foglalkozó
osztályok a Bp. XIV., Hungária krt. 179-187., ill. a Bp. XIV.,
Fogarasi út 3. szám alól elköltöztek a Bp. XIII., Madarász
Viktor u. 5/a. szám alá.
Ennek következtében az illetékekkel kapcsolatos ügyek intézése az alábbiak szerint alakul.
1. Amennyiben folyószámla problémával összefüggõ észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsõsorban írásban jelezze a Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton
(postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken.
Személyes eljárást igénylõ ügyintézés esetén kérjük, hogy
elõzetesen egyeztessen idõpontot
– bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása céljából az
501-es és 513-as adónemre történt befizetés esetén
a 412-7244-es vagy a 412-7340-es telefonszámon;
– folyószámla problémával összefüggõ ügyintézés esetén az
501-es Fõvárosi illetékek adónemmel kapcsolatban
a 412-7254-es vagy a 412-7301-es telefonszámon, míg az
513-as Pest megyei illetékek adónemmel kapcsolatban a
412-7337-es vagy a 412-7223-as telefonszámon.
Bírósági eljárási illeték befizetésének igazolására az 501-es
és 513-as adónemre történt befizetés esetén az ügyfélszolgálatokon is lehetõség van.
2. Amennyiben illeték visszatérítéssel kapcsolatos (államigazgatási eljárási illeték, bírósági eljárási illeték, gépjármû
vagyonszerzési illeték visszatérítése) kérelmeket kíván benyújtani, azt megteheti postai úton a Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóság alábbi postafiók címére: 1438 Budapest Pf. 511., vagy leadhatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken.
Illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelmeit (illetékbélyeggel együtt) szintén a megjelölt postafiókcímre adhatja be, személyes eljárás esetén a központi ügyfélszolgálatokat keresse fel.
Folyamatban lévõ visszatérítési ügyekben az alábbi telefonszámokon kérhet bõvebb felvilágosítást: 412-7393, vagy
412-7234.
3. Az Igazgatóság által kiadott illetékfizetési meghagyásokkal, felhívásokkal, egyéb illetékügyi határozatokkal kapcsolatos ügyekben az ügyintézés helye továbbra is a Bp. XIV.,
Hungária krt. 179-187. szám alatt található. Ezen ügyekben
egyrészt a 467-7600-ás hívószámú, másrészt az ügyiratokon
található telefonszámokon érdeklõdhet. Telefonon történõ
elõzetes idõpont egyeztetést követõen - szükség esetén – személyes eljárásra is van lehetõség.
A fõtevékenységként gépjármû, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a gépjármûlízinget fõtevékenységként folytató vállalkozók részére a visszterhes vagyonát-

ruházási illetékmentességéhez szükséges határozat kiadása
szintén a XIV. ker. Hungária krt. 179-187. alatt történik, a
467-7623 telefonszámokon történt elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
A Bp. XIV., Hungária körúti irodaházban ügyfélszolgálati
iroda nem mûködik.
VÉGREHAJTÁSI SZAKTERÜLET:
Felszámolási és Végelszámolási Fõosztályok , Fizetési
Kedvezmények Fõosztályok, Hátralékkezelési Fõosztályok, Hátraléknyilvántartó Fõosztályok, Végrehajtás Elõkészítõ Fõosztályok, Végrehajtási Fõosztályok
Valamennyi fõosztály a Bp. XIV., Gvadányi út 69. szám alatt
található.
Telefonszám:467-7100
GYAKRAN ISMÉTLÕDÕ KÉRDÉSEK
Mire kell figyelni a külföldi munkavállalók biztosítási elszámolásával, bevallásával kapcsolatban?
Külföldi munkavállaló esetén a munkáltató és munkavállaló
közti munkaszerzõdésnek tartalmaznia kell, hogy a külföldi
állampolgárságú munkavállaló az állampolgársága szerinti
országban vagy Magyarországon fog-e biztosítást fizetni. A
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997.
évi LXXX. törvény 34.§ (10) bekezdése szól arról, hogy a
külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatás biztosítására
megállapodást köthet. A megállapodás tartalmi kellékeit és
hatályát ugyanezen törvény 35. § tartalmazza. Ebben az esetben tehát a külföldi munkavállalónak TAJ számot kell kérnie
és az adatait a 0808-as számú M lapján is szerepeltetni kell.
A 08310-es bevalláson az ismételt önellenõrzési kocka
nem kitölthetõ. Miért?
A 08310-es számú önellenõrzési nyomtatványban a kitöltõ
program az ismételt önellenõrzés kockát automatikusan bejelöli, ha a lap tetején az önellenõrzéssel helyesbített bevallás,
illetve a pótolt bevallás típusánál a megfelelõ nyomtatvány
számát választja ki, pl. 07310.
Hogyan kell értelmezni az elektronikus bevallásokkal
kapcsolatban a javítás, helyesbítés és az önellenõrzés fogalmát?
Javító bevallást akkor kell beküldeni, ha az aktuális bevallás
hibás és errõl e-mail-ben értesítést kapott. Ebben az esetben
az alapbevallás bárkódját fel kell tüntetni a bevallás megismétlésekor.
Helyesbítõ bevallást akkor kell beküldeni, ha az alap bevallás feldolgozásra került és ezt követõen vették észre, hogy
adót nem érintõ elírás történt a bevallásban.
Ekkor a helyesbítést jelzõ kódkocka kitöltésével kell a helyes
adatokkal a bevallást megismételni és erre a bevallásra nem
kell az alap bevallás bárkódját feltüntetni.
Önrevíziós bevallást akkor kell beküldeni, ha az alap bevallásban a bevallás feldolgozása után olyan hibát vesznek észre,
ami az adó összegét érinti.
Ilyenkor a helyes adatokkal és az önrevíziós lap kitöltésével
kell a bevallást megismételni és az önrevíziós kódkockát bejelölni.
Hol találhatóak az önrevíziós és pótló bevallások 2008-ra?
2008-tól a bevallások összevonása és korszerûsítése következtében a bevallások önmaguk pótló és önrevíziós bevallásai. Ezért 2008-ban a korábbi évekhez hasonlóan nem kerül-

tek kialakításra a 31,32,35,36-os számú bevallások. A 2008
elõtti bevallásokat továbbra is az elévülési idõn belül a 2007ben érvényes bevallásokon lehet pótolni, önrevíziózni.
Hogyan kell értelmezni a 0708-as és 0808-as bevallásokkal
kapcsolatban az N813-as hibakódot?
Ezzel a hibakóddal az adózóknak nincs teendõjük, a hibakód
a bevalláson automatikusan rendezõdik.
Hol található a 0753-as bevalláson az adó visszaigénylésére szolgáló cím vagy számlaszám?
A 0753-as bevalláson az adó visszaigénylésre szolgáló adatokat
a korábbi évek bevallásaival ellentétben nem a bevallás elsõ oldalán, hanem a 0753-C lapjának az alsó részén található.
Szeretném a bûnmegelõzésre felajánlani az adóm 1%-át,
de azt nem ajánlja fel a lista. Ott csak egyházak számát találom. Ezektõl eltérõ számot nem tudok beírni. Hogy lehet
a bûnmegelõzés technikai számát megadni?
A 0753-D lapon lévõ, a befizetett adó 1+1% -ról szóló rendelkezõ nyilatkozatban az egyházak, valamint a kiemelt költségvetési irányzatok a kedvezményezettek „A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt elõirányzat felhasználási célja a 2008. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a parlagfû-mentesítés feladatai és a gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai.” E törvényi
rendelkezés szerint csak e két kiemelt elõirányzat javára lehet
rendelkezni a 0753-as számú bevallásban.
A 0753-as bevallás kitöltésével kapcsolatban az lenne a
kérdésem, hogy abban az esetben, ha a vállalkozó piacvesztés miatt nem kötelezett a jövedelem (nyereség) minimum alkalmazására, akkor milyen kódot kell használni a
0753-13(G) 311. sorában?
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
49/B§ (20) bekezdés b) pontja szerint, ha az egyéni vállalkozót az adóévben vagy a megelõzõ adóévben elemi kár sújtotta, akkor nem kell a (8) bekezdés b) pontját alkalmazni a vállalkozói adóalap megállapítására. Ebben az esetben a 075313 lap 311. sorában a „2” kódot kell használni.
Abev 2006 programmal készítettem el az adóbevallásomat és a 83. sornál hibát jelez.
A lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg 1.520.919 Ft,
és b. rovatba a program csak a 120.000 Ft-ot hajlandó elfogadni . Mivel a 2007.évi összes jövedelem (25.sor) 3.806.311
Ft., így számításaim szerint az ebbe a rovatba irható összeg
38.738 Ft. Kérem tájékoztatásukat az ügyemben.
A 0753-as számú személyi jövedelemadó bevallásban a lakáscélú hiteltörlesztés esetén elõször a 0753-02 lapon kell a
nyilatkozatot kitöltenie, utána pedig a 83. sor a) oszlopába
kell a kedvezmény alapjául szolgáló összeget beírni. A 83. sor
b) oszlopba a program automatikusan beírja a 120 ezer forintot. A 83. sor alapján pedig szintén automatikusan kiszámítja
a program a kedvezmény mértékét, ami a 84. sorba kerül.
Az Abev rendszerben kitöltött bevallásokkal kapcsolatban ahol az ellenõrzés során sárga jelzésû hibára figyelmeztet az ellenõrzõ program. Miért?
Ezekben az esetekben a bevallást kitöltõt csak figyelmezteti,
hogy esetleg hibát vétett. Ilyenkor az adózónak ellenõrizni
kell, hogy valóban jól töltötte ki az adott sort, és ha meggyõzõdött a helyességrõl, akkor ezzel a sárga hibajelezéssel be lehet küldeni a bevallást.
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RENDÕRKAPITÁNYSÁG
DABAS
BESZÁMOLÓ
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSRE
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK
HELYZETÉRÕL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
TETT INTÉZKEDÉSEKRÕL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL
Tisztelt Képviselõ Testület! Tisztelt Polgármester Úr!
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében elõírt kötelezettségemnek eleget téve teszem meg beszámolómat - Alsónémedi Nagyközség Képviselõ-testületének - a település közbiztonsági helyzetérõl, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról.
A KÖRNYEZET
A Rendõrkapitányság illetékességi területéhez 15 település
tartozik az alábbi megoszlásban: 4 város /Dabas, Gyál, Ócsa
és Õrkény/, 2 nagyközség /Alsónémedi és Bugyi /, valamint 9
község /Felsõpakony, Hernád, Inárcs, Kakucs, Pusztavacs,
Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán és Újlengyel/.
A Rendõrkapitányság szervezetén belül 2 rendõrõrs mûködik: a Gyáli Rendõrõrs /Felsõpakony/ és az Örkényi Rendõrös /Hernád, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva/ illetékességi területtel.
A települések közül a 89/1997. /V. 28./ Korm. rendelet Alsónémedi, Felsõpakony, Gyál és Ócsa településeket sorolta be a
budapesti agglomeráció kiemelt térségéhez tartozó települések körébe.
A közel 800 km2-es illetékességi területünkön élõ lakosság
száma megközelíti a 90.000 fõt, amely a Budapest területérõl
történõ kiköltözések miatt folyamatosan növekszik. A terület
nagyságából, elhelyezkedésébõl adódóan jelentõs számú
rendõrkapitánysággal vagyunk határosak az alábbiak szerint:
É: BRFK XVIII. Ker. Rk. és XX-XXIII ker. Rk.
ÉK: Monori Rk.
K: Ceglédi Rk.
D: Kecskeméti Rk.
DNY: Kunszentmiklósi Rk.
NY: Ráckevei Rk.
ÉNY: Szigetszentmiklósi Rk.
Úthálózatunk hossza 343 km, területünkön 3 nagy forgalmú
fõútvonal /M-5 autópálya 31.7 km, 5. számú fõút 41.2 km és a
405. számú fõút 3.3 km hosszan, valamint 1 vasútvonal /Budapest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át. A nemzetgazdaság
szempontjából is jelentõséggel bíró ipari objektum területünkön nincs. Budapest közelsége, a kedvezõ közlekedési viszonyok, a képzett munkaerõ jelenléte és az önkormányzatok
közremûködése következtében több gazdasági társaság létesített, illetve jelenleg is létesít telephelyet, ipari üzemet illetékességi területünkön /pl.: Penny Market, Cora, CBA/, valamint jelentõs mértékû az ipari parkok térhódítása is /pl.:
Újhartyán, M-5 autópálya gyáli szakasza mentén/. A Duna folyó egykori elhagyott medrében feltárt nagy mennyiségû sóder, illetve kavics miatt az elmúlt idõszakban tovább folytató-
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dott az újabb bányák nyitása, illetve a meglévõk bõvítése,
mely leginkább Alsónémedi, Bugyi és Gyál települések területét érinti. A bányákhoz kapcsolódóan ipari feldolgozó üzemek is épültek /Pl.: Lasselsberger-Knauf Kft., Duna-Bet
Kft./. Ezen tényezõk jelentõs mértékû gazdasági fejlõdést
eredményeztek a térségben, ugyanakkor érezhetõ volt a negatív hatásuk is: jelentõsen bõvült az átmenõ forgalom, mely
sok esetben már az elviselhetetlenség határát súrolja és ennek
az érintett településeken élõk több alkalommal hangot is adtak forgalomlassító demonstrációk szervezésével. Nõtt az ingázók száma, valamint egyre gyakrabban jelennek meg a más
kapitányság illetékességi területén élõ bûnözõk, bûnözõi csoportok.
ERÕK,ESZKÖZÖK
Mûködési feltételeinkben nem következett be jelentõs változás, ennek ellenére a térség bûnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzete a tavalyi évhez hasonlóan, viszonylag
jól alakult.
Az állománytábla szerint jelenleg 113 hivatásos és 21 közalkalmazotti státusszal rendelkezünk.
A hivatásos állományból év közben 11 fõ távozott illetve 11
fõ érkezett, valamint 10 fõ vonult nyugdíjba. A közalkalmazotti állomány tekintetében változás nem történt.
Szolgálati gépjármûveink tekintetében - év közben – változás
történt, 4 db új szolgálati gépkocsi minõségi cseréjére került
sor, valamint egy használt VW mikrobusz és egy Opel Astra
érkezett. A szolgálati gépkocsik száma 15 db, szolgálati motorkerékpár 3 db áll rendelkezésünkre.
2007. májusában áttértünk az Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer (EDR) használatára, amely jelentõsen növelte a rádión való kapcsolattartás minõségét illetve az információkezelés biztonságát.
Kapitányságunk 2007. november 30-án áttért a Robotzsaru
Neo informatikai rendszer használatára is, ami a mai kor követelményeinek megfelelõ számítógépes hálózat.
KAPCSOLATOK
Kiemelkedõen jó a kapcsolatunk a PATRIA TV-vel és a
Dabas Rádióval, amely Alsónémedi térségében is sugározza
mûsorát. Lényege, hogy heti rendszerességgel tájékoztatást
küldünk a területünkön történt rendõri szempontból lényeges
eseményekrõl. Ennek következtében a lakosság tájékoztatást
kap a nagyközség és vonzáskörzetének bûnügyi, közlekedésrendészeti, közbiztonsági helyzetérõl.
2007-ben a D.A.D.A. program oktatását eseti jelleggel, leginkább felkérésre tudtuk végrehajtani, amely segítséget jelent
az általános, illetve a középiskolai oktatásban résztvevõ ifjúság körében felhívni a figyelmet a kábítószer- és alkoholfogyasztás, a dohányzás és az AIDS veszélyére.
A családon belüli erõszak terjedésének megelõzése érdekében folyamatosan történik a veszélyeztetett családok felmérése. A családon belüli bûncselekmények elkövetõinél, a meg-
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Személy elleni bcs.
5
Testi sértés
4
Magánlaksértés
0
Önbíráskodás
1
Foglakozás körében elk.
0
vesz.
Kényszerítés
0
Házasság, család,
ifjúság és nemi erkölcs
2
elleni bcs.
Kiskorú veszélyeztetése 0
Tartás elmulasztása
2
Erõszakos közösülés
0
Megrontás
0
Szeméremsértés
0
Közrend elleni bcs.
10
Közveszélyokozás
0
Visszaélés lõfegyverrel v.
1
lõszerrel
Közveszéllyel fenyegetés 0

2003.

Bûncselekmények/év

2002.

elõzés érdekében számos esetben utóellenõrzést hajtottunk
végre. A megelõzés érdekében napi kapcsolatban állunk a helyi önkormányzatok gyámügyi elõadóival, a családsegítõ
szolgálatokkal, a Kisebbségi Önkormányzatokkal, a településeken mûködõ védõnõkkel, orvosokkal és az oktatási-, nevelési intézetekkel. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a felmerülõ problémákról, azok megoldási lehetõségeirõl.
Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a vagyonvédelmi cégek által mûködtetett ún. csendes riasztó rendszerek propagálására, amelyek hatékony segítséget nyújtanak a vagyon elleni bûncselekmények visszaszorításában.
BÛNÜGYI HELYZET
Kapitányságunk illetékességi területén 2007-ben 2354 bûncselekmény vált ismertté, amíg 2006-ban 2234, amely 5,4%os növekedést jelent.
A bûncselekmények struktúráját tekintve még mindig a vagyon elleni bûncselekmények a meghatározóak, számuk
2007-ben 2228 volt az elõzõ évi 2089-el szemben, amely
6,6%-os emelkedést jelent. A vagyon elleni bûncselekmények aránya az összbûnözésen belül 69,6%.
Az ismeretlen tetteses felderítési mutatónk 2007-ben 47,2%,
amely a 2006-ban 47,3% volt, a nyomozás eredményességi
mutató pedig 52,9%, amely a 2006-os 52,1%-hoz képest
1,5%-os emelkedést mutat.
Alsónémediben az ismertté vált bûncselekmények száma 2002tõl 2004-ig gyakorlatilag stagnált. 2005-ben egy csekély mértékû (10%-os) növekedés tapasztalható, 118-ról 131-re emelkedett. 2006-ban egy kis mértékû csökkenés következett be, 131rõl 121-re (10%), majd a 2007-es évben az ismertté vált bûncselekmények száma 20%-os növekedést mutat, 121-rõl 145 –re
növekedett, amit az alábbi grafikon jól szemléltet.
Az elmúlt 6 évben a bûncselekmények alakulását az alábbi
táblázat mutatja:
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A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a regisztrált bûncselekmények legjelentõsebb részét továbbra is a
vagyon elleni bûncselekmények képezik, leginkább a lopás
kategóriában, amely leginkább házakból, bekerített helyekrõl
történõ ún. alkalmi lopások. A betöréses lopások számaránya
lényegileg nem változott, 15-rõl 16-ra növekedett.
Megnyugtató, hogy a kiemelt bûncselekmények kategóriájában csökkenés mutatkozik, hiszen a területen 1 rablás történt
az azt megelõzõ évben elkövetett 2 ilyen jellegû bûncselekménnyel szemben.
A jármû önkényes elvétele bûncselekmény – regisztráltan - 1
db történt, amely egyezést mutat a 2006-os adattal.
Minimális növekedés tapasztalható a közlekedési bûncselekményeknél, de itt az elkövetett cselekmények kategóriájában (ittas
jármû vezetés, közlekedési baleset okozása) nincs változás.
A közrend elleni bûncselekmények adatait tanulmányozva tapasztalható növekedés (11-rõl 20-ra), de ez nem közterületen
elkövetett, az állampolgárok biztonságérzetét veszélyeztetõ
cselekmények, mivel itt okirat hamisításról illetve visszaélés
okirattal bûncselekményekrõl van szó.
Fontos megemlíteni a testi sértések számának alakulását (4rõl 8-ra) ami elsõdleges szempont kell, hogy legyen a közterületi szolgálat ellátása során az intézkedések irányultságát il-
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letõen (kocsmákban, szórakozóhelyeken fokozottabb ellenõrzések!)
Tekintettel a fentiekre megállapítható, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló, ismertté vált
rablások, betöréses lopások, jármû önkényes elvétele bûncselekmények számarányának stagnálása figyelhetõ meg, ami az
országos átlaghoz képest mindenképpen pozitív eredmény. A
lopások és a testi sértések arányának visszaszorítása a 2008.
év egyik fontos célkitûzéseként szerepel, kiemelve a területen
megjelenõ illegális migráció által elkövetett bûncselekmények visszaszorítását.
KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG
A beszámoló elején már szó volt arról, hogy kapitányságunk
területe közel 800 négyzetkilométer, és a lakosok száma is
megközelíti a 90.000 fõt. A meglévõ létszámviszonyaink sajnos továbbra sem elégségesek ahhoz, hogy ekkora területen
állandó rendõri jelenlétet biztosítsunk.
A tavalyi évben is sok volt a közterületi szolgálattól elvonó tényezõ, vezénylések, iskolák, tanfolyamok. A legnagyobb
gondot azonban továbbra is az õrizetben, elõzetes letartóztatásban lévõ személyek átkísérése jelenti.
A tavalyi évben az átkísérések száma, 12,5%-kal, a 2006. évi
542 esetrõl 474-re csökkent. A csökkenés ellenére, az átkíséréseknek még mindig óriási gépkocsi futás teljesítmény és
üzemanyag felhasználás a következménye, illetve alapvetõen
befolyásolja a nem közterületen töltött órák számának az alakulását is. Szinte nincs olyan hétköznap, amikor egy járõrpáros a nappali idõszakban ne átkísérést végezne.
A közrendvédelmi állomány összesen 74 alkalommal szervezett, illetve vett részt különbözõ akciókban, amelynek jelentõs
része nem önállóan, hanem a társszervek /pl.: Határõrség, Vámés Pénzügyõrség/, illetve együttmûködõ szervek /pl.: ÁNTSZ,
önkormányzati hatóságok képviselõi, Munkabiztonsági és
Munkavédelmi Felügyelõség/ képviselõinek bevonásával került sor. A 74 akció 80 % érintette Alsónémedi területét.
2007-ban 342 személy került elfogásra körözés, bûncselekmény elkövetése és egyéb okból. Ez 7,2 %-os emelkedést jelent az elõzõ évi 319 személyhez képest.
Az elõállítások száma kis mértékben 12,6 %-kal, 697 fõre
emelkedett az elõzõ évi 619 fõvel szemben.
2007-ben is kiemelten kezeltük az „õsi mesterség”, a prostitúció
elleni hatékony fellépést, ami érintette a 4604-as jelû
Alsónémedit elkerülõ utat. Az év során rendszeresen elõállítottuk az utak mentén álló prostituáltakat és a bíróság leterheltségének függvényében gyorsított szabálysértési eljárás keretében
bíróság elé állítottuk õket. Tiltott kéjelgés szabálysértés elkövetése miatt 480 feljelentéssel éltünk, 180 fõt állítottunk elõ, 59 fõt
vettünk õrizetbe és 46 fõ került bíróság elé állításra. További objektív körülménynek minõsül a Dabasi Városi Bíróság elzárkózása a – bár jogszabályban foglalt – gyorsított szabálysértési eljárás lefolytatásától, abban az esetben is, amikor az elkövetõ
szabálysértési õrizetben tartózkodik.
További feladatként jelentkezett 2007-ben, hogy kapitányságunkat érintõen összesen 624 elõvezetés elrendelésére került
sor, ezeknek 62,3%-át sikerült végrehajtani, 389 esetben.
A közterületi állomány szabálysértésekkel kapcsolatos tevékenységében növekedés figyelhetõ meg. A büntetõ feljelentések száma
2006-ban 152 volt, 2007-ben pedig 188-at készítettünk, amely
23,68%-os emelkedést jelent. A szabálysértési feljelentések száma
2602 db-ról 3253 db-ra nõt, amely 25%-os emelkedést jelent. En-

8

nek oka, hogy nõtt a fokozott ellenõrzések száma, másrészt tovább
javult az állomány intézkedési aktivitása.
A helyszíni bírság kiszabása tekintetében 2006-ban 5879 fõvel szemben szabtunk ki bírságot, ez 6,56%-kal több a 2006.
évinél, amely 5517 volt.
Biztonsági intézkedésre 2007-ben 57 alkalommal került sor, az
elõzõ évi 42-vel szemben, amely 35,7%-os emelkedést jelent.
A közrendvédelmi állományra hárult a gyülekezési törvény
hatálya alá esõ rendezvények biztosítása. Illetékességi területünkön, mindezeken túl rendszeresen segítünk különféle kulturális, sport rendezvények lebonyolításában. 2007-ben
összesen 55 különbözõ rendezvény biztosításában vettünk
részt , amely 19,1%-kal kevesebb, mint a 2006. évi /68 db/.
A biztosítások jelentõs részét önerõbõl, kisebbik részét pedig
a rendõrséggel együttmûködõ polgárõrségek, mezõõri szolgálatok bevonásával hajtottuk végre.
A 2007. október 16. hatállyal a megnövekvõ feladatok ellátása érdekében vezényléses formában megkezdte szolgálatát
Elek Zoltán r. tzls. Úr a település harmadik körzeti megbízottja, aki jelentõs segítséget jelent a település közbiztonságának
szinten tartásában. Elek Úr 2007. évben 46 db bûnügyet dolgozott fel, 4 fõt fogott el, 6 fõt állított elõ, 73 fõvel szemben
szabott ki helyszíni bírságot, 54 esetben élt szabálysértési és 4
esetben büntetõ feljelentéssel illetõleg 114 db általános ügyiratot dolgozott fel.
Tóth Gábor r. tzls. Úr a múlt évben 30 db bûnügyet dolgozott
fel, 16 fõt állított elõ, 100 fõvel szemben élt helyszíni bírság kiszabásával, 101 szabálysértési és 3 büntetõ feljelentést készített.
40 esetben intézkedett ittas vezetõkkel szemben, 12 helyszíni
szemlét hajtott végre illetve 36 általános ügyiratot dolgozott fel.
Dernóczi Zoltán r. tzls. Úr 28 db bûnügyet dolgozott fel, egy fõt
elfogott illetõleg 14 fõt elõállított. 100 db helyszíni bírságot szabott ki, 51 szabálysértési és 11 büntetõ feljelentést készített. 30
ittas jármû vezetõvel szemben intézkedett, 3 helyszíni szemlét
hajtott végre és 52 általános ügyiratot dolgozott fel.
Továbbá a településen rendszeresen hajtottak végre akciókat,
fokozott ellenõrzéseket, leginkább a kialakult inkriminált migrációs helyzetet javítva. 2008. ismételt feladata kell, hogy legyen a területen kialakult illegális szállásadói, munkavállalói
tevékenységgel szembeni fellépés, valamint az itt található migrációs réteg esetlegesen elkövetni kívánt bûncselekményeinek
és szabálysértésinek megelõzése, megszakítása, felderítése!
Ehhez a feladathoz be kell vonni az illetékes társszerveket,
így a BÁH, Munkaügyi Felügyelõség, ÁNTSZ stb. munkatársait, ugyanúgy mint a polgárõrséget, akikkel hosszú idõ óta
ápolunk jó kapcsolatot a településen és akiktõl 2007-ben is
sok segítséget kaptunk.
KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI HELYZET
Alsónémedi területén 2007. évben 22 közlekedési baleset történt a 2006. évben regisztrált 33-al szemben, ez 33%-os csökkenést jelent.
A személyi sérüléses balesetek száma 18%-al 9-re csökkent a
2006. évi 11-hez képest. Halálos kimenetelû baleset évek óta
nem történt a lakott területen, súlyos sérüléses balesetek száma 3-ról 2-re, 33%-al csökkent, a könnyû sérüléses balesetek
száma 8-ról 7-re, 12,5%-al csökkent.
Anyagi kárral végzõdött balesetnél 13 esetben történt rendõri
intézkedés, kilenccel kevesebb alkalommal mint az elõzõ évben, ez 41%-os csökkenés.
A település területén bekövetkezett személyi sérüléses baleseteknél a baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy az

elsõdleges baleseti ok a sebesség nem megfelelõ megválasztása (4 eset), valamint a követési távolság a kanyarodás és az
elsõbbség meg nem adásának hibája.
A személyi sérüléses balesetek naponkénti megoszlását elemezve megállapítható, hogy baleseti szempontból a szerda,
és a csütörtök a legveszélyeztetettebb.
A személyi sérüléses balesetek idõbeli megoszlását elemezve
megállapítható, hogy baleseti szempontból a délelõtt (07-12)
és az esti (18-24) idõszak a legkritikusabb.
Az elmúlt évben megkezdte mûködését a Dabas Rádió, ahol
rendszeresen hallhatóak vagyunk közlekedési aktualitásokkal. A rádió munkatársai készségesen állnak rendelkezésünkre, ha közérdekû – leginkább baleseti, baleset-megelõzési –
információt kívánunk közre adni.
IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
Ezen a szakterületen jelentõs jogszabályi változások történtek az elmúlt idõszakban, amely jelentõs terhet rótt erre a
szolgálati ágra. Ennek tükrében az alábbi feladatok kerültek
végrehajtásra.
Illetékességi területünkön 7 lövészklub mûködik, ennek is
köszönhetõ, hogy igen magas a fegyvertartási engedéllyel
rendelkezõk száma, nem beszélve a vadászfegyverek magas
számáról. Illetékességi területünkön összesen 2317 lõfegyvert tartunk nyilván. Egész évben folyamatosan kerítettünk
sort a lõterek és a fegyvertartási engedéllyel rendelkezõ személyek ellenõrzésére.
A flóbert fegyverek tartását viszont az új jogszabály engedélyhez köti. Eddig összesen 84 fõ jelentkezett tartási engedély
ügyében./2004-ben 7 fõ, 2005-ben 29 fõ, 2006-ban 48 fõ/ Az új
jogszabály 2005. június 30-ig adott haladékot – mely késõbb
2006. június 30-ig meg lett hosszabbítva - a korábban engedély
nélkül tarthatott flóbert fegyverek rendõrségi regisztrálására való jelentkezés terén, erre a lakosság figyelmét szintén felhívtuk.
2007-ben nem adtunk ki flóbert tartására engedélyt.
A be nem fizetett helyszíni bírságok behajtási eljárásának a
lefolytatása – mivel továbbra sem volt létszámfejlesztés – tovább növelte a szakterületen dolgozók leterheltségét. 2007.
évben összesen 1718 db. esetben történt iktatás a 2006. évi
1814-el szemben, amely 5,2%-os csökkenést jelent.
Az év során 42 fõvel szemben alkalmaztunk gyorsított bíróság elé állítást, amíg 2006-ban 84 fõ esetében (-50%) képviseltük a rendõrhatóságot a gyorsított bíróság elé állítások alkalmával, ezen esetek döntõ többségét a tiltott kéjelgés miatt
indított eljárások képezték.
Szabálysértési iktatások száma 2007-ben 3482 volt, amely
7.4%-os csökkenést mutat a 2006-os 3761-hez képest.
A jelentõs számú vezetéstõl eltiltás mellett büntetõpontok kiszabására is sor került, amelyre 2007-ben 285 fõ esetében került sor. Itt 23,2%-os csökkenés tapasztalható, hiszen 2006ban 371 fõvel szemben szabtunk ki büntetõpontot.
ÖSSZEGZÉS
Tisztelt Képviselõ Testület! Tisztelt Polgármester Úr!
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság egyik fõ célkitûzése,
hogy a rendõrség az eredményes és hatékony mûködése mellett minél jobban megfeleljen a lakosság, illetve a civil szervezetek által támasztott követelményeknek, elvárásoknak.
Úgy gondolom, hogy kapitányságunk – a kedvezõtlen feltételek mellett - az egész évben nyújtott egyenletes jó teljesítményével, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel
való együttmûködéssel, valamint a lakossággal folytatott párbeszéddel eleget tett ezen elvárásoknak. Munkánkat a hatá-

lyos jogszabályok és normák betartása, valamint a megyei
szakirányítás mellett önállóan végeztük. E tendencia továbbvitele a 2008-as év egyik fõ célkitûzése kell, hogy legyen
mind a vezetõk, mind a végrehajtó állomány részérõl.
Úgy gondolom, hogy 2007. évet – az objektív tényezõket is figyelembe véve – sikeresnek nevezhetjük, hiszen munkánkat a
negatív belpolitikai viszonyok, a tovább szûkülõ anyagi keretek
és a növekvõ követelmények mellett, a rendõrség átszervezése
kapcsán fellépõ bizonytalanság közepette végeztük.
Igyekeztem kiemelni és számokkal is alátámasztani a 2007ben elért eredményeinket, ugyanakkor ha csak érintõlegesen
is, de említést tettem az év során felmerülõ problémákról,
amelyek mind anyagi-pénzügyi téren, mind a szolgálatot ellátó állomány részérõl jelentkeztek.
Megjegyezni kívánom, hogy az elmúlt év sikerességéhez
nagyban hozzájárult az Alsónémedi Önkormányzattal fennálló kiváló kapcsolat, valamit az Önkormányzat hathatós segítsége, amiért a Dabasi Rendõrkapitányság személyi állománya, és a magam nevében is köszönetemet fejezem ki.
Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk személyi állománya - ahogyan eddig is - úgy a jövõben is legjobb tudásának megfelelõen, a lakosság érdekeit egyre jobban szem elõtt
tartva végzi feladatait.
Kérem, hogy a beszámolómat vitassák meg, tisztelettel fogadom azzal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat, amelyekkel a jövõben is segítik munkánkat.
Dabas, 2008. március 03.
Tisztelettel:
Dr. Farkas László r. alezredes
Rendõrségi fõtanácsos
Kapitányságvezetõ

Folytatódik
a „Tiszta udvar, rendes ház” program
Ebben az évben is folytatódik a „Tiszta udvar rendes
ház” program. A Településfejlesztési, Környezetvédelmi
és Mezõgazdasági Bizottság és a Képviselõ-testület ezzel
is szeretné elõmozdítani, hogy falunk tiszta, rendezett,
virágos legyen.
Jutalmazásra kerülnek azok, akik idõt és energiát fektetnek saját portájuk és az utcafront rendbetartására, ezáltal
az egész falukép javításának is tevékeny részesei.
Természetesen most sem a befektetett pénz nagysága lesz
díjazva, hanem a tiszta és rendezett állapot folyamatos
fenntartása, virágokkal való díszítése falunk jellegének
megõrzése mellett. Részt vehetnek a „versengésben”
mindazok, akik jelentkeznek és azok is akiket mások
vagy a közterület-felügyelõ javasol.
Az arra legérdemesebb porta tulajdonosa (lakói) elõzetes
dátumegyeztetéssel 1 hétre térítésmentesen veheti igénybe a falu tulajdonában lévõ gyulai üdülõlakást.
A programban meghirdetésre kerül a „Legrendezettebb
utca” pályázat is. A nyertes utca díja 30 tõ muskátli lesz.
A jelentkezés határideje:
2008. május 30. (péntek 12 óra)
Helye: Polgármesteri Hivatal.
A nyertesekrõl a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezõgazdasági Bizottság dönt 2008. június 30. napjáig.
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Gondolatok a bûnmegelõzésrõl
avagy néhány hasznos tanács (köz)biztonságuk védelmében.
Munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy aki bûncselekmény áldozatává válik sok esetben az elsõ pillanatban tudja,
miért történt. „Csak 5 percre hagytam a kocsiba a táskát.”
„Olyan meleg nyári éjszaka volt, ezért nyitva hagytam az ajtót, hogy hûvösebb legyen.” „Csak 20 méterre voltam a kocsitól azért nem vettem ki az indító- kulcsot.” „Olyan kedves
ember volt, azért engedtem be.” És még sorolhatnám. Ezért a
bûnmegelõzés az a terület, amelyben mindannyiunknak komoly felelõssége és lehetõsége van.
Egyre fontosabb hogy odafigyeljünk saját értékeinkre. Ismerik a mondást: alkalom szüli a tolvajt. Szükség van arra is,
hogy ne csak a saját vagyonunkra figyeljünk oda, hanem a
környezetünkben élõkére is, és ha látjuk, hogy bûncselekményt követnek el azonnal értesítsük a rendõrséget. Adott
esetben megpróbálhatjuk visszatartani az elkövetõket, de ha
erre nincs mód, legalább próbáljuk minél jobban megfigyelni,
feljegyezni a lényeges dolgokat (személyleírás, rendszám,
menekülési irány stb.), mert ezzel segíthetjük hatékonyan a
hatóság munkáját.
Nem állhat minden sarkon egy rendõr és nem láthat mindent,
de mindenki elmondhatja amit látott, így mindenki õrizheti a

rendet. A tanú kérésére adatai zártan kezelhetõk, így csak a
rendõr, ügyész és a bíró férhet hozzá. Össze kell fognunk és
segítenünk kell egymásnak, mert ha nem így teszünk, azzal a
bûnözõket segítjük.
Röviden összefoglalva vigyázzanak jobban saját és embertársaink értékeire, ne legyenek felelõtlenek, ne féljenek elmondani azt amit láttak és figyeljenek a környezetükben történõ
eseményekre, személyekre, ha pedig bûncselekményt vagy
gyanús dolgokat látnak a lehetõ leggyorsabban értesítsék a
rendõrséget a 112-es, 107-es hívószámon vagy forduljanak a
körzeti megbízottakhoz:
Tóth Gábor r. törzszászlóshoz a
06-20/489-67-21
Dernóczi Zoltán r. törzszászlóshoz a 06-20/489-67-22
Elek Zoltán r. törzszászlóshoz a
06-20/489-67-26
telefonszámokon bizalommal.
Nem sürgõs esetekben hívhatják a telefontanú vonalát is a 0680-555-111 ingyenes számon, ahol teljes névtelenséggel tehetik meg bejelentésüket és az abban szereplõ adatokat a
Rendõrség ellenõrzi, és intézkedik.
Elek Zoltán r. törzszászlós
körzeti megbízott

Ingyenes jogi tanácsadó szolgáltatás
Ingyenes jogi tanácsadó szolgáltatást indított magánszemélyek számára az Európai Bizottság magyarországi képviselete. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy tájékoztatást
nyújtson a hozzá forduló állampolgároknak minden olyan
ügyben, amely az EU közösségi jogára, illetve annak alkalmazására vonatkozik. Ezenfelül ingyenes tanácsokat is adnak
az érdeklõdõknek, milyen közösségi jogszabály melyik cikkére hivatkozzanak, vagy hogy érdemes-e perre menniük, ha
úgy érzik, jogsérelem érte õket. (Jogi képviseletet azonban
már csak külön díjazás fejében láthatnak el, tehát ügyvédként
bíróság elõtt ingyen már nem járhatnak el senki javára.)
Az Eurojus névre keresztelt kezdeményezést más tagállamokban is meghirdették, hazánkban hivatalosan február 4-én indult.
A szolgáltatás csapatának tagjai ügyvédek, az európai jog elméleti és gyakorlati szakemberei. Azt ígérik, hogy a beérkezõ kérdésekre 15 munkanapon belül minden esetben választ adnak.
Nem ez az egyetlen lehetséges út azonban, ha valakinek
gondja támad a közösségi joggal. Az Európai Bizottság és a
Külügyminisztérium Solvit néven egy olyan online problémamegoldó hálózatot is üzemeltet, amelyben a tagállamok
közösen dolgoznak a belsõ piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák pragmatikus megoldásán. A Solvit-központok, amelyek minden európai uniós
tagállamban megtalálhatók, díjmentes segítséget nyújthatnak
mind az állampolgárok, mind a cégek részérõl beérkezett panaszok kezelésében. A nemzeti közigazgatási rendszer részeként mûködnek, és az a feladatuk, hogy legfeljebb tízhetes határidõn belül megoldják az adott problémát. A Solvit általában a cégek vagy állampolgárok, illetve a nemzeti hatóságok
között felmerült, határokon átívelõ problémákkal foglalkozik, amelyek az uniós jog esetlegesen helytelen alkalmazásá-
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ból fakadnak. Többek között olyan területekkel foglalkozik,
mint a szakképesítések elismerése, az oktatásban való részvétel, a tartózkodási engedéllyel, a választójoggal, a szociális
biztonsággal, a munkavállalói jogokkal, a gépjármû-nyilvántartásba vétellel, az adózással kapcsolatos problémák.
Aki azonban „csupán” tájékozódni akar az EU-val kapcsolatban, annak továbbra is az idén februárban ötéves születésnapját ünnepelõ EUvonal ajánlható. A Külügyminisztérium által
indított, a lakosság uniós felkészülését segítõ telefonos és internetes szolgáltatás a nagyközönségnek nyújt az Európai
Unióval kapcsolatos ismereteket és gyakorlati tudnivalókat.
A szolgáltatást a Weber Shandwick politikai és kommunikációs tanácsadó cég mûködteti.
Az EUvonal az Európai Unióról és tagországairól, a szervezet
tevékenységérõl és Magyarország európai uniós lehetõségeirõl, illetve kötelezettségeirõl nyújt információt. Emellett
nagy hangsúlyt fektet a tagsággal járó, a lakosság mindennapi
életét közvetlenül befolyásoló tények bemutatására, a hétköznapokban felhasználható és szükséges praktikus ismeretek átadására. A kérdésekre lehetõség szerint a tanácsadók azonnal
válaszolnak. Ha a válasz további kutatást igényel, legkésõbb
három munkanapon belül küldik el a választ. VG
Elérhetõségek
Eurojus Cím: 1052 Bp., Deák Ferenc u. 15. (Európa Ház).
E-mail: eujog@ ec.europa. eu. Tel.: (06 1) 220-4579 (hétfõtõl
csütörtökig, 9–16 óra között)
Solvit Cím: 1027 Bp., Bem rakpart 47. (Külügyminisztérium).
E-mail: solvit@kulugyminiszterium.hu. Tel.: (06 1) 458-3532
EUvonal - www.euvonal. hu. E-mail: info@eu2004. hu. Tel.:
(06 80) 38-2004
Forrás: Világgazdaság, 2008. február 7.

FELHÍVÁS
a mezõgazdasági termelõk számára kötelezõ adatszolgáltatás teljesítésére
A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni
védelmérõl szóló 27/2006.(II. 7.) Kormányrendelet mellékletének B része alapján Alsónémedi település a nitrátérzékeny területek közé tartozik.
A rendelet a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatók számára elõírásokat tartalmaz az állattartó telepeken a trágyatárolás létesítményeire, valamint a mezõgazdasági területek trágyázásának szabályozására vonatkozóan. Mezõgazdasági területre éves szinten szerves trágyával kijuttatott
nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha-t!
Az elõírások betartását termõföldön a talajvédelmi hatóság,
az állattartó telepen pedig a környezetvédelmi felügyelõség
ellenõrzi. A hatóságok az elõírásokat megsértõ tevékenységeket felfüggeszthetik, korlátozhatják és megtilthatják.
A rendelet elõírja a nitrátérzékeny területen mezõgazdasági
tevékenységet folytatóknak adatszolgáltatást megalapozó,
folyamatos nyilvántartás vezetését, és a tárgyévet követõ
február 28-ig adatszolgáltatási kötelezettséget. Az adatlapokat a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához
kell beküldeni.
cím: 2100 Gödöllõ, Kotlán Sándor u. 3.
Az adatlap és a kitöltési útmutató elérhetõ a www.ontsz.hu
honlapon, kérhetõ a 28/512-440-es telefonszámon, vagy beszerezhetõ a falugazdásznál.
A gazdálkodó az elõírások nem vagy nem megfelelõ teljesítése esetén nitrátszenyezési és/vagy nitrát adatszolgáltatási
bírságot köteles fizetni. A nitrátszennyezési bírság 50000500000 Forintig, a nitrát adatszolgáltatási bírság 10000100000 Forintig terjedhet.
Aki érintett az adatszolgáltatás ügyében, ne mulasszon el tájékozódni, tájékoztassa ismerõseit is a rendelet elõírásairól!
Környezetünk szerves része: a szervestrágya
A szervestrágya nem megfelelõ kezelésének a lakosság által
is közvetlenül érzékelt hatása a kellemetlen szagok terjedése.
A szervestrágya-tárolás során a nagy mennyiségben termelõdõ CO2 (széndioxid), H2S (kénhidrogén) és NH3 (ammónia)
okozza a kellemetlen szagokat. Ez utóbbi zavarhatja a gondozókat és a közelben élõket, illetve állattartás esetén magára az
állatra is veszélyes. Ez az anyag ugyanis maró hatású a szemre, a bõrre és a légzõrendszerre, kötõhártya- és légzõszervi
megbetegedést okozhat.
A szervestrágyát általában trágyaszarvasban tárolják, a
csurgalékvizek kezelése nélkül, a hígtrágyát pedig – technikai
védelem nélküli - földmedrû tárolókban. Ezek az elhelyezési,
tárolási körülmények nem felelnek meg a környezetvédelmi
elõírásoknak, talajvízszennyezés forrásai lehetnek!
A 49/2001.(IV.3.) Kormányrendelet 1. melléklete által elõírt helyes mezõgazdasági gyakorlat meghatározza a kijuttatott trágya mennyiségét, a trágyázási tilalmi idõszakot, a trágyakijuttatást erõsen lejtõs mezõgazdasági területeken, vízzel telített, fagyott, hótakaróval borított talajon, a trágyázás szabályait vizek
környezetében. Tartalmazza az állattartó telepek trágyatároló

mûtárgyainak kialakítására vonatkozó szabályokat, illetve a
mezõgazdasági területek trágyázásának szabályait.
A rendelet alapján ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas mezõgazdasági tábla szélén - legfeljebb 2 hónap idõtartamra olyan helyen alakítható ki elszivárgás elleni védelem nélkül,
ahol a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van; felszíni víz
nincs 100 m-en belül. Ideiglenes trágyakazal nem létesíthetõ
vízjárta területen, alagcsövezett mezõgazdasági tábla szélén.
Trágya nem juttatható ki felszíni víztõl, forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól 10 m-es sávban, amennyiben jogszabály ettõl eltérõen nem rendelkezik.
A 27/2006.(II. 7.) Kormányrendelet szerint állattartó telephez
trágyatároló nem létesíthetõ külön jogszabály szerinti vízjárta területeken; felszíni víztõl, valamint jogszabály által nem
szabályozott, ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti vízkivételtõl számított 100 méteren belül; bányatavak 300 méteres
parti sávjában! A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a helyi adottságok alapján kisebb védõtávolságot is megállapíthat!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 6/1997. számú
(IV. 25.) rendelete, valamint a módosítására kiadott
10/1999.(09.09.),12/2000.(09.13.)sz. és a 10/2003.(07.04.)sz.
önkormányzati rendelet határozza meg a község területén történõ állattartás azon részletes feltételeit, amelyekrõl más jogszabályok nem rendelkeznek, s amelyek a környezetvédelmi, állatés közegészségügyi elõírásokat szem elõtt tartva mind az állattartó, mind a környezetében élõ polgárok érdekeit szolgálják.
Az állattartásról szóló 6/1997.(04.25.)sz. önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete elõírja az állatok tartására szolgáló épületek, építmények, melléképületek és melléképítmények ( ide
értve az ólat, istállót, kifutót, trágya-(trágyalé) tárolót is )
homlokzatától mért kötelezõ legkisebb távolságokat.
Az állattartással kapcsolatos állategészségügyi és környezethigiéniás követelményeket a 6.§. írja elõ. Kimondja, hogy az állat
tartója köteles gondoskodni a szagártalom csökkentésérõl, a
zárt rendszerû trágyakezelésrõl (a trágyát, trágyalét az istállóból
folyamatosan az elõre elkészített trágya/trágyalé tárolóba kell
elhelyezni úgy, hogy a trágya/trágyalé a saját és a szomszédos
lakótelkek, épületek és egyéb építmények rendeltetésszerû
használatát ne akadályozza, azok állagát ne veszélyeztesse, illetõleg használata a környezetre káros hatást (légszennyezõdést,
szivárgást, átfolyást stb.) ne fejtsen ki. Kisebb mennyiségû trágyát végleges elhelyezéséig - a fentiek figyelembevételével fedett tartályban kell gyûjteni stb.). Rendelkezik továbbá a fertõzésveszély csökkentésérõl, valamint az esetleg fellépõ fertõzõ
betegség elfojtásának elõsegítésérõl.
A rendelet megtekinthetõ a http:/www.alsonemedi.hu honlapon a Rendelettáron belül a Közszolgáltatásokkal összefüggõ rendeletek között.
További tájékoztatásért hozzám is fordulhatnak.
Czafrangó Ágnes
környezetvédelmi gyakornok
cz.agnes@alsonemedi.hu
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FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
2008. március 17. volt a gépjármûadó, építményadó, iparûzési adóelõleg 2008. évi I. féléves részletének megfizetése.
Sajnálatos módon a 2008. évi terhelések adatait csak február
utolsó napjaiban kaptuk meg, így idén sem tudtunk csekkeket
küldeni a befizetéshez. Kérünk mindenkit, aki még nem tette
meg, hogy fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba és az adóból
kérjen csekket. 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 2007. évi talajterhelési díj bevallási
nyomtatványok benyújtásának és a díj befizetésének 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.
2008. május 31. a 2007. évi iparûzési adó bevallásának, ill.
az esetleges adókülönbözet megfizetésének a határideje. Az
elmúlt évhez hasonlóan hamarosan elérhetõ Önkormányzatunk honlapján, a www.alsonemedi.hu oldalon a nyomtatványkitöltõ program az Ügyintézés menüpont alatt.
Az idegenforgalmi adó bevallásának és megfizetésének határideje minden hó 15. napja.
Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS

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 az e célra szolgáló 0753-D nyomtatványt kitöltve
csatolja SZJA bevallásához.
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
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány:
18679717-1-13
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány:
18701380-1-13
Alsónémedi Sport Egyesület: 19831167-1-13
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány:
18696286-1-13
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 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.
Ha az Ön 2007. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor vele egyeztesse a rendelkezés leadásának módját.
Polgármester

2008. február 01-tõl a Pest Megyei Esélyek Háza mûködtetését pályázat útján a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete nyerte el. Munkájukat két helyen folytatják, az Egyesület székhelyén Vácon (Mozgáskorlátozottak
Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 2600, Vác, Rákóczi út 36. tel: 27/502-660, fax: 27/510-641) és Budapesten a
Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ irodájában (Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
1117, Budapest, Karinthy F. út 3. tel: 1/279-4713).
Céljuk: az esélyegyenlõség elõmozdítása, érdekvédelem, érdekképviselet a célcsoport számára. Szakmai mûhelyeket,
Értesítjük a kedves Szülõket, hogy a tanköteles korú gyermeképzéseket kívánunk szervezni.
Az alábbi célcsoportoknak kívánnak segítséget nyújtani: fo- kek általános iskolai beíratása
2008. április 2-án (szerdán) 8 – 16 óráig
gyatékossággal élõk, nõk, gyermekek, romák, idõsek, hátrááprilis 3-án (csütörtökön) 14 - 18 óráig
nyos helyzetû településen élõk.
Polgármesteri Hivatal lesz a Széchenyi István Általános Iskolában.
(Tanköteles korú az a gyermek, aki 2008. május 31-ig betölti
a 6. életévét.)
A beíratáshoz szükségesek:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
2008. április 26. szombat munkanap,
- óvodai szakvélemény
ügyfélfogadás 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
- a gyermek társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ)
2008. május 02. péntek pihenõnap,
- lakcímkártya
így a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
- diákigazolványhoz: 1 db igazolványkép
Polgármesteri Hivatal
Mayer Istvánné igazgató

FELHÍVÁS

FIGYELEM! Munkarend változás!
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Szülõk-Pedagógusok bálja – 2008. február 4.
Iskolánkban a tanulók farsangi rendezvénye után február 2-án került sor a Szülõk-Pedagógusok báljára.
Megtelt a Betyár Étterem. A 7. osztályosok igényes, kedves táncát vastapssal köszönte meg a közönség.
A jó hangulatról Morvai János, Borbély Ferenc és Farkas István gondoskodott. A finom, ízletes vacsora után kellemes szórakozás vette kezdetét.
Az értékes tombolaajándékok is gazdára leltek, az utolsó vendégek 5 óra tájban indultak hazafelé.
A Széchenyi István Általános Iskola Igazgatósága és Nevelõtestülete, a Szülõi Munkaközösség vezetõsége köszönetét fejezi a
Szántó Erzsébet pedagógusnak a bál szervezõjének, és a szülõi munkaközösség közremûködõ tagjainak.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik értékes tombolaajándékkal támogatták rendezvényünket.
Támogatóink: Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, Varga Csilla virágos, Pelsõcziné Bartos Andrea kozmetikus,
Randevú presso, Penny Market, Németh József, Alko, Sándor Miklós, Klettner András éjjel-nappali bolt, Varga Sándor, Inci
játéknagyker, Pelsõczi Dezsõ, Gábor Zoltán, Józan Kft (szigetelõanyag), Korcz Attila, Festékbolt, Papírbolt, Vincze József,
Zsolmár Bt. Tóni mûanyagbolt, Marosi Béla, Gál Benjamin, Zsebedics Ferenc, Nagy László, Lovas László, Bálint Róbert,
Kiss János, Kiss Pál (AGRI MOTORS KFT)
Tamás György (Betyár Vendéglõ) AMI VÍZ-GÁZ, Dr. György Balázsné,
Surányi Miklós, Bálint Dezsõ, Györgyövics Károly, Autósbolt, Pálos Ferenc, Zolnai Õrzõ-védõ Kft., Méhes Imre, Gendúr
Balázs, Szakál Zsolt,
A 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 4.b és a 8.a osztály szülõi munkaközössége.
Köszönettel tartozunk a támogatói jegyeket megvásároló szülõknek is!
Köszönjük a zenekarnak és a Zolnai Õrzõ-védõ Kft-nek az ingyenes szolgáltatást!
A bál bevétele több mint fél millió Ft. (Az elszámolás még folyamatban van)
Ezt az összeget a Szülõi Munkaközösséggel egyeztetve az oktatás feltételeinek javítására szeretnénk fordítani.
Bízunk abban, hogy mindenki jól érezte magát, volt lehetõség a beszélgetésre, a közös élmények felelevenítésére, a kellemes
szórakozásra.
Mayer Istvánné igazgató
„…Az ember annyit ér, amennyi
hasznot hajt embertársainak
s ezáltal az egész emberiségnek…”
(Széchenyi István)

- ultrahang
- csontsûrûség vizsgálat

10.00 NEVELÉSI FÓRUM
„Együtt a gyermekeinkért”
A RENESZÁNSZ ÉVE
Nevelési helyzetek, esetek megbeszélé„Harcban erõs, békében igaz bíró vala Mátyás,
se, elemzése
Mûvészet, tudomány hírli királyi nevét.”
(Czuczor Gergely) A Fórumot vezeti: Incze Zsuzsa televíziós, a Csellengõk c. mûsor szerkesztõje
- Janák László Emléktorna a sportpáSzeretettel meghívjuk Önt iskolánk
lyán
a környezõ iskolák csapatainak
hagyományõrzõ kulturális
részvételével
rendezvénysorozatára

a Széchenyi Napokra,

Március 26. szerda
8.00-12.00 EGÉSZSÉGNAP
Helye: Széchenyi István Általános Iskola
- laborvizsgálatok
- szûrõvizsgálatok

Március 28. péntek
9.00 Tanulmányi versenyek
Komplex természettudományi verseny
Matematika feladatmegoldó verseny
Szellemi vetélkedõ Mátyás király koráról
Ügyességi versenyek
Kézmûves foglalkozások

Március 27. csütörtök

melyet 2008. március 26-28-a
között rendezünk
A tantestület nevében
Mayer Istvánné
iskolaigazgató

- õsi recept alapján készült ételek fogyasztása
- 50 perces haditorna bemutatón való
részvétel

„Visegrád a honfoglalástól Mátyás
királyig”
KISPALOTAJÁTÉKOK
a történelmi helyszínen, Visegrádon
- Mátyás király Múzeum kiállításának
megtekintése
- reneszánsz táncbemutató
- solymászbemutató
- kézmûves foglalkozások
- korabeli mesterségek fortélyai
- középkori gyermekjátékok kipróbálása

17.00 A RENESZÁNSZ ÉVE
Ünnepélyes zárómûsor
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Szende László
a Magyar Nemzeti Múzeum
fõosztályvezetõje
Irodalmi-zenés összeállítás
az iskola tanulóinak közremûködésével
Zárótánc: Palotás
a 8. évfolyam búcsútánca
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Kulturális hírek – Programok
Április 21-én 17 órára tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklõdõket fiatalabbakat, idõsebbeket a Mûvelõdési Ház
/volt Opál ház/ nagytermébe egy vidám zenés, szórakoztató
délutánra. A belépés ingyenes!
A faluházi esték „Muzsikusportrék” sorozatának következõ
elõadását a Széchenyi napok rendezvénysorozata miatt március 27. helyett április 17-én csütörtökön 18 órakor tartjuk
a Faluházban.
Február 24-én a Mûvelõdési Ház nagytermében ünnepélyes
keretek között nyitottuk meg az Alsémedin élõ Bodó György
alkotásaiból válogatott képzõmûvészeti kiállítást. Egy héten
keresztül tekinthették meg az érdeklõdök az alkotásokat. Az
általános iskola diákjai szervezetten keresték fel a tárlatot. Az
érdekes látásmód, sokszor meghökkentõ képi megfogalmazások gondolkodásra késztették az embert. A közöttünk szerényen, csendben élõ alkotó sokak számára meglepetést okozva, de mély nyomot hagyva épült be tudatunkba.
Gratulálunk az alkotónak, köszönjük, hogy megosztotta velünk érzéseit, képi világát, látásmódját, és kinyitotta szemünket a világ apró, de nagyon fontos részleteinek felfedezésére
és befogadására.
Könyvtári hírek
Az alsónémedi könyvtár állományának – könyvek, folyóiratok, napilapok, DVD, CD – kölcsönzése, illetve helyben használata 2008. január 1-tõl ingyenes. Állományunk az elmúlt
esztendõben 984 db dokumentummal gyarapodott. Szépirodalom, szakirodalom, a gyermekeknek, ifjúságnak regények,
mesék, képeskönyvek, ismeretterjesztõ könyvek állnak rendelkezésükre. Hétfõ, szerda, péntek 14-20 óráig, kedden és
csütörtökön 9-15 óráig látogatható a könyvtár. Mindenkit hívunk és várunk. Töltsék el tartalmasan a szabadidejüket, kölcsönözzenek a könyvtárból!
A Teleház is hívja és várja a látogatókat hétfõn, szerdán és
pénteken 16-20 óráig, kedden és csütörtökön 9-13 óráig!
Április 13-án vasárnap délután 3 órakor
a Mûvelõdési Ház /volt Opál ház/ nagytermében
„Talán még is jó az ember”
címmel összeállítást hallgathatnak az érdeklõdõk
Márai Sándor verseibõl
Sára Bernadette és Cseke Péter
színmûvész házaspár elõadásában
a „Költészet napja” alkalmából.
Az elõadás megtekintése ingyenes.
Az elõadás után Kiss Ernõ tanár-festõmûvész albumát
mutatjuk be, mely a település fennállásának
940. évfordulója alkalmából készült.
Eredményes pályázat
Az Alsónémedi Hírmondóban 2007-ben megjelent Palóc
Társaság által kiírt pályázat a szülõföld, a hazai táj és az otthon megjelenítése témakörökben. A felhívásra Székelyföldrõl, Felvidékrõl és Magyarországról 147 pályázat érkezett, s
ebbõl egy Alsónémedirõl. A pályázat írói név szerint Gál
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Anikó, Juhász Bernadett gimnazisták voltak. A lányoknak
eredményesen sikerült az esszé megírása, 6. helyüket oklevéllel, értékes könyvjutalommal és 1 éves Honismereti lap
elõfizetésével értékelték. Jutalmukat a Magyar Kultúra Házában 2008. január 27-én ünnepélyes keretek között a Deák teremben vehették át. A díjat a Károli Gáspár Református
Egyetem igazgatója adta át.
Gratulálunk a két fiatalnak, hiszen ezzel a sikeres pályázattal
Alsónémedi jó hírét öregbítették.
2007-ben a Mûvelõdési Ház támogatásával irodalmi pályázatot írtunk ki a település fennállásának 940. évfordulója alkalmából. Reményeink nem váltak valóra, hiszen nagyon kevés
– szám szerint kettõ - pályázat érkezett. Köszönjük Surányi
Lászlónénak és Kovács Sándor Istvánnak, hogy gondolataikat, érzéseiket leírták, megosztották velünk, és hozzájárultak
ahhoz, hogy az Alsónémedi Hírmondó leközölje írásukat.
Kérem olvassák Kovács Sándor István lokálpatrióta érzésekben
gazdag írását!

Alsó-nemédi dicsérete
Gyakran eltûnõdöm, mi abban a magasabb értelem, hogy az
ember egy adott helyre születik vagy konkrét helyen él. Nem
sikerült megfejtenem a rejtélyt, de biztos vagyok benne, hogy
mint a világon semmi, úgy ez sem véletlen. Egy õsi kínai
könyv tanúsága szerint az aranykorban a falusiak hallották a
szomszéd faluban kukorékoló kakast, de úgy haltak meg,
hogy még csak a lábukat sem tették ki saját falujukból. És ez
nem primitívség volt. A ma embere nyughatatlan. Keresztülkasul járja a világot és kívül próbálja megtalálni, amit belül
elveszített: a békét, a harmóniát, a teljességet. Természetesen
eredménytelenül.
Alsónémedi, vagy ahogy én hívom: Alsó-nemédeni számomra szent hely. Nemcsak azért, mert itt élek születésem óta és
minden fontosabb emlékem ideköt. Elsõsorban az õsök csontjai szentelik meg ezt a helyet, akiknek lelke tán még itt lebeg
és még a másvilágról is sugározzák szeretetüket. A második a
szülõi ház, amely vár és oltalom és menedékem egy könyörtelen világban. A harmadik a szerelem. Reménytelensége folytán testiségtõl mentes, de így marad tiszta mindhalálig.
Folytassam? Voltak keserû pillanatok, mikor elátkoztam és a
pokol fenekére kívántam ezt a falut – kudarcaimért a környezetet okolva. Aztán rájöttem: a hiba bennem van. Amíg zárkózott voltam, a világ is elzárkózott elõlem. Mióta megnyíltam, a világ is kinyílt.
Végezetül még egy gondolat. Sokáig bántott, hogy – az idõ
multával – sorra eltûnnek gyermekkorom ifjúságom kedves
helyszínei: az alsós iskola, ahol tanulni kezdtem; a mozi, ahova szívesen jártam; a Betyár kocsma, hol alkoholmámorban
elsõ verseim fogalmaztam. Aztán megnyugodtam. Az elmúlás csak látszat. Semmi sem tûnik el nyomtalanul. Képzeld
azt, hogy az Isten egy „videós”, aki filmre veszi életed legapróbb mozzanatát is, mint ahogy te is filmre veszed vagy vetted gyermekeid emlékezetes perceit. És megnyugszol. Mert
minden megmarad az Õ szeretetében.
Boldog születésnapot, Alsó-nemédeni!
Összeállította Geigerné Moldvai Marianna intézményvezetõ

NAPFÉNY MAZSORETT ALSÓNÉMEDI
Csoportunknak az elmúlt évben ismét lehetõsége nyílt arra,
hogy a különbözõ helyszíneken megrendezésre kerülõ versenyeken részt vehessen. Becsülettel helytálltak a némedi lányok, mi sem bizonyítja jobban ezt, mint ez az, eredmény lista: Az Napfény Mazsorett Alsónémedi 2007-es összesített
versenyeredményei
XI. Pest megyei verseny 2007.04.14.
Cadett
Show tánc
I bot
II. helyezés
korcsop.
nagycsapat
Twirling, 5
Cadett
elem,
I. helyezés
korcsop.
nagy csapat
Junior
Tradicionális
2 bot
I. helyezés
korcsop.
kis csapat
Show tánc
Junior korcsop
Pom-pon
I. helyezés
Nagy csapat
XII. Pest megyei verseny 2007.12.01
Tradicionális,
Mini korcsop.
I bot
I. helyezés
nagycsapat
Cadett
Tradicionális,
I bot
II. helyezés
korcsop.
nagycsapat
Cadett
Show tánc
I bot
I helyezés
korcsop.
nagycsapat
Junior
Show tánc
1 bot
I. helyezés
korcsop.
nagycsapat
Junior
Twirling 10
II. helyezés
korcsop.
elem
II. Országos Siófoki Mazsorett Vándorkupa verseny
Cadett
Show tánc,
IV. helyezés
korcsop.
nagycsapat
Cadett
Tradicionális,
II. helyezés
korcsop.
nagycsapat
Junior
Tradicionális,
2 bot
IV. helyezés
korcsop.
kis csapat
Show tánc
Junior korcsop
Pom-pon
IV. helyezés
Nagy csapat
XI. és XII. Pest megyei verseny egyéni összesítése
Twirling Cadett korcsoport
2007. 04.14.
2007. 12 .01
1. hely
Galambos Brigitta
5 elem
1. hely
10 elem Miss
Twirling*
2007
Polyák Viktória
5 elem
2. hely
5 elem
1. hely
Hornyák Réka
5 elem
6. hely 10 elem
3. hely
Gál Alexandra
5 elem
7. hely
5 elem
6. hely
Kovács Nikolett
5 elem 10. hely
5 elem
7. hely
Icsó Réka
5 elem 14. hely
5 elem
3. hely
Tana Klarissza
5 elem 15. hely
Kiss Fanni
5 elem
9. hely
Szalai Anabella
5 elem 10. hely
Steingruber Virág
10 elem
1. hely 13 elem
1. hely
Twirling Junior korcsoport
2007. 04.14.
2007. 12.01
Nagy Bernadett
5 elem 5. hely
10 elem
5. hely
Borbély Vivien
5 elem 6. hely
10 elem
3. hely
Józan Katalin
- 10 elem
Juhász Bernadett
13 elem 1. hely
13 elem
1. hely

Twirling Páros Cadett korcsoport
2007. 04. 14.
2007. 12. 01.
Galambos Brigitta
és
Steingruber Virág
Polyák Viktória és
Icsó Réka
Gál Alexandra és
Kiss Fanni
Szalai Anabella és
Hornyák Réka
Nagy Bernadett
és
Borbély Vivienn

Juhász Bernadett

Dura Veronika
Gál Alexandra

5 elem

1. hely

10 elem 1. hely

-

-

5 elem 1. hely

-

-

5 elem 2. hely

-

-

5 elem 2. hely

5 elem

1. hely

-

-

Balett-alapú Tánc Twirling Senior
2007.04.14.
2007.12.01
1. hely
Miss BaBalettBalettlett-ala1.hely
alapú
alapú
pú
Twirling*
2007
Ms. Majorett (Amatõr)
2007.04.14.
2007.12.01
Cadett
6. hely
cadett
4. hely
cadett
3. hely
Ms. Majorett (Páros)
2007.04.14.
2007.12.01

Józan Anikó és VinMini
2. hely
ce Renáta
Steingruber Virág
és
Cadett
3. hely
Galambos Brigitta
II. Országos Siófoki Mazsorett Verseny
(egyéni eredmények)
Amatõr (szóló; senior)
Juhász Bernadett
Országos II. hely
Steingruber Virág
és
Galambos Brigitta

Amatõr (páros; cadett)
Országos III. hely

Hornyák Réka

Amatõr (szóló; cadett)
Országos IV. hely

* 2007-ben saját korcsoportjában a legmagasabb pontot elért
versenyzõ Pest megyében
Mazsorett tagok 2007/2008-ban:
Mini korosztály:
Bálint Réka, Bartos Dóra, Bartos Fanni, Jenei Brigitta,
Józan Anikó, Kerekes Eszter, Nagy Klaudia, Nagy
Krisztina, Novoty Franciska, Salamon Viktória, Szabó
Fanni, Szabó Mónika, Szlovicsák Orsolya, Szûcs Alexandra, Szakál Anett, Szakál Zsanett, Tana Klementina,
Tarnavölgyi Zsófia, Vince Renáta, Vizi Sarolta,
Cadett korosztály:
Andristyák Judit, Antos Alexandra, Dura Veronika, Galambos Brigitta, Gál Alexandra, Hornyák Réka, Icsó
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Réka, Jenei Tünde, Juhász Henrietta, Juhász Klaudia, Kiss Fanni, Kovács Nikolett, Nagy Klaudia, Polyák
Viktória, Révész Boglárka, Sedlák Szabina, Steingruber Virág, Szalai Annabella, Szarka Márta, Tana
Klarissza, Tóth Zsanett, Vince Petra
Junior korosztály:
Borbély Vivien, Gál Anikó, Jakab Beatrix, Józan Katalin, Juhász Bernadett, Sedlák Dorka, Harcsa Gyöngyi, Laczkó Erika, Nagy Bernadett, Naszádos Beáta, Sraga Julianna, Tüske Annamária, Vida Ildikó
Mazsorettjeink értékes pillanatokat, kellemes perceket, örömet szereztek kitûnõ eredményeikkel maguknak, szüleiknek és nem utolsó sorban nekem. Méltán lehetünk büszkék rájuk, hiszen a legjobb tudásuk szerint képviselték országszerte Alsónémedit.
Juhász Lászlóné
csoportvezetõ

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 800.000,- Ft-os összeget különített el az Alsónémedin
mûködõ civil szervezetek támogatására. A fenti összeg felhasználására az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki:
1. a jelentkezõknek részletes bemutatkozást kell benyújtania,
mely keretében a civil szervezet szerepeltessen beszámolót
eddigi tevékenységérõl, annak eredményeirõl,
2. a pályázó jelölje meg, hogy mire kéri a támogatást, a megpályázott összeg tervezett felhasználásáról csatoljon elõzetes
költségvetést,
3. a pályázónak meg kell jelölnie – kapcsolódva az elõzõekhez –, hogy mekkora támogatási összeget kér,
4. a pályázat során elõnyt élvez az a pályázó, illetve pályázat,
amelynek benyújtója jogilag rendezett formában mûködik,
5. a kiíró elvárja, hogy a pályázó folytatott tevékenységével
járuljon hozzá a település hagyományos értékrendjének megõrzéséhez,
6. elõnyt élveznek azok a pályázók, akik a község falunapi
rendezvényeinek megszervezésébe aktívan bekapcsolódnak,
programot szerveznek,
7. a pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a pályázati eljárás során be kell tartani a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (a továbbiakban: törvény) rendelkezéseit.
8. nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló
gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezetõ tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon szervezeti egysége,
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fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együttmûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a törvény 13. § alapján a honlapon közzétették.
9. a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 8. pontban foglalt korlátozás
alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési
ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselõjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselõjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve
összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Képviselõ-testület a pályázati lehetõségbõl kizárja azokat, akik a település mindenkori éves költségvetésébõl rendszeresen, azaz évente
támogatást kapnak.
A támogatásban részesített szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely alapján a megítélt támogatással való írásbeli, számlákkal alátámasztott
elszámolás véghatárideje 2008. december 31.
A pályázat benyújtási határideje:
2008. április 07. hétfõ 12 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal.
A pályázatokról a Képviselõ-testület a Kulturális és Oktatási
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatai alapján április
25-i ülésén dönt.

Megkezdõdtek a Ki Mit Tud? vetélkedõ selejtezõi
Hosszú elõkészítõ munka után, március második
hétvégéjén kezdetét vette a Pest Megyei Ki Mit Tud?
vetélkedõsorozata. A vetélkedõ szervezését a monori Vigadó
Kulturális és Civil Központ kezdeményezte, és Pest Megye
Önkormányzatának támogatásával sikerült a terveinket
valóra váltani. Egész Pest megyét területi alapon felosztva
helyi selejtezõk, majd helyi elõdöntõk után jutnak el
kategóriánként a legjobbak a május 10-i Monoron
rendezendõ döntõre.
Elsõként Vácott és Gyálon szerveztek helyi selejtezõket.
Az országos népszavazás miatt törölték a szervezõk a
vasárnapra tervezett fellépéseket, így igazán sûrû péntek –
szombat elé néztek, hiszen a két helyszínen közel ötszáz
fellépõ gyerek fordult meg a színpadon.
A váci selejtezõn 56 produkció közül a szakmai zsûri
döntése alapján közel 30 jutott tovább az elõdöntõbe. Számos
produkció közül a modern tánc és a néptánc kategóriában
neveztek a legtöbben, és ezekben a kategóriákban láthattuk a
legszínvonalasabb mûsorszámokat. De a prózai és a
könnyûzenei mûsorok között is akadtak kiemelkedõen jó
elõadások. A váci területi elõdöntõ idõpontja április 12. Jó
hangulatú, színes, változatos mûsorokat lehetett látni és
hallani Gyálon is, ahol két nap alatt 83 mûsorszámot adtak elõ
a tehetségüket megmutatni kívánó fiatalok. Közülük a gyáli
elõdöntõbe április 19-re 23 produkció jutott tovább. Érden
április 5-én és 19-én, egy fordulóban mérik össze tudásokat a
területileg oda tartozó fellépõk, közvetlenül az elõdöntõben.
Mindhárom helyszínen várják az
érdeklõdõket sok
szeretettel!
Monoron, 2008. április 11-12-13-án a selejtezõkkel
kezdõdik a helyi vetélkedõ, melyet április 19-én követ a
monori elõdöntõ. Három nap alatt több mint 120
mûsorszámnak szurkolhatnak a helyszínen és a televízión
keresztül is. A vetélkedõt a Gemini televízió élõ adásban
közvetíti az MTT képújság csatornáján. A fellépõ produkciók
között több mint 25 helyi vagy itt tanuló gyerekekbõl álló

mûsorszám szerepel, szinte minden kategóriából.
Szurkoljunk nekik együtt pénteken 14, szombaton és
vasárnap pedig 10 órától a Mûvelõdési Házban vagy a
televízió képernyõje elõtt!

FIGYELEM! LOMTALANÍTÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a húsvét elõtti
szokásos lomtalanítást a korábbi évek gyakorlatától eltérõ
idõpontban tartjuk, tekintettel a március 15-i ünnepre!
A pontos idõpont:

2008. március 29. szombat
Kérünk mindenkit, hogy március 29-én szombaton
reggel 6 óráig a megunt, használhatatlan tárgyaikat
tegyék ki az ingatlanok elé, mert a vállalkozó ekkor indul
azok begyûjtésére.
A lomtalanítási akció nem arra szolgál, hogy kommunális
hulladékot rakjanak ki, mert azt ez alkalomból nem viszi
el a szolgáltató (azok a rendes hulladékgyûjtési napokon
díjazás ellenében kell, hogy kikerüljenek portáink elé).
Ugyancsak nem viszi el a szolgáltató, mert nem a lom
kategóriájába tartoznak a veszélyes hulladékok, az
akkumulátorok, a gumihulladékok, a tavaszi
kertmegújításból származó hulladékok, így a gaz, a
fagally, a nyesedék, stb. Kérjük tehát Önöket, hogy
mindezeket szem elõtt tartva az olyan lim-lomokat
tegyék ki, amelyek valóban elszállíthatók a lerakóra.
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
Felhívjuk az érintett gazdák figyelmét arra, hogy a
mezõõri szolgálat minden évben

március 01-tõl november 30-ig
foglalkozik a külterület õrzésével.
Alsónémedi Önkormányzata

Így szavaztunk március 9-én
Alsónémediben a 2008. március 09-i országos ügydöntõ népszavazáson a választójogosultak 55,26 %-a (2114 fõ) ment el szavazni.
A kórházi napidíj eltörlésével kapcsolatos kérdésre a választók
90 %-a (1885) igennel,
10 (215) %-a nemmel szavazott,
míg a vizitdíj kapcsán
87 % (1826) - 13 % (269) volt az arány az igenek javára.
A tandíj eltörlésével kapcsolatban az alsónémediek
87 %-a (1821) szavazott igent
és 13 %-a (274) nemet.
Helyi Választási Iroda
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Komplex urológia
szûrés értékelése
A korábban megkezdett (2006-ban) térségi (Dabas, Alsónémedi, Bugyi, Ócsa,
Hernád) urológiaszûrést (2007. november 17, és december 01.)
Alsónémedi területén élõ 40 év feletti
férfilakosság számára ismét megszerveztük.
A szûrõvizsgálat célja: a jó- és rosszindulatú
urológiai
megbetegedések
(prosztata megnagyobbodás, prosztatarák, hályográk, szexuális zavarok stb.)
korai felismerése ezáltal hatékony kezelése. Korán felismerve az urológiai
problémák nagy része hatékonyan kezelhetõ a betegek életminõsége jelentõsen javítható. A kezdeti stádiumban lévõ, panaszt még nem okozó prosztata
daganat is gyógyítható.
A szûrõprogramot Dr. György Balázs Alsónémedi polgármestere és a háziorvosok
Dr. Tholt Mária, Dr. Papp Zsolt tudtával
és támogatásával szerveztük meg.
A lehetõséggel az érintett célcsoportból
141 fõ élt.
– 37 betegnél jóindulatú prosztata megnagyobbodást diagnosztizáltunk
– 25 férfi nyilatkozott házaséleti zavarokat okozó eltérésekrõl
– 76 (54%) megjelenten urológiai káros
eltérést nem találtunk
– 2 férfin igazolódott be prosztatarák
szövettanilag alátámasztottan
– 1 férfi esetében a prosztatarák ismételt szövettani vizsgálata folyamatban
van.
Bár még nem értük el az osztrák prevenció szintjét, azonban relatíve kevesebb
új daganatos megbetegedést szûrtünk ki
a tavalyi szûréshez képest.
A megjelent betegek 54% -ban urológiai
eltérést nem találtunk.
A jövõben reméljük, hogy az a tendencia
– Kevesebb új beteg
– Jobban és idõben megkezdett terápia,
melyet az urológiai népegészségügyi
preventív lakossági szûrõvizsgálat eredményével érhetjük el, hogy az egészséges emberek számát fogja növelni.
Klemencz Györgyné
intézetvezetõ
Dr. Verebélyi András
urológus
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Ítélethozatal
Isten vérétõl ittasultan
üvölt az elvakult tömeg
hogy föl nem ismert megváltóját
a hatalom feszítse meg
Pilátus fontol ingadozva
aztán dönt s mossa kezeit
„a vére rajtunk s fiainkon” –
megkapják ha ez kell nekik
Izráel vár vár – egyre várja
ki nem jöhet el már soha,
meddõ várás a büntetése:
nincs kettõ egysúlyú csoda
s ha mégis eljõ valaki
hamis lesz s úgymond „farkasi”
Kovács Sándor István

Tisztelt Sportbarátok!
Tisztelt Olvasók!
Az Alsónémedi SE tájékoztatja
Tisztelt Támogatóit, hogy az egyesület részére 2007-ben személyi jövedelemadójuk 1%-ból 13.785
Ft-ot ajánlottak fel. Ezen összeget a
sportpálya gyeptéglázása során
felmerült költségek rendezéséhez
használtuk fel.
Utólagosan is köszönjük támogatásaikat és kérjük továbbra is éljenek az 1% felajánlásának lehetõségével. Hozzájárulásuk is segíthet a községben a gyerekek sportolási körülményeinek biztosításában
és javulásában.
Az Alsónémedi SE adószáma:
19831167-1-13
ASE vezetõség

Kirándulók, színházlátogatók figyelmébe!
2008. április 19-én délelõtt a Fõvárosi Nagycirkuszban az új mûsort nézzük
meg: „Festival Plussz”. Bohócok, akrobaták, zsonglõrök, légtáncosok szórakoztatják a közönséget. Szülõk, nagyszülõk, gyerekek jelentkezését várom.
2008. április 19-én este a Budapesti Operettszínházban Jávori Ferenc
Fegya: Menyasszonytánc címû Klezmer-musicalt nézzük meg. Fõbb szereplõk: Siménfalvy Ágnes, Mikó István, Kovács Zsuzsa, Benkóczy Zoltán. Az
elõadás megtekintését minden korosztálynak ajánlom.
2008. május 10-én egész napos autóbusz-kirándulásra hívom községünk
érdeklõdõ lakóit. Délelõtt Mártonvásáron Magyarország egyik legszebb épületét, a Brunszvik kastélyt, Kápolnásnyéken pedig Vörösmarty lakóházát
tekintjük meg. Ezután a Velencei-tó festõi szépségében gyönyörködünk, délután pedig Agárdon a felújított fürdõben töltünk néhány órát. Érkezés haza
az esti órákban.
Várom szeretettel a jelentkezõket! Telefon: 30/357-1441 vagy 337-861
Alsónémedi Minden Kedves Lakójának
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!
Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
a Kult. Okt. Biz. elnöke

Magas jövedelemmel
hitel és biztosítás
közvetítésére munkatársat
keresek
Dél-Pest területére,
minimum érettségivel.
Ingyenes betanítással, oktatással.

Alsónémedi Hírmondó

Hívjon a 06 70 336-83-17 vagy
287-83-83 számon.

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

