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Községünkben 2014. március 5-17. között tüdőszűrő vizsgálatot tartunk. 
a tüdőgondozó intézet tájékoztatása szerint jogszabályi előírások alapján a 40 éven felüli, érvényes 
TaJ kártyával rendelkező magyar állampolgárságú helyi lakosoknak a tüdőszűrés ingyenes. a 18 és 
40 év közötti korosztálynak térítési díjköteles lenne a vizsgálat, de ennek költségét, személyenként 
1.700.-Ft-ot, magyar állampolgárságú, alsónémedi lakosok esetén Önkormányzatunk vállalja.

a tüdőszűrő vizsgálat helye: 
                                                      Alsónémedi, Fő út 73. Régi Művelődési Ház

a vizsgálatokra az alábbi időpontokban kerül sor:

                                                  Március 5, 10, 12, 17.  (hétfő, szerda): 11.50-17.50
                                                  Március 6,7,11,13,14.  (kedd, csütörtök, péntek): 7.35-13.35

A vizsgálatra hozzák magukkal személyazonosító igazolványukat, lakcímigazoló kártyájukat, 
valamint TAJ kártyájukat. 

                                                                                                                    Polgármesteri Hivatal

Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelete helye:  
Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik (a Posta illetve  

a katolikus templom közötti úton közelíthető meg).
Az ügyeletet elérhető az alábbi telefonszámokon:  1/301-6969 (vonalas 

telefonról ezt a számot érdemes hívni) és a 104 (mobiltelefonról  
ez a szám javasolt).  Tel.: 29/378-651 Mobil: 30/948-1472

MEZŐŐRSÉG  06-30-508-6827; POLGÁRŐRSÉG 06-30-484-7658 
RENDŐRSÉG 107, 112; KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK:

Bodó Zoltán 06-30-503-6739;  
Dernóczi Zoltán településőr 06-70-607-9601

KÖRZETI MEGBÍZOTT:  Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21,
Szadai Attila r. törzsőrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy cselekmény  
esetén azonnal  hívják a megfelelő telefonszámot!

TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLAT
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„S légyen testvére magyar a magyarnak...”

Beszámoló a Képviselő-testület döntéseiről

Minden magyar embert megnyugvással és 
büszkeséggel tölt el, hogy törvény szavatolja Ma-
gyarországon az állampolgársághoz való jogát 
annak, aki magyarságát vállalja, azt állampolgár-
ként is érvényesíteni akarja, éljen bár az ország-
határokon kívül vagy a világ bármely táján.
Székelyföldi testvérfalunk, Nagyajta lakosai közül 
is már számosan felvették a kettős állampolgár-
ságot. Innen, 700 km távolságból is üdvözöljük 
őket, mint magyar állampolgárokat.
Egy nemzet ereje állampolgárai hűségében és 
tettvágyában lakozik. Reméljük, a mi nemzetünk 
is erősödik új állampolgáraink által, hisz többen 
vagyunk általuk, kik felelősséget éreznek Ma-
gyarország és a magyar emberek sorsáért.

A 2013. év során  az Alsónémedi Polgármesteri 
Hivatalban 13 fő tett állampolgársági esküt, és 
választotta második hazájának Alsónémedi köz-
séget.

 Üdvözöljük az új magyar állampolgárokat! Kí-
vánunk nekik és családjuknak jó egészséget, si-
kerekben gazdag életet. Adja Isten, hogy állam-
polgárként és magyarként tevékenykedhessenek 
családjuk, településük, nemzetük gyarapodására, 
s megtapasztalják: jó magyarnak lenni!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2013 decemberében a közmeghallgatás mel-
lett két rendkívüli ülést is tartott.

December 9-én a szennyvíz közbeszerzési eljárás 
alkalmassági döntése miatt volt szükség a testület ösz-
szehívására. A Bíráló Bizottság az egyetlen ajánlatot 
benyújtó céget – G-A-HÍD 2013 Konzorcium – al-
kalmasnak találta a tárgyalás lefolytatására, akik kb. 
420.000.000,- Ft+ÁFA összegű ajánlatot tettek, ami 
több mint a pályázatban tervezett összeg. Polgármes-
ter úr is alkalmasnak találta a céget a kivitelezésre, 
hiszen a csepeli szennyvíztisztítót is ez a cég építette. 
A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta. A költség-
különbözet miatt volt szükség december 18-án ismét 
döntésre, eszerint a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 jelű 
pályázatban az Önkormányzat által fizetendő, meg-
emelt összegű önerőt – 154.303.934 Ft-ot, mely összeg-
ből 131.958.091 Ft-ot az építés-beruházás önrészére 
(126.034.252 Ft építési munkák + 4.201.910 Ft tartalék 
+ 1.721.930 Ft el nem számolható költség) kíván for-
dítani.

December 12-én a szokásos évi közmeghallgatásra 
került sor az Opál házban. Beszámoltak a helyben köz-
szolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófa-
védelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., stb.), ezt kö-
vette a vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk szóló 

kérdések intézése, majd beszámoló a 2013. évi költségve-
tési évről, a 2014. évi elképzelésekről, és lakossági hozzá-
szólások következtek.

Dr. Inczeffy Zsolt az orvosi ügyelet vezetője a felújítá-
sokat emelte ki beszámolójában, míg dr. Papp Zsolt házi-
orvos a daganatos betegségekre hívta fel a figyelmet, mely 
kapcsán az időben történő orvoshoz fordulást javasolta.

Gyál Város Járási Hivatal vezetője Babák László a 
feladatok, ügykörök és a helyi kirendeltség mellett a Pol-
gármesteri Hivatallal kialakult jó kapcsolatról is beszélt. 
A jövőre nézve személyzeti és technikai fejlesztést is ter-
veznek a járásnál a még szélesebb és magasabb szintű 
állampolgári kiszolgálás érdekében. Emellett felhívta a 
figyelmet a szabálysértési, építésügyi bírságokra, mely-
ben nincs mérlegelési joguk, az összegeket jogszabályok 
rögzítik.

Rácz Ferenc alezredes, az Ócsai rendőrőrs vezetője 
az őrs régen várt megalakulásáról, a fokozott rendőri je-
lenlétről és a bűncselekmények kb. 30 %-os javulásáról 
beszélt. Vincze József polgármester a téma kapcsán jelzi, 
hogy pl. fizetett ellenőrzések is vannak a jelentős migrá-
ció kapcsán, mely szintén hozzájárult a kedvező statiszti-
kához. 

Kiss Miklós az Alsónémedi Polgárőr Egyesület ve-
zetője az Egyesület múltjáról, jelenéről, problémáiról be-
szélt.

Szotyori Róbert és családja
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Kozma Miklós a DAKÖV Kft. helyi kirendeltségének 
vezetője – az AIRVAC Kft. volt ügyvezetője – a cég átala-
kulásáról beszélt és a hamarosan megvalósuló szennyvíz-
tisztító bővítéséről.

Vincze József polgármester minden szolgáltató mun-
káját megköszönte, és kérte a jelenlévőket – akik igen 
szerény létszámban voltak jelen – a hiányzó szolgáltatók 
részéről felmerülő kérdéseiket tegyék fel vagy írják majd 
le, és a Hivatal továbbítja azokat az érintettek felé.

Ezután részletes tájékoztatást adott a 2013. évi költség-
vetési évről, fejlesztésekről stb., majd a 2014. évi tervekről 
beszélt. 

A közmeghallgatás során merült fel a Haraszti út - Dó-
zsa téri sarka, mint kritikus hely, de az ingatlanvásárlásban 
nem gondolkodik e helyen a Képviselő-testület (a korábbi 
Testületnél már szóba került a téma, de az ár nagyon magas 
volt). A Kossuth L. utcában a forgalom mellett az előzések, 
a sebesség merült fel. A Haraszti és Toldi utcák kereszte-
ződésének problémáját is felvetették, mert katasztrofális a 
kikanyarodás. A javaslat szerint forgalomelterelő sziget és 
fa kivágása lenne célszerű, az árokhoz pedig korlátot kelle-
ne tenni, de Polgármester úr elmondta, hogy közlekedési 
mérnök nézte meg a területet, és az a véleménye, hogy nem 
fér el a forgalomelterelő sziget. A felvetés kapcsán új bejá-
rást ígért. Arról is tájékoztatást adott, hogy a Róna utcánál 
gyalogos átkelőhely fog létesülni és sebességjelző tábla is 
lesz. Felvetődött a Szabadság téren a fák miatti kilátás 
ügye (Hentesháznál), ahol Józan Sándor 4 fa cseréjét tarta-
ná jónak, de ez nem nyert mindenkinél tetszést, ill. a közle-
kedési morált ennél kritikusabbnak tartották.   

Felvetődött még az árkok karbantartásának ügye, ahol 
a lakosság hozzáállása még nem érte el a szükséges mér-
téket, de Polgármester úr elmondta, hogy felszólításokat 
küldtek ki több helyre a tisztítás miatt. E kapcsán adott 
tájékoztatást a fűnyíráshoz hidrokasza vásárlásáról is, 
mely megkönnyíti majd a nyári munkákat.

Némedi Erika a sóderbányák ügyéről adott tájékozta-
tást, s jelezte szeretnének újabb védett területeket is, az 
ideiglenes védettségre leadják majd a hrsz-okat, melyhez 
a Képviselő-testület támogatását kérte. A felszólalás kap-
csán Vincze József polgármester is tájékoztatott az Ön-
kormányzat sóderbánya ügyekben tett intézkedéseiről. 

 Polgármester úr a közmeghallgatás végeztével Kelle-
mes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván min-
den jelenlévőnek.

December 18-ra Polgármester úr ismét rendkívüli ülést 
hívott össze, melyre több sürgős téma miatt is szükség volt. 
Sor került a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
mely kapcsán leginkább a díjak módosítására,  és azok kap-
csán újabb díjak rendeletben történő szabályozására került 
sor, hiszen a szociális temetés bevezetését mégsem kellett 
2014-től bevezetni. A helyi szociális ellátásokról szóló 
rendelet is elfogadásra került, melyben a törvényi módosí-
tások miatti szabályok mellett a települési szilárd hulladék 
kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló kedvezmé-

nyek igénybevétele is meghatározásra került (korábban ez 
a köztisztasági rendeletben kapott helyet). A Képviselő-tes-
tület hozzájárult, hogy az Óvoda logopédusa átkerüljön a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, mely kapcsán 
a határidő a 2014. január 27-i ülésen 2014. február 01-i idő-
ponttal került meghatározásra. Fő napirend volt az „Alsó-
némedi hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztá-
sa” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, mely kapcsán az 
eljárás eredményességének megállapítása mellett a Testület 
az egyetlen pályázót, a VERTIKÁL KONZORCIUM-ot 
(8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) hirdette ki nyertesnek. A 
szemétszállítás kapcsán a Hivatal hirdetménye minden la-
kásba eljutott és a szükséges nyilatkozatok kitöltése is a vé-
géhez közeledik – remélhetőleg a Hírmondó megjelenéséig 
már a feldolgozás is véget ér. 

Jelen Hírmondóban külön cikkben ismét olvashatnak 
a szemétszállításról, a felmerült kérdésekről. A kedvez-
mények módosítása kapcsán vállalta magára a Képviselő-
testület a kedvezményezettek részére a hulladékgyűjtő 
edény beszerzését, ill. annak cseréjét, mely kapcsán az 
50/60 l-es használt gyűjtőedényt bruttó 2.500,- Ft-
os áron biztosította a jogosulti körnek. Mivel mások is 
igényt tartottak a csere lehetőségére, így azok részére is 
biztosította az Önkormányzat a cserét, beszerzési és szál-
lítási díj ellenében (5.000,- Ft). Ehhez a 2014. évi költ-
ségvetésben 1.100.000 Ft-os keretet biztosított a testület, 
mely nem került teljes egészében felhasználásra.

Fentebb olvashatták, hogy a szennyvíztisztító kapcsán szük-
séges volt az önerő módosítására, majd arról is döntött a tes-
tület, hogy a BDL Kft. által elkészített szennyvíz víziközmű 
vagyonértékelés és Pótlási terv költségét (7.927.000,- Ft + 
ÁFA) a KEOP pályázat terhére kívánja elszámolni.

2014. január 27-én tartotta a Képviselő-testület évi 
első – rendkívüli – ülését.

Első napirenden a „Szervezetfejlesztés az 
agglomerálódás nehézségeivel küzdő Alsónémedi Ön-
kormányzatnál” tárgyú közbeszerzési eljárás szerepelt, 
mely kapcsán azt eredményesnek nyilvánította a Testü-
let és nyertesként a legalacsonyabb ajánlattevőt hirdette 
ki. A Community-Solution Kft. (2310 Szigetszentmik-
lós, 3508/c/7 hrsz.) nettó 8.543.307,- Ft összegért nyerte 
el a munkát. (A részleteket a Polgármesteri Hivatalban 
található jegyzőkönyvben vagy honlapunkon – http://
www.alsonemedi.hu/onkormanyzat/ – olvashatják majd 
az érdeklődők.)

A következő két fő napirend az ABÉVA Kft-vel kap-
csolatos döntések meghozatala volt. Döntött a testület 
az iskolaépületre vonatkozó üzemeltetési-, bérleti szer-
ződés idei összegéről és utalási ütemezéséről, a törzs-
tőke 1.000.000,- Ft-tal történő emeléséről és az ezzel 
kapcsolatos alapító okirat módosításáról, tőketartalék 
kifizetéséről.

A 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor dön-
tött a Testület arról, hogy a technikai dolgozók részére 
béremelést biztosít. Ezen az ülésen kb. 10 %-os emelés-
ről döntöttek, mely kapcsán az óvodai dajkák, a konyhai 
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személyzet, a művelődési ház dolgozói, a parkos fiúk, a 
mezőőrök részesültek 2014. január 01-től bérfejlesztésben.

Több mint 20 esztendős az önkormányzati kisbusz 
(Fiat Ducato), így megérett a cserére. A Képviselő-tes-
tület egy duplakabinos, platós, max. 3,5 tonna össztö-
megű teherjármű beszerzésére adott engedélyt, max. 
bruttó 5.800.000,- Ft összegig, mely beszerzés már meg 
is valósult, FIAT DUCATO tehergépjármű vásárlásával 
(3.000.000,- Ft + ÁFA).

Ahogy jeleztem, itt módosította a Képviselő-testület az 
Óvoda logopédusának áthelyezési időpontját.

A 2014. február 05-i rendkívüli ülésen, első napiren-
den a 2014. évi költségvetési rendelet beterjesztése sze-
repelt, melyet a Testület elfogadott, s részleteiben a bizott-
ságok februári ülésükön véleményezik a Képviselő-testü-
let pedig várhatóan február 26-i ülésén fogadja majd el.

Soron következő napirenden a Képviselő-testület 2014. 
évi munkaterve szerepelt, melyet a tervezett napiren-
dekkel együtt honlapunkon olvashatnak (http://www.
alsonemedi.hu/onkormanyzat/). 

Beszámolóinkban mindig jelezzük majd a soron követ-
kező ülés időpontját. 

A HÉSZ módosítás, felülvizsgálata kapcsán hosszas 
vita folyt, míg végül úgy döntött a Képviselő-testület, 
nem folytatja tovább annak „munkálatait”, hanem új eljá-
rást indít – ez majd a következő Képviselő-testületre vár.

Ismét indul az Önkormányzat egy BM-s pályázaton a 
Rákóczi úti óvodaépület tornaszobával való bővítésével 
20 milliós keretösszegért, melyhez a részletes mellékletet 
(tervek, célok stb.) is elfogadta a Testület. 
A Képviselő-testület idei évben is kiírja a Civil Szerveze-
tek részére pályázatát, mely külön felhívásban olvasható.

A Képviselő-testület és bizottságok nyilvános üléseken 
minden érdeklődő részt vehet, így figyelemmel kísérhetik 
munkájukat. Éljenek a lehetőséggel minél többen!
A Képviselő-testület döntései, jegyzőkönyvei és a rende-
letek a település honlapján (http://www.alsonemedi.hu/
onkormanyzat/) megtalálhatók, ill. rendeletink a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján is teljes terjedelemben ol-
vashatók.                                

 

Polgármesteri Hivatal

Alsónémedi közigazgatási határán belül a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás időpontja módosult, várhatóan 
2014. március 31-ig tart.
A dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek, díjat nem szednek. 

Településünkön 2014. január 01-től a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat a Dunaharaszti Kirendeltség 
fogja ellátni!

Tájékoztatásul fontosabb elérhetőségeik:
Dunaharaszti Kirendeltség 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 
Ügyfélfogadás: hétfő: 12-16, szerda: 8-16, péntek: 8-11
Tel.: 06-40-918-025/236-os mellék
E-mail: dunaharaszti@magyarkemeny.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő  

civil szervezetek részére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-es költségvetéséből pénzügyi keretet  

különített el a településen működő civil szervezetek támogatására.
Az elkülönített keret: 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint, melyre a képviselő-testület pályázatot hirdet a 

településen működő civil szervezetek 2014. évi működési támogatására.Pályázni az un. támogatási  
Szabályzatban foglalt módon lehet.

A pályázat benyújtási határideje:  2014. március 10. (hétfő) 12.00
A benyújtás módja:  1. pld - papír alapon
Helye:  Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  2351 Alsónémedi Fő út 58. szám

A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésén dönt.

A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2014. április 30.
A felhívás és a pályázati adatlap letölthető: www.alsonemedi.hu/pályázatok 

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS
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Tisztelt Lakosok!

Bozó Istvánné már minden háztartásba eljuttatta a „Hir-
detményt”, melyben tájékoztatást adott a Polgármesteri Hi-
vatal a hulladékszállítással kapcsolatban, így abból csupán 
néhány információt emelek ki, ill. az időközben felmerült 
kérdésekre válaszolok az alábbiakban:

A központi jogszabályok módosulása és az ez alapján kö-
telezően kiírt és eredményesen zárult közbeszerzési eljárás 
miatt változott a hulladékszállítási közszolgáltatás a települé-
sen, mely során 2014. január l-től a hulladékgazdálkodásra, 
ezen belül a hulladékszállításra új közszolgáltatási szer-
ződést a Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötött 
(8154 Polgárdi, Bocskai út 39.).

A fenti cég a szállítást a korábbi szállítási napokon vég-
zi (hétfő-kedd), s amennyiben a szállítási nap munka-
szüneti napra esik, úgy azt a legközelebbi munkanapon 
pótolja a közszolgáltató (ahogy eddig is), az ettől eltérő 
esetről a lakosságot tájékoztatni fogjuk. A szállítási na-
pon a pontos szállítási időpont változó - a kocsi nem a 
településen kezd -, ezért a kukákat reggel 6 óráig ki kell 
tenni, hogy biztos legyen annak elszállítása. Ez nem új 
keletű előírás, hiszen a korábbi szolgáltató is reggel 6 óra-
kor kezdte a gyűjtést mindkét napon, de rendeletünk is 
ezt írja elő.  Úgy gondoljuk, hogy pár hét után viszonylag 
gördülékenyen és időben megy a szállítás, a reklamációk 
száma egyre kevesebb.

A díjak sem változtak, a korábban alkalmazott díjak 
kerülnek számlázásra:
50/60 l-es edény  217 Ft +ÁFA/ ürítés
110 /120 l-es edény  325 Ft+ÁFA / ürítés
Emblémás zsák   307 Ft+ ÁFA/ ürítés

Ez nem azt jelenti, hogy csak akkor kerül számlázásra 
a díj, amikor kiteszik a gyűjtőedényt – ahogy többen ér-
telmezték –, hanem ugyanúgy ezek a hetente alkalmazott 
díjtételek. A számlázásban viszont változás történt, az új 
szolgáltató negyedévente számláz, így befizetési csek-
keket negyedévente fognak kapni (először várhatóan 
márciusban).

A díjfizetési kedvezményben azon háztartások része-
sülhetnek a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet szabályozása alapján, ahol 

– 1 fő 60 éven felüli személy lakik, akkor, ha az 
ingatlanban csak ő tartózkodik, nincs más személy, aki 
életvitelszerűen ott lakik, ill. ott rendelkezik lakcím-
mel, 

– 2 fő 70 éven felüli személy lakik (kétszemélyes 

háztartás: férj-feleség, testvérpár, szülő-gyermek), ahol 
mindkét személy betöltötte a 70. életévét és nincs más 
személy, aki életvitelszerűen ott lakik, ill. ott rendelke-
zik lakcímmel.

Díjfizetési mentességben részesül kérelem alapján az 
az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlanára nincs beje-
lentett természetes vagy jogi személy, és életvitelszerűen 
nem tartózkodik ott senki, tehát az ingatlan ÜRES.

A kedvezmény és mentesség kérelemre igényelhető az 
erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltésével. Ezeket a 
kedvezményeket a lakosság nagy része benyújtotta – akad 
még 1-2 igénylő –, de már most tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a kedvezményezetteket és a mentességet élvező in-
gatlanokat – a Hivatali nyilvántartások alapján vagy a 
helyszínen ellenőrizni fogjuk! 

Az ellenőrzések elsődleges oka, hogy pl. olyan is kér-
te az egyedülállóra vonatkozó kedvezményt, ahol több 
külföldi állampolgár van bejelentve, ill. tudomásunk 
van róla, hogy az ingatlan nem üres! Az új hulladékszál-
lításról szóló rendelet elfogadása után értesítést kapnak 
majd az „elutasításról” (de ezt megelőzhetik, ha mó-
dosítják benyújtott nyilatkozatukat). Fentiek mellett a 
használt kukaméret is rendszeresen ellenőrzésre kerül!

Aki még nem jelentette volna be a megadott határidőig 
– február 01. – fenti mentességi vagy kedvezmény iránti 
igényét annak csak a bejelentést követő hónaptól tudjuk 
biztosítani a kedvezményt, hogy márciusban az első ne-
gyedévre a rendes díjat számlázza majd a szolgáltató. A 
változásokat mindig időben, a változást követően leg-
később 8 napon belül jelentsék be!

Településünkön folyamatosan helyi ügyfélszolgálat mű-
ködik 2014. január 01-től, az Opál Ház-Könyvtár helyisé-
gében, minden kedden 16-18 óráig. KIZÁRÓLAG EB-
BEN AZ IDŐPONTBAN!!! 

Amennyiben kérdése van, úgy keresse a Polgármesteri 
Hivatalban Győrváriné Erzsikét a 06-29-337-101/11-es 
telefonszámon vagy a hulladekszallitas@alsonemedi.hu 
e-mail címre írjon levelet.

A nem természetes személy igénybevevőknek (jogi 
személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) közvetlenül az új 
közszolgáltatóval kellett szerződést kötnie 2014. febru-
ár 1-ig, de ha nem tette volna még meg, sürgősen in-
tézzék el a szerződéskötést.  Ügyintéző: Major Mónika 
+36-30-204-5090

Minden lakott lakás, háztartás esetén kötelező a hul-
ladékszállítás – így a díjfizetés is –, akár kiteszi a kukát, 
akár nem!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, 
FELMERÜLT KÉRDÉSEK
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A tájékoztatóban jelzett türelmi idő lejárt, így csak ab-
ban az esetben szállítják el a hulladékot, ha a közszolgál-
tató felé bejelentett méretű edény (esetleg annál kisebb) 
kerül kihelyezésre (Ha többlethulladék keletkezik csak 
a közszolgáltatótól megvásárolt emblémás zsákba le-
het elhelyezni és a kuka mellé kitenni. Önállóan kitett 
zsákot, ill. nyitott fedelű kukák nem kerülnek elszállí-
tására! 

Akik a nyilatkozaton jelezték erre vonatkozó igényüket, 
azok részére az igényelt kukákat már leszállítottuk, mint-

egy 140 nagy kukát cserélt így le a lakosság az Önkor-
mányzat által biztosított kis kukára (a kedvezményezettek 
esetében 2.500,- Ft-ért, míg a többi igénybevevő esetén 
5.000,- Ft-os beszerzési és szállítási díj megfizetésével).

Amennyiben a „Hirdetményben”, ill. jelen tájékoztató-
ban olvasottakon kívül kérdése van, kérjük, keresse a helyi 
ügyfélszolgálatot vagy telefonáljon, ill. írjon e-mailt a fent 
megadott elérhetőségeken! 

Győrvári István Lászlóné

2014. február

Változás a termőföld értékesítéssel és haszonbérlettel kapcsolatos ügyintézésben

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény  
hatálybelépése miatt január l-től jelentősen módosult a termőföldekkel kapcsolatos hirdetmények eljárásmenete,  
a hirdetmények közzétételi rendje. A törvény egyes előírásainak szakaszos hatálybalépése miatt 2014. május 1-ig  
még több módosulásra kerül sor, ezért javasoljuk a földtulajdonosoknak, hogy amennyiben haszonbérbe adási  

vagy eladási szándékuk van, úgy előzetesen érdeklődjenek hivatalunk ügyfélszolgálatán  
az éppen aktuális tudnivalókról. 

 
         Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk 

Wass Albert felolvasóestünkre, ezzel emlékezve nagy magyar írónkra, ki a kisebbségbe került,  
hazáját vesztett magyarság ügyének szentelte életét.

Helyszín: Halászy Károly  
Művelődési Ház és Könyvtár,  

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.

Időpont: 2014. február 19. szerda, 17 óra

Művészvendég: Erdélyi József, előadóművész
                             

Várjuk szeretettel!
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A 2013. évi CXXII. törvény alapján 2014. május 
1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami 
állampolgár, aki nem minősül a törvény által megha-
tározott földművesnek, már csak legfeljebb egy hek-
tárnyi földet vásárolhat meg.
Az új törvény értelmében földművesnek az minő-
sül, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 
képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában 
igazoltan legalább 3 éve vagy mező-, erdőgazdasági 
tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját 
nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyar-
országon folytat, és ebből igazoltan árbevétele szár-
mazott.
Vagy, az minősül földművesnek, aki legalább 25 
százalékban a tulajdonában álló, Magyarországon 
bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan 
tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevé-
kenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat 
kiegészítő tevékenységet személyes közreműködés-
ként.
Termőföldet továbbra sem szerezhet majd nem tag-
állami állampolgár és jogi személy sem. Ez alól az 
egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkor-
mányzat jelent meghatározott feltételekkel kivételt.

Földbirtok, maximumok, helyi földbizottság
A jelenlegi szabályozással egyezően jövő év május 
1-jétől is csak olyan mértékig szerezhető földtulaj-
don, hogy a földszerző tulajdonában maximum 300 
hektár nagyságú föld legyen. Az új törvény bevezeti 
a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 
hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult 
használatában. Az állattartó telep üzemeltetőjének 
és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjá-
nak előállítója esetében a birtokmaximum a földről 
szóló törvényben foglaltak szerint 1800 hektár.
Az új törvény szerint jövő év tavaszától mind a föld-
tulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése en-
gedélyköteles lesz. Nem kell majd hatósági engedély 
a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén törté-
nő átruházásához, és a közeli hozzátartozók közötti 
tulajdonjog átruházásához.
A kormány által kijelölendő mezőgazdasági igazga-
tási szerv - a helyi gazdálkodói közösség tagjai által 
megválasztott minimum háromtagú helyi földbi-
zottság állásfoglalásának beszerzését követően - dönt 
a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság 
döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bí-
rósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Az elővásárlásra jogosultak
A föld eladása esetére a törvény felállítja az elővá-
sárlásra jogosultak kötelező sorrendjét, amely sor-
rendben helyet kap az állam, és a törvény a jelenlegi 
szabályokhoz hasonlóan elővásárlási joggal ruházza 
fel a helyben lakót és a helyben lakó szomszédot is.
Az elővásárlási jogosultak sorrendjében bizonyos 
feltételek esetén elsőbbséget élvez az állattartó telep 
üzemeltetője és az ökológiai gazdálkodás folytatása 
céljából földet vásárló földműves.
Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vé-
teli ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő 
határidőn belül tehet majd az adásvételi szerződésre 
elfogadó jognyilatkozatot. Az új törvény kimondja, 
hogy a szerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző 
szerződés semmis.

További előírások
A földhasználatra és a használat jogának megszerzé-
sére vonatkozó szabályok már 2014. január 1-jén ha-
tályba léptek. Külön kiemelendő, hogy az új törvény 
alapján nem lehet majd haszonélvezeti jogot szerző-
déssel alapítani, kivéve, ha a szerződés közeli hozzá-
tartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, amelynek 
időtartama is maximum 20 év lehet.

A földtörvény végrehajtásához kapcsolódó rész-
letszabályok, így különösen a helyi földbizottság 
működéséről és tagjai nyilvántartásáról szóló ren-
delkezések stb. egyelőre még nem ismertek, az új 
törvény bizonyos előírásai szakaszosan lépnek ha-
tályba, ezért egyelőre sok a tisztázandó kérdés.

A helyi földbizottság megválasztása,  
összetétele és feladatai

A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmá-
ról szóló törvény szerint 2014. év tavaszától mind a 
földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szer-
zése engedélyköteles lesz, mely engedélyhez a helyi 
földbizottság állásfoglalását is be kell szerezni. 
Helyi gazdálkodói közösségek

A hazai települések közigazgatási területén földet 
használó földművesek, mezőgazdasági termelőszer-
vezetek, más természetes és jogi személyek telepü-
lésenként úgynevezett helyi gazdálkodói közösséget 
alkotnak. Hogy melyik fogalom mit jelent a helyi 

2014. május 1-jétől szigorodnak a földtulajdonszerzés szabályai

2014. február



ÖNKormÁNyZaTI HíreK

9

gazdálkodói közösségben, azt a jogszabály pontosan 
meghatározza.

A helyi földbizottság
A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi 
gazdálkodói közösségek képviseleti szervei, melyeket 
a közösség tagjai választanak meg. A helyi földbi-
zottság a település közigazgatási területéhez tartozó 
földek mértékének arányában legalább 3, legfeljebb 
9 főből áll.
A bizottság választással jön létre, melyhez a tele-
pülési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi 
gazdálkodói közösség közgyűlését.

Megjegyzés: Mivel a részletes végrehajtási rendelet 
még nem született meg, így több kérdés is válaszra 
vár a megalakulással kapcsolatba!!

A helyi földbizottság feladata
A helyi földbizottság a település közigazgatási terüle-
tén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogá-
nak forgalmát befolyásolja.

A működésének célja
•   a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív föld-

szerzések megelőzése,

�   az üzemszerű művelés alatt álló élet- és verseny-
képes, egységes birtoktagot képző földbirtokok 
kialakítása és megőrzése,

�   a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvé-
nyesítése.

2014 május 1-ig fel kell állnia a helyi földbizott-
ságoknak. Ha ez nem történik meg, illetve ha a 
megválasztott helyi földbizottság működéskép-
telen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
területi szerve veszi át a szerepét. A termőföldvá-
sárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége 
hagyhatja jóvá.

Tájékoztatót készítette:
Vincze József 
polgármester

2014. február

Alsónémedi határa, 2014. februárjában
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2014-es esztendő  a választások éve lesz, hiszen a 
2014. április 6-ra  kiírt országgyűlési választásokon 
túl ebben az évben európai parlamenti képviselőket 
és helyi képviselőket, polgármestert is választunk. 
Erre való tekintettel a Hírmondó hasábjain rendsze-
resen tájékoztatni kívánom Önöket az aktuális, köz-
érdeklődésre számot tartó választási tudnivalókról, 
információkról.

A Nemzeti Választási Iroda napokon belül valameny-
nyi választásra jogosulthoz eljuttatja  a névjegyzék-
kel kapcsolatos kérésekhez szükséges nyomtatványt. 
E nyomtatványon az alábbi kéréseket terjesztheti elő:

I. Nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel

• „A” pont megjelölése esetén a nyilatkozó kije-
lenti, hogy a megjelölt nemzetiséghez tartozik 
és kéri felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe. 
Ennek az országgyűlési választások szem-
pontjából még nincs jelentősége,  az őszi hely-
hatósági választások kapcsán  szavazhat majd 
a nyilatkozó a nemzetiségi önkormányzati 
képviselőkre is.

• Ha a „B” pontot is bejelöli, úgy az országgyű-
lési képviselőválasztáson az egyéni képvise-
lőjelölt mellett kizárólag a nemzetiség által 
állított listára szavazhat, pártra viszont nem.

II.  Segítség kérése a választójog gyakorlásához

• Minden választópolgár étesítőt kap (kopogta-
tó cédula), amely a szavazáson való részvétel-
hez szükséges információkat tartalmazza. Az 
a látássérült, aki a „C” pontot bejelöli, a nem-
zeti választási Irodától Braille-írással készült 
értesítést kap.

• Az írott szöveget nehezen értelmező válasz-
tópolgár a „D” pont bejelölésével könnyített 
formában megírt tájékoztató anyag megkül-
dését igényelheti.

• Az „E” pont bejelölésével a látássérült válasz-
tópolgár részére a szavazás napján a szavazó-
körében működő szavazatszámláló bizottság 
Braille – írással ellátott szavazósablont bizto-
sít.

• Az „F” pont bejelölésével akadálymentes sza-
vazóhelyiség biztosítása kérhető, a mozgásuk-
ban korlátozott választópolgárok számára.  
A mozgásukban teljesen akadályozott válasz-
tól számára a korábbi gyakorlatnak megfele-
lően mozgóurnát biztosítunk. 

III. Személyes adatok kiadásának megtiltása

• A „G” és „H” pontok kitöltésével igényelhe-
ti. Nagyon fontos a pontos, személyi okmá-
nyokban feltüntetettek szerinti adattartalom 
megjelölése, mert a legkisebb eltérés is a ké-
relem elutasítását vonja maga után.

Azon választópolgárok számára, akiknek nincsenek 
fentiekben részletezett kérésük, úgy a kiküldött le-
véllel nincs tennivalójuk.
A kérelmeket   személyesen vagy postai úton  lehet 
eljuttatni a választási irodához  (Alsónémedi, Fő út 
58.) vagy elektronikusan a www.valasztas.hu honla-
pon.

A  nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel határideje: 
a választás napját megelőző nap 16. nap 16.00 óra. 
A névjegyzékkel kapcsolatos nyomtatványokat a  
már hivatkozott weboldalon és településünk honlap-
járól www.alsonemedi.hu oldalról is letölthetőek.
Választással kapcsolatos kérdésivel forduljon az Al-
sónémedi Polgármesteri Hivatalban működő helyi 
választási irodához, ill.  a www.valasztas.hu oldalon 
is tájékozódhat.

 Dr. Percze Tünde 
– Helyi Választási Iroda vezetője

Választási Füzetek - 1. szám

Alsónémedi lakosságát érintő 
statisztikai adatok 2013. évben

Születések száma: 47 fő
Házasságkötések száma: 19 pár

Elhalálozások száma: 62 fő
Állampolgársági esküt tett: 13 fő
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Néphagyományőrzés

Óvodánk szeptemberben elfogadott új pedagó-
giai programjában kiemelt szerepe van a népha-
gyományok tovább örökítésének, azok megőrzé-
sével, ápolásával. A környezet megismerésére ne-
velésben a 4 évszak körforgásra építve ismertetjük 
meg a gyermekeket a jeles napok népszokásaival. 
Az idei évben, mint új elemmel bővítve, gyermek 
közelbe hoztuk a Márton-napi népszokásokat. 
Célunk, hogy a jeles napok- népszokások, óvo-
dások számára is minél színesebb skáláját tudjuk 
beépíteni a mindennapokba, természetesen az 
énekes játékokon, mozgásformákon keresztül. Az 
idei év kiemelt faladata: Népi játékok, néptánc 
módszertan, gyermektánc a négy évszak jeles 
napjainak kosarában. Erre alapozva hoztuk létre 
az idei szakmai munkaközösséget.
A program bevezetésével októbertől elindítottuk 
a tehetséggondozást, ennek keretében 5 éves kor-
tól a jó mozgáskoordinációval és ritmus érzékkel megáldott, 
aktív gyermekek népi játék, néptánc foglalkozáson vesznek 
részt az óvónők ajánlásával. A program távlati terveiben sze-
repel, hogy 5 éves kor alatt is létrehozzunk, és indítsunk egy 
csoportot, mivel szükség van az alapok lerakására, és ez a meg-
alapozó mozgásformában- a játékokban gyökerezik. Ennek 
megvalósításához az Önkormányzat segítségével 2 kolleganő 
indult továbbképzésre.

Adventtől – Karácsonyig

A 2013 év adventi időszakában nem tartottunk adventi vá-
sárt, hanem helyette a 2014. évre gyermekmunkákkal díszített 
naptárt készítettünk az 50 éves jubileum alkalmára. Sok Szülő 
vásárolta meg a naptárt saját célra, de szép Karácsonyi ajándék-
ként is, mivel a bekerülési összegen felüli bevétellel az Óvodai 
alapítványt támogattuk.

Köszönjük mindenkinek a vásárlást és a támogatást!

A Karácsony a Szeretet ünnepe, amikor fokozottabban fi-
gyelünk a másikra, szeretteinkre. A gyermekek érzésvilágához 

közelítjük az ünnep jelentését, hangulati elemekkel (vers-zene-
ének), tevékenykedtetéssel (sütemény-mézeskalácssütés). Ki-
alakítjuk bennük, hogy a szeretet általi ajándékozás, nemcsak 
tárgyi ajándék, jó szó, jó cselekedet is, figyelem a másikra, elfo-
gadás, törődés. Ők is készülnek a felnőttek- Önkormányzat és 
óvodai dolgozók és Szüleik köszöntésére, megajándékozására. 
Óvodánkban már hagyomány, hogy az első nap a gyermekek 
Karácsonya, melyre a felnőttek készülnek műsorral, meglepe-
téssel, az Anyukák finom süteményekkel.

A Gyermekek Karácsonyi angyalkája sok meglepetést rej-
tett a fa alá. Az óvoda az önkormányzat jóvoltából játékok, 
az óvodai Alapítványtól LEGO-k, Józan Sándor és felesége 
ajándékozásából mesekönyvek és CD lejátszó kerülhetett 
az Óvodai Karácsonyfa alá. A gyermekek Karácsonyfáját 
Zoltán Miklós és családja hozta el számukra. Köszönjük 
Lukovics Vilmosnak és feleségének a LEGOK beszerzésében 
nyújtott segítséget! Az újság oldalán keresztül szeretném 
megköszönni a Rákóczi úti épületbe járó Gyermekek és Fel-
nőttek nevében a Barizs családnak az őszi udvarrendezést, 
faültetést, a Józan családnak a gyors segítséget - a mennyezet 
javítását.

Köszönjük mindenkinek a nemes célt szolgáló felajánlást, tá-
mogatást, ajándékozást!
Minden kedves Szülőnek a Karácsonyi időszakban való aktív 
részvételt, segítséget!
Köszönjük a Szülőknek, Nagyszülőknek gyermekük, unokájuk 
csoportjának ajándékozását, támogatását!

„Osztani magad, hogy így sokasodjál,  
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot.  
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”

              /Váci Mihály/

Szabó Éva óvodavezető

Hírek Óvodánk életéből

2014. február
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Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola
Iskolánkban 2013. december 10-én került lebonyolításra a népdaléneklő verseny, ahol 
az alábbi eredmények születtek:

               Alsó tagozat       Felső tagozat

I.hely:   Németh Benjámin 3.b    I. hely: Damjanovics míra 5.b
        Várhegyi Dorina 5. 
II. hely: Damjanovics luca 2.c     
      eczet Krisztián 4. a      II. hely:  Benkó Bernadett 5.a

III. hely: Sélley Sára 4. a     III. hely:  Surányi Csilla
         Zsivora Tamara 2. b

Különdíj: Troják arnold 5. a

Köszönjük a versenyen szereplő gyerekek felkészülését, éneklését, a zsűri, Császár Sarolta, Nagyné li-
getfalvi magdolna, Jobbágy Dánielné, Ádám Zsolt munkáját, a dekoráció elkészítését (Juhász lászlóné) 
valamint az alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet támogatását!     
    

Benkó Péter

Kirándulók, színházlátogatók figyelem!
2014. február 16-án vasárnap délután a József Attila Szín-
házba hívom községünk lakóit.
Az előadás címe: Anconai szerelmesek. Főbb szereplők: Nemcsák 
Károly, Szervát Tibor, Gulyás Gabi, Létay Dóra, Kováts Adél


2014. március 02-án (vasárnap) a mohácsi busójárásra hí-
vom községünk lakóit, barátaikat, ismerőseiket. Aki sze-
retné egy élmény dús eseményen személyesen megismerni a 
nemzetközileg is ismert és az UNESCO részéről is szellemi 
kulturális örökségként elismert népszokás talán leglátványo-
sabb eseményét és szeretne részt venni a kapcsolódó vigada-
lomban az tartson velünk e napon Mohácsra. Utazás kényel-
mes autóbusszal. Indulás a reggeli órákban, érkezés a kiindu-
lási helyre az esti órákban.



2014. március 29-én szombaton a Centrál Színházba hívom 
községünk lakóit.
Haddon-Stephens: A kutya különös esete az éjszakában  című 
előadás megtekintésére.  Az először a West End-en bemutatott 
előadás 2013-ban 7 Oliver díjat zsebelt be. Káprázatos játéknak 
tartják. Olyan előadás, ahol a néző nem tudja eldönteni, hogy a 
sírástól vagy a nevetéstől potyognak-e a könnyei.
Főszereplők: Scherer Péter, Pokorny Lia, Kovács Krisztián, Szil-
ágyi Csenge

Az előadások megtekintését minden korosztálynak ajánlom. 
Várom szeretettel a jelentkezőket!
Telefon: 29/337-861 vagy 20/426-4153                                

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet

2014. február
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Demeter lilinek hívnak. a Starlight Dance Company tánc-
iskola tagja vagyok, itt alsónémedin táncolok marosi Bri-
gittánál.
a tánciskola lehetőséget kapott az eötvös György szervezé-
sében bemutatott Karácsonyi Cirkuszi Gálaműsorban való 
részvételre. Nyolc lányból álló csapatot válogattak össze, 
amelynek én is a tagja lehettem. a műsor a „mi van a put-
tonyban?” nevet viseli, az első és második felvonás nyitó-
táncát, valamint a zárószámot is a csapatunk táncolta.
a műsornak 9 állomása volt 2013 decemberében, két alka-
lommal Budapesten, a Körcsarnokban és a Nemzeti Sport-
csarnokban, továbbá Csengeren, Salgótarjánban, Dunaúj-
városban, Székesfehérváron, Szentesen, Hódmezővásárhe-
lyen és Szombathelyen.
a vidéki helyszínekre külön autóbusszal mentünk, a mű-
sorban szereplő művészekkel együtt. Sokukkal barátságot 
kötöttünk. az utazások és fellépések során betekintést 
nyerhettem a cirkuszi élet világába. Tényleg igaz a mondás, 
hogy a cirkusz olyan, mint egy nagy család.Szeretnék kö-
szönetet mondani Sticzné Szántó Ilona igazgató néninek, 
hogy engedélyezte a távolmaradásaimat, hiszen a fellépé-
sek egy része hétköznap volt.
Nagyon köszönöm Török lajosné, magdi néninek, a renge-
teg segítséget a tananyag bepótlásában.

Szeretném megköszönni marosi Brigittának, hogy hozzá 
járhatok táncolni, és ezáltal bekerülhettem ebbe a produk-
cióba és Tóth Tamásnak, aki a táncokat betanította.

Végül kedvenc idézetem:
„Minden olyan napot elveszettnek kell tekintenünk, melyen 
nem táncoltunk legalább egyszer!”

 Demeter Lili. 3. osztályos tanuló
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola

INTÉZmÉNyeINK

2014. február

Ahogy minden esztendőben, ebben az évben is kérjük az 
adófizetőket, hogy a 2013-ra fizetendő adója 2 X 1%-ának 
felhasználásáról közvetlenül rendelkezzék és az egyik  
1%-ot az Önkormányzat által alapított helyi alapítványa-
inknak juttassa. 

Az egyik 1%-ot a külön törvényben meghatározott ala-
pítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intéz-
mény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik 1 %-ot 
valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségve-
tési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára 
adományozhatja (Magyar Katolikus Egyház: 0011; Magyar-
országi Református Egyház: 0066). 

Mindez nem jelent többletterhet, nem kell Önnek több 
adót fizetnie. Ha élni kíván jogával, kérjük, hogy a rendel-
kező nyilatkozatok pontos kitöltésével határozza meg, hogy 
kinek utalják át befizetett adójának meghatározott részét.

A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha az 1 % legalább a 
100 forintot eléri. A lezárt borítékot a személyi jövedelem-
adó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az 
adóhivatalnak. Ha az Ön 2013. évi személyi jövedelemadóját 
a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó 
lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot a munkáltató-
jának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással 
együtt továbbítja az adóhivatalnak. 

Bízunk abban, hogy idén is sokan élnek ezzel a lehetőséggel 
és több százezer forinttal gyarapodnak ez által alapítványa-
ink. Várjuk felajánlásaikat a következő adószámokra és tech-
nikai számokra:

Alsónémedi Községért Közalapítvány: 19184764-1-13 
Széchenyi István Általános Iskoláért  
Közalapítvány: 19184771-1-13

Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány: 
18679717-1-13 

(A teljes lista az alábbi helyről tölthető le: http://
www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/kozlemeny/civil_
kedvezmenyezettek_2013.html)

Az Alsónémedi Sport Egyesület Vezetőségének köszönetét 
ismét tolmácsolva ezúton megköszönjük, a korábbi években 
nyújtott 1 % felajánlásaikat. Az Egyesület ebben az évben nem 
kíván élni e lehetőséggel, de kéri az SZJA-t fizetőket, hogy él-
jenek lehetőségükkel és támogassák helyi alapítványainkat! 

Ha az SZJA bevallás határidejéig változni fog a támogatandó 
Alapítványok sora, Hírmondónkban és honlapunkon tájékoz-
tatjuk Önöket!

Polgármesteri Hivatal 

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizető állampolgárok
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CarITaS

A Caritas Alsónémedi helyi csoportjának hírei
Szeretnék visszatekinteni a 

Caritas csoport, elmúlt évben vég-
zett munkájára! az év 10 hónap-
jában, minden hónap 3. szombat-
ján, ruhagyűjtést- és osztást szer-
veztünk. Sok ruha és cipő cserélt 
gazdát. Kaptunk bútorfelajánláso-
kat is, így volt, aki konyhabútort, 
volt, aki szekrényeket illetve heve-
rőt kapott. Húsvét előtt 26 család, 
karácsony előtt pedig 30 család 
kapott tartós élelmiszercsomagot. 

Januárban a központi krízis alapból egy család tűzifát ka-
pott. Júniusban pedig, ugyan ebből az alapból sikerült egy 
családnál megelőzni a villany kikapcsolását. Novemberben 
40 gyermeket örvendeztettünk meg egy cirkuszi előadá-
son való részvétellel. a jegyeket ingyen kaptuk, a központi 
Caritason keresztül, a Fővárosi Nagycirkusz felajánlásából! 
anyagi lehetőségeink igen szűkösek, mert csak azt tud-
juk továbbadni, amit a Caritas csoport az önök nagylelkű 
adományaiból kap. De szívből köszönjük mind a ruhákat, 
cipőket, bútorokat, háztartási gépeket, terményeket, ado-
mányokat, amit azért kapunk, hogy eljuttassuk a hiányt 
szenvedőknek.

Szeretném megköszönni a Caritas csoport minden tag-
jának az áldozatos munkát, amit egész évben végzett. 
Továbbra is várjuk minden hónap harmadik szombatján 
adományaikat. megköszönjük, ha felhívják figyelmünket 
olyan embertársunkra, családra, ahol szerény lehetősége-
ink szerint tudnánk segíteni, illetve „csak” meghallgatásra 
lenne szükségük.

„Nincs, aki mindent megtehet, de mindenki tehet valamit 
az embertársáért.”

Mikoly Istvánné

2014. február
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ÁllaTorVoSI reNDelő 

Minden, amit az ivartalanításról tudni kell
a hideg idő beköszöntével 

egyre több kóbor állatot látunk. 
mindenkinek összeszorul a szíve, 
ha a sovány, didergő kutyákra és 
macskákra gondol, de tartunk 
is tőlük. Féltjük a szeretteinket, 
legfőképp a gyerekeinket, a fal-
kákba verődött, szemeteskukákat 
borogató, vadászó, hontalan ál-
latoktól. Nem kevés feladatot ró 
az önkormányzatokra, állatvédő 
szervezetekre ennek a problémá-
nak a megoldása.

Kevesen tudjuk, hogy mindezért 
mi, emberek vagyunk a felelősek.  
a kutya és a macska a legrégebben 
háziasított állatok, a természetben 
már nem életképesek. a mi felada-
tunk, tehát a születésszabályozás, amelynek legkor-
szerűbb módja az ivartalanítás, hogy minél keve-
sebb nem tervezett alom szülessen meg és kerüljön 
az utcára, menhelyekre, gyepmesteri telepre.

a születésszabályozáson kívül mindkét nemben 
számos érv szól még az ivartalanítás mellett. 

•   Ezek az állatok ritkábban hagyják el az emberi 
környezetet, ragaszkodóbbak, de ettől még ki-
tűnő házőrzők.

•   Jelentősen csökken egyes daganatos megbe-
tegedések (méh-, petefészek-, heredaganat) 
kialakulásának esélye.

•   Egyes betegségek, mint például a gennyes 
méhgyulladás, hormonfüggő prosztata meg-
nagyobbodás, egyáltalán nem fordulnak elő.

•   A nemi úton terjedő betegségek nem érintik 
őket.

•   A párzási időszakban nem csavarognak, nem 
verekednek, így sok sérülést előzhetünk meg.

•   Az epilepsziás betegeknél ritkábban fordulnak 
elő rohamok.

•   Általában magasabb életkort érnek meg.

a közhiedelemben számos ellenérv sorakozik fel 
az ivartalanítás ellen, mint például a műtétet köve-
tően kialakuló vizeletcsepegés, elhízás és macskák-
nál az alsó húgyúti szindróma. Valóban egy kicsit 
lassabb az ivartalanított állatok anyagcseréje, de 
egy kevés odafigyeléssel elkerülhető az elhízás.  
a megfelelő időben és technikával végzett műtét 
esetén az inkontinencia kialakulásának esélye mi-
nimális. minden egyéb betegség esetében pedig 
nem lehet kimutatni összefüggést az ivartalanítás-
sal. Sokan sajnálják az állatokat, ám szerencsére az 
állatorvoslás is óriási fejlődésen ment keresztül az 
utóbbi évtizedekben. manapság ezeket a beavat-
kozásokat korszerű műtőben, teljes altatásban, és 
fájdalomcsillapítás mellett végezzük, a tulajdono-
sok és persze a betegek megelégedésére.

mindezek tükrében kijelenthetjük, amennyiben 
nem tenyészállatról van szó, az ivartalanítás a fe-
lelős állattartás része. a legmegfelelőbb időpont 
pedig az első ivarzás előtti időszak, kb 6-7 hónapos 
kor, mind kutyák, mind macskák esetében. Bármi-
lyen egyéb felmerülő kérdésével bátran forduljon 
állatorvosához!

  Alsónémedi Állatorvosi Rendelő

2014. február



Időpont Esemény Helyszín
február 26. szerda,

18 óra
Faluházi esték, Kosaras Péter Ákos hadtörténész előadása

Magyar hősök az I. világháborúban Faluház

március 10. hétfő, 
16 óra Nőnapi ünnepség, fellép: Cseppek Néptánccsoport Opál-ház

márc. 15. szombat,
11 óra

Nemzeti Ünnep, művészvendég: Erdélyi József, előadóművész
műsor: Széchenyi István Általános Iskola. 5. évfolyam Szabadság tér

március 19. szerda,
18 óra

Faluházi esték, Kosaras Péter Ákos hadtörténész előadása  
Przemysl, a magyar erőd Faluház

április 2. szerda,
18 óra

Faluházi esték
Kosaras Péter Ákos előadása

Isonzo, magyar katonák a „világ tetején”
Faluház

április 11. péntek,
18 óra Költészet napja Könyvtár

április 12. szombat,
10-18 óra

Méhek napja – Méznap a mézfogyasztás és a méhészet népsze-
rűsítése, fellép: Hagyományőrző szakkör Faluház

április 27. vasárnap,
15 óra

Táncművészeti Világnap
Táncbemutató- moderntánc, klasszikus tánc,  

helyi tánccsoportok bemutatkozása
Aula

május 4. vasárnap,
16 óra

Anyák napja
fellép: Fantázia Művészeti Iskola Opál-ház

május 23. péntek, 
10-16 óra Községi Gyermeknap Nagygödör

június 1. vasárnap,
17 óra Trianoni emlékünnep Szabadság tér

július 7-12.
hétfő-péntek Úszó tábor Csepeli strand

augusztus 20. kedd,
17 óra Nemzeti ünnep Szent István tér

szeptember 14. vasárnap Búcsú Nagygödör

szept. 20. szombat,
10-24. óráig

Falunapok, Pörköltfesztivál, hagyományőrző, kulturális, utcabál. 
A helyi színjátszás felelevenítése - Csepreghy Ferenc:  

A piros bugyelláris népszínmű

Aula és Faluház  
és környéke

szept. 21. vasárnap, 20 óra Koncert a Sportcsarnokban Sportcsarnok
október 4. szombat, Szüreti bál Aula

október 5. vasárnap, 16 óra Idősek Napja Művelődési Ház
október 6. hétfő, 19 óra Mécses gyújtás az aradi 13-ak kopjafájánál Szabadság tér

október 23. szerda, 18 óra Községi Ünnep Opál-ház
december 5. péntek, 17 óra Községi Mikulás Faluban

dec. 7. vasárnap, 18 óra Karácsonyi Gyertyagyújtás Szabadság tér
dec. 14. vasárnap, 16 óra Képzőművészeti kiállítás és komolyzenei koncert Művelődési Ház
dec. 20. szombat, 16 óra Adventi Gála Aula

dec. 21. vasárnap, 16 óra Élő Betlehem Római katolikus  
templom mellett

16

KulTurÁlIS reNDeZVÉNyeK

2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
Tel.: 06/29-337-198

E-mail: muvhaz@alsonemedi.hu
Kulturális programterv 2014.

 Halászy Károly Mûvelôdési Ház és Könyvtár

2014. február



17

FaluHÁZ

2014. február

Rejtőzködő értékeink
Történelmi múltunk tárgyi és írásos emlékeit megőrizni, 

védeni, ápolni, adott esetben közkinccsé tenni állampol-
gári kötelességünk, mert azok az összmagyarság nemzeti 
kincsei.
Talán kevesen tudják, hogy községünk, alsónémedi is 
büszkélkedhet rendkívüli nemzeti ereklyével, egy XVII. szá-
zadból származó eredeti nemesi oklevéllel.
az oklevél a Garay család tulajdonában található, melynek 
egyenes ági és oldalági leszármazottjai nagy számban él-
nek alsónémedin, hisz a levéltári adatok szerint a telepü-
lés egyik legősibb, szinte alapító családjáról van szó, mely 
bírót, országgyűlési képviselőt adott a századok folyamán 
falujának. 

a középkori és közvetlenül a mohácsi vész után kiadott 
diplomák száma igen csekély, pusztulásuk okát a magyar 
történelem viharos századaiban kell keresnünk. 
a XVII. századtól kezdve az oklevélkiadások száma megnő, 
mégpedig párhuzamosan úgy a magyar királyok, mint az 
erdélyi fejedelmek részéről. a középkorból az 1600. évig 
terjedően 487 címeres levél található a magyar országos 
levéltárban 63 címerrajzzal, majd 1601-től-1657-ig 1070 
darab található 129 címerrajzzal. 

Köztudott tény, hogy a II. világháború után a magyar 
nemességet üldözték, politikailag megbízhatatlannak nyil-
vánították, a nemesi okleveleket (kutyabőr) elkobozták, 
nagyszámukat megsemmisítették, illetve múzeumokba, 
levéltárakba kerültek.
Birtoklásukért meghurcoltatás járt. így magánkézben alig-
alig maradt néhány példány.
a megmaradtak nagy részét az örökösök felajánlották mú-
zeumoknak, levéltáraknak a tudományos leírás, nyilvántar-
tásba vétel, állagmegőrzés, kiállítás céljából.
a Garay család latin nyelven íródott nemesi okleveléből az 
alábbi adatok olvashatók ki (még):

II. Ferdinánd német-római császár és magyar király 
(1578-1637) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halálá-
nak évében Garay Bertalannak (Garay Máté és Boros 
Anna fiának) 1629-ben, Bécsben kiadott latin nyelvű 
diplomájában a haza szolgálatában tett hősies érde-
meiért nemességet és címert adományoz….

az általunk megkeresett szakemberek (magyar országos 
levéltár, országos Széchényi Könyvtár, magyar Nemzeti 
múzeum) a bemutatott fénykép-dokumentáció alapján 
egyöntetűen azt a véleményt fogalmazták meg, hogy  a 
Garay család birtokában lévő címeres levél védett, nemzeti 
értéket képvisel. 

a Királyi Könyvekben (liber regius) sem szereplő, perga-
menre írott, heraldikailag hibátlan, magánkézben lévő dip-
loma ily módon országos ritkaság, megmentése különös 
figyelmet igényel, hisz nem szakszerű tárolása rövid időn 
belül teljes elporladásához vezet, a rajta lévő írás olvasha-
tatlanná válik, jóvátehetetlenül tönkremegy. Szükséges 
lenne tudományos leírása, restaurálása.

a Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlésén 1629. július 4-én 
kihirdetett címeres levél a Garay család de egyben alsó-
némedi Nagyközség kultúrkincse, történelmi ereklyéje 
hirdetve egy nagy múltú történelmi család folytonosságát 
mind a mai napig.

Bálint István János tud. kut.
Faluház


