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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. február 19-én a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta 
a Kotán Sándorné és Horváth János úr kérését, mely őseik – Garai család – II. 
Ferdinánd császártól oklevele településünknek történő adományozásáról szólt. E kérés 
nyomán a Bizottság az alábbi javaslatot tette: 

 
13/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Garay 
család birtokában lévő, és a nagyközség részére ajándékként felajánlott II. Ferdinánd császár 
oklevelének elfogadását, restaurálását és megfelelő helyen való elhelyezésének biztosítását. 
Határidő: 2013. február 26. 
Felelős: Török Lajosné bizottsági elnök 

 
 A bizottsági előterjesztést a Képviselő-testület február 26-i ülésén tárgyalta 
volna, de a család jelzése nyomán lekerült napirendről. Most a család ismét egyeztetett 
és szándékában van az ajándékozás, mely kapcsán kiadtam egy ún. „Elfogadó 
nyilatkozatot”, hogy fent nevezett oklevél ne kerüljön más „intézmény” tulajdonába, 
hanem az településünk értékeit gyarapítsa.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a korábbi előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatot fogadja el. 
 

Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel 
elfogadja a Garai család leszármazóitól a II. Ferdinánd császár által 
adományozott oklevelet. 
Az Önkormányzat biztosítja az oklevél restaurálását és annak Alsónémedi 
Nagyközség területén való biztonságos őrzését, ill. igény szerint annak a közönség 
általi megtekinthetőségét, valamint a család részére az oklevélről 6 db másolat 
(fénymásolat vagy megfelelő minőségű egyéb másolat) készül. 
A költségek biztosítása a tartalék terhére történik. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 
 
Alsónémedi, 2013. szeptember 03. 
 
        Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
 
 Dr. Percze Tünde 
         jegyző  


