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Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        

                                     

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság     

 

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság             

 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alsónémedi bővelkedik olyan természeti, épített és kulturális értékekben, amelyekre méltán 

lehetünk büszkék. Helyi értékeink összegyűjtése céljából már a tavalyi évben is 

kezdeményeztük Alsónémedi Egyedi Tájérték kataszterének elkészítését. A 76/2014 (IV.29.) 

számú határozatában akkor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2015.március 31-ig várja a 

lakosság és a civil szervezetek javaslatát a kataszterbe vehető értékeinkről.  
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„76/2014. (IV.29.) sz. önkormányzati határozat 

 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Alsónémedi 

Nagyközség Egyedi Tájérték Kataszterének elkészítését, mely kataszter képezi az alapját a 

helyi védelemről szóló helyi rendelet felülvizsgálatának, kiegészítésének. 

A képviselő-testület felkéri a lakosságot és helyi civil szervezeteket, hogy az értékek 

összegyűjtésében működjön közre és javaslataikat 2015. március 31-ig juttassák el a hivatal 

részére. 

Határidő 2015. március 31. és értelemszerű 

Felelős: jegyző” 

  

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására a földművelésügyi miniszter pályázatot írt ki. 

Pályázatot benyújtani 2015. január 5-től lehetett három kategóriában. Önkormányzatunk az I. 

kategóriában – Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi 

értékek felkutatása és dokumentálása útján – nyújtott be pályázatot „Továbbélő hagyomány: 

az Alsónémedi Faluház és a köré szerveződő hagyományápoló szervezetek és funkciók 

fejlesztése” címmel. 

Az Önkormányzat a Halászy Károly Művelődési Ház keretin belül működteti az idén 20 éves 

Faluházat, mely közösségi színtér, helytörténeti gyűjtemény, honismereti tanórák, táborok 

programok színteréül szolgál. Jelenleg is sok mezőgazdasági és a paraszti élethez kapcsolódó 

eszköz, illetve fotók, irattári anyagok, dokumentumok találhatók a gyűjteményben, melyek 

digitalizálása, katalogizálása megkezdődött. A gyűjtést azonban szeretnénk folytatni és a 

hagyományos alföldi földművességet és a hozzá kapcsolódó kézművességet, gasztronómiát - 

mint helyi, tájegységi értéket - feldolgozni és dokumentálni. 

A pályázat keretében tervezzük: 

- gyűjtések folytatását, mely egyrészt az eszközök, tárgyi értékek gyűjtésére, másrészt a 

szellemi emlékek feltárására, rögzítésére vonatkozik, oral history útján. A munkákat 

szakember – Bálint István tanár úr - vezetésével, a helyi fiatalok bevonásával 

szeretnénk elvégezni. A gyűjtőmunkához hang- és képrögzítő eszközöket kívánunk 

vásárolni. Sok eszközt, tárgyat a lakosság odaajándékoz a Faluháznak, azonban a 

nagyobb értékű eszközöket - lovaskocsi, vaseke, lószerszámok - meg kell vásárolnunk. 

- A katalogizáláshoz a Szentendrei Szabadtéri Múzeum tulajdonában lévő szoftvert 

szeretnénk megvásárolni. 

- A hagyományápolás céljából az iskolásoknak honismereti órákat tartunk, melyeket 

gyakorlati ismeretek átadásával szeretnénk bővíteni. 

- Nyári hagyományőrző, kézműves tábort szervezünk az általános iskolás 

korosztálynak, melyre helyi adatközlőket, tárgykészítőket, kézműveseket is 

meghívunk. 

- Hagyományápoló disznótort, Szüreti bált, táncházakat, gasztronómiai programokat 

szervezünk, melyen a helyi hagyományőrző csoportok is fellépnek. 

A pályázat teljes költségvetése: 1.829.500 Ft 

Megpályázott támogatás: 1.379.500 Ft 

Önerő: 450.000 Ft – a szakértő megbízási díja 9 hónapra 

 

A programot 2015.október 31-ig kell megvalósítani. 



A pályázati program jól illeszkedik a Faluház felújításához és műhellyel, illetve 

bemutatótérrel való bővítéséhez, melyet az idei évi idegenforgalmi adó differenciált 

kiegészítéséből kívánunk finanszírozni, mind a Települési Értéktár Bizottság felállításához, 

működéséhez, a helyi épített és tárgyi értékeink kataszterbe foglalásához. 

 

Mindezek alapján  kérem a Képviselő-testületet, hogy sikeres pályázat esetén biztosítsa az 

önerőként meghatározott 450.000 Ft-ot a tartalék terhére Bálint István szakmai vezető 9 havi 

megbízási díjának finanszírozására. 

 

     Határozati javaslat 
…/2015.(I.29.) önkormányzat határozat 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a nemzeti 

értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázaton való indulást és sikeres 

pályázat esetén önerőként a tartalék terhére biztosítja a szakmai vezető 9 havi megbízási 

díjának – bruttó 450.000 Ft – kifizetését. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és kéri a pályázat  

megvalósítását- 

 

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: Zagyva Gabriella 

Kapják:  műv.ház igazgató, pü. csop. vezető 

 
Kérem fentiek megvitatását és javaslom elfogadását. 

 

Alsónémedi, 2015. január 13. 

 

 

         Vincze József 

          polgármester 

Az előterjesztés törvényes! 

 

     Dr. Percze Tünde 

             jegyző  

 


