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Tisztelt Olvasó!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete március 26-án tartotta legutóbbi ülését.
A napirend elfogadása utáni elsõ „mozzanat” a községben
mûködõ egészségügyi szolgáltatást végzõk (háziorvosok,
fogorvosok, orvosi ügyelet, védõnõi szolgálat) írásbeli beszá-
molójához – melyet a Képviselõ-testület tagjai már jó elõre
megkaptak – tartozó kérdések, illetve képviselõi feltevésekre
kapott válaszok után a beszámolók elfogadása volt. Az orvo-
sok szerint továbbra is szinte a legfontosabb feladat a preven-
ció – megelõzés – és a szûrés.
A második döntés a Kulturális és Oktatási Bizottság által már
tárgyalt, véleményezett témában a Halászy Károly Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár 2009. évi mûködésérõl kapott beszá-
moló elfogadása volt.
Nagyközségünk Képviselõi fontosnak tartják a településen mû-
ködõ Mûvészeti Iskola mûködését, illetve a felmerült igények mi-
att támogatni kívánja a némedi fiatalok mûvészeti oktatását,
ezért a gyermekek részére nyújtott 1200,- Ft/fõ (csoportos foglal-
kozás) támogatást 100,- Ft/fõ, illetve 1500,- Ft/fõ (egyéni foglalko-
zás) támogatást 200,- Ft/fõ összeggel megemelni a 2009/2010.
tanév második félévétõl visszamenõlegesen.
Döntés született az immár hagyománynak számító „Kihívás
Napja” programban való részvételrõl, melynek nevezési
költségét a tartalék terhére biztosítja a Képviselõ-testület.
Majd az egész közösség közbiztonságához tevékenyen hoz-
zájáruló mezõõri szolgálattal, az aktuálisan felmerülõ kérdé-
sekkel foglalkozott a Testület és engedélyezte a mezõõrök
éves kilométer keretének szükséges mértékû emelését. A Tes-
tület az „örömlányok”, illetve a tolvajok mozgásterének szû-
kítése érdekében – a már meglévõkön túl újabb – sorompókat
kíván telepíteni jó néhány külterületi útra. Ezért már koráb-
ban árajánlatot kért fém sorompók készítésére és telepítésére,
de – a magasnak vélt árajánlat miatt – és a mezõõrök vállalá-
sának figyelembevételével, –miszerint tevékenyen részt
vesznek a munkában –, fa sorompókat telepíttet, mert ezen fa-
szerkezeteket nem fenyegetik az illegális „fémgyûjtõk”.
Úgy gondoljuk sokunk örömére határozat született arról, hogy az
Önkormányzat a 2010. évben önkormányzati és lakossági fi-
nanszírozással megvalósítja az Akácfa, Nap-Hold és Arany
János utca aszfaltozását, tekintettel arra, hogy a vonatkozó pályá-
zatot véglegesen elutasították. Az útépítésre költhetõ önkormány-
zati pénz szûkössége miatt a Nyárfa utca aszfaltozása most sajná-
latosan kimarad, de a Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
Nyárfa utca állapotát és annak javítási lehetõségeit (pl. mart aszfalt
borítás) megvizsgálja, s a szükséges beavatkozásokat elvégezteti.
Az utcák aszfaltozása kapcsán a közbeszerzési eljárást is megin-
dítja a Képviselõ-testület, melynek lebonyolítására a beérkezett ár-
ajánlatok közül a Novum Fórum Bt-t bízza meg, a mûszaki el-
lenõrzésre pedig a BR-BAU Bt-t választotta ki. Egyben felhatal-
mazást kapott a Polgármester úr, hogy a beadott ajánlatokban sze-
replõ összeg csökkentésérõl állapodjon meg a vállalkozásokkal,
mivel az elvégzendõ feladat tartalma a Képviselõ-testület döntése
szerint csökkent.
A Testület a biztonságos közlekedés érdekében a Deák Fe-
renc utca és Iskola utca sarkán – Földesi Gáborék ingatlana

elõtt – „Elsõbbség adás kötelezõ!” táblát helyeztet el, mert
sajnos elõfordult, hogy a jobb kéz szabályt figyelmen kívül
hagyva hajtott el autó, veszélyeztetve a szabályosan haladó
gyermekszállító szülõ autóját (úgy tûnik van néhány „két bal-
kezes” ember közöttünk).
Amióta elkészült az iskolabõvítés, a Kossuth úti iskolaépületben
megszûnt a tanítás. A felszabadult épületben kisvállalkozásban
gyermekekre vigyáznak (másfél éves kortól fogadnak gyermeket).
Sajnos a családi napköziben a kihasználtság nem az optimális
mértékû, legalábbis egyelõre, ezért a Képviselõ-testülete úgy dön-
tött, hogy a Kossuth L. u. 60/a. ingatlan kapcsán a bérbeadót terhe-
lõ karbantartási munkálatokat elvégezteti, de az ingatlanon és
annak udvarán jelenleg beruházást (pl. udvarparkosítás) nem vé-
geztet el és a családi napközit anyagilag sem támogatja.
A Testület soron következõ határozatában a hozzá benyújtott
– nem helyi – alapítványi kérésekrõl döntött, így
egyszeri 40.000,- Ft támogatást kapott a:
– Szív Hangja Közhasznú Alapítvány a Beteg Gyerekekért
Alapítvány
egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a:
– Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Ala-
pítvány,
– Országos Mentõszolgálat Alapítvány,
– Bársonyszív Alapítvány,
– Hallgass a Szívedre Alapítvány az Éhezõ és a Beteg Gyer-
mekekért,
– MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY,
– Segíts, hogy élhessek Alapítvány,
– Meseország Gyermek Alapítvány,
– Csontvelõ Transzplantációs Alapítvány,
– Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasz-
nú Alapítvány.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselõ-testület elfo-
gadta a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2009. évi mûkö-
désérõl szóló beszámolóját, majd a Polgármester beszámo-
lójának elfogadása következett.
A beérkezett kérés alapján a Testület úgy döntött, hogy az
ABÉVA Kft. a sportcsarnok és büfé bérletére szóló szerzõdé-
sének bérleti feltételeit 2010. szeptemberi ülésén tárgyalja
újra (a jövõ évi koncepció tárgyalásának idõpontja helyett).
A soron következõ döntés a szennyvíztisztító-telep bõvítésé-
nek pályázatával, illetve már megkötött szerzõdésekkel volt
kapcsolatos.
A Képviselõ-testület a településközpont felújítására meg-
indította a közbeszerzési eljárást, egyben jóváhagyta, hogy
a közbeszerzéshez szükséges elektronikus költségvetést –
mert törtvényi változás kötelezõvé tette – és a pontosított ter-
veket a Speciálterv Kft. készítse el 425.000,- Ft + ÁFAdíjért.
Tekintettel arra, hogy a szennyvíz-telepnél lévõ elhullott álla-
tok elhelyezésére szolgáló konténer sokszor telítve van, még
egy konténert biztosított a Képviselõ-testület, melynek költ-
ségeit a tartalék terhére biztosítja.
Zárt ülés keretében vagyoni ügyek elõkészítésérõl tárgyalt a
Képviselõ-testület.

Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság
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Tisztelt Olvasó!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete április 30-án tartotta legutóbbi ülését.
Az ülésen a napirend módosítása mellett az alábbi határoza-
tok születtek:
A 2009. évi zárszámadási rendeletet fogadta el a Képvise-
lõ-testület, illetve határozatot fogadott el a 747.425.000,- Ft
ez évre áthozott pénzmaradványról. (SOSE LEGYEN KE-
VESEBB!)
A Széchenyi István Általános Iskolában történt betörés
kapcsán eltulajdonított 1.548.300,- Ft és 180 Euro összegbõl
a 832.800,- Ft-ot és a 180 Eurónak megfelelõ forintösszeget
a tartalék terhére az iskola rendelkezésére bocsátja tekintet-
tel arra, hogy azzal kapcsolatban az iskolának helytállási kö-
telezettsége van. A Szülõk bálja és a támogatói jegy bevételé-
bõl származó 715.500,- Ft-ot az iskolai elõkert elkészítésére
a hõszigetelési munkálatok befejezése után biztosítja az
Önkormányzat. Ugyanezen esemény kapcsán a Képviselõ-
testület felhívta az iskola vezetésének figyelmét arra, hogy
lehetõség szerint ne tároljanak készpénzt az épületben, egy-
ben javasolta az ABÉVA Kft. részére az iskolába megfelelõ
páncélszekrény biztosítását is (amennyiben a Polgármesteri
Hivatalból történõ áthelyezés nem megfelelõ). Kérte az ügy-
ben a MON-DA Kft. (riasztórendszer felügyelet) eljárásának
kivizsgálását is (riasztás esetén történõ értesítés, épület átné-
zés) és a szükséges intézkedések megtételét, valamint az isko-
lára kötött biztosítás átnézését és lehetõség szerint a kész-
pénzbiztosítással történõ kiegészítését. A Testület nemcsak az
iskolabõvítést, a tárgyi feltételeket tartja fontosnak, hanem a
személyi, szakmai munka feltételeit és hatékonyságát is, ezért
úgy döntött, hogy az iskola által benyújtott kimutatás alapján
engedélyezi a 2010-2011-es tanévben három elsõ osztály in-
dítását abban az esetben, ha a gyereklétszám eléri az 54 fõt és
ez nem jár a költségvetésbe tervezett személyi kiadások (bér,
túlóra, helyettesítés) emelkedésével.
Ezt követõen az Önkormányzat mûködésének 2009. évi könyvelé-
sét vizsgáló belsõ ellenõr beszámolójának elfogadása történt
meg. Természetesen a Pénzügyi Bizottság és a Képviselõ-testület
is tárgyalták a beszámolót, melyet jó elõre elolvashattak.
A következõ határozattal az ABÉVA Kft. 2009. évi mûködé-
sérõl szóló beszámoló is elfogadást nyert.
Ezután a Képviselõ-testület a községben mûködõ civil
szervezetek kéréseit tárgyalta. Az ide tartozó egyik döntést
némi vita után 6 igen, 3 nem szavazat alapján hozta meg a
Testület, mégpedig a 2010. évi civil szervezetek támogatására
kiírt pályázati keretbõl akkor nyújt 50.000,- Ft-os támogatást
a Némedi Parádé megszervezéséhez, ha a rendezvény nem a
volt Acsai tónál kerül megrendezésre, hanem a település déli
részén (az OMV benzinkúttól délre). A többi civil szervezet-
nek az alábbi támogatást nyújtja a Testület:
– Chek-Nisszá Fesztivál 100.000,- Ft,
– Alsónémedi Napfény Mazsorett tánccsoport

300.000,- Ft,
– Józan Béláné tánccsoportja 150.000,- Ft,
– Starlight Dance Company Tánciskola 50.000,- Ft
(Marosi Brigittáék versenyre való utazásának támogatása).

A Képviselõ-testület arról is döntött, hogy a Nywyg Íjász és
Hagyományõrzõ Egyesület Galagonya Kézmûves Körének
beadványában megfogalmazott rendezvények Halászy Kár-
oly Mûvelõdési Ház és Könyvtár szervezésében való megva-
lósítását támogatja – a tavalyi évhez hasonlóan – úgy, hogy
annak fedezetére 200.000,- Ft-ot biztosít a tartalék terhére.
A mai energiaárakat ismerve és gondolva a jövõre, a Testület
döntött arról, hogy a Széchenyi István Általános Iskola utóla-
gos hõszigetelésére és a tetõtéri nyílászáró cseréjére pályá-
zatot nyújt be, melyhez az önerõt (8.138.625,- Ft) biztosítja,
illetve a szükséges dokumentációk elkészítésére a Syn-Dom
Bt-t bízta meg 1.280.000,- Ft-os összegért (ez az összeg a pá-
lyázat keretében elszámolható).
Mint arról már értesülhettek az olvasók, az Önkormányzat
megvásárolta a sitt-telep mellett található földterületet. Ezen
területet iparterületként kívánjuk majd hasznosítani (értéke-
síteni) ehhez viszont a belterületbe vonásnak, szabályozási
terv elkészítésének és egyéb beruházásoknak költségei is
lesznek, ezért fejlesztõ-beruházói szerzõdést köt az Önkor-
mányzat az ABÉVA Kft-vel. A szabályozási terv elkészítését
a szomszédos ingatlantulajdonosokkal együtt – belterületbe
vonás után – végezteti el a Kft., így a költségek is területará-
nyosan megoszlanak majd.
A temetõben már korábban elkészült a hûtõkamra, így a Kép-
viselõ-testület a halott hûtõt az ELOHIM Kft-nek – kérésére –
értékesíti 100.000,- Ft-ért.
Kissné Babirák Éva kérése nyomán Omaszta Zita óvónõ sír-
emlékének felújításához a Testület 100.000,- Ft-os összeget
biztosított a tartalék terhére.
Már korábban olvashattak beszámolónkban egy jurta vásár-
lás tervérõl, melyrõl most végleges döntés született, így
400.000,- Ft-os összeget biztosítottunk az ABÉVA Kft. részé-
re – intézményfinanszírozás keretében – jurta vásárlás céljá-
ra, a tartalék terhére.
A közelmúltban sikerült megvásárolnia az Önkormányzat-
nak az ASE Borozó melletti Fõ út 91. sz. ingatlant (volt Föl-
di-féle ház), mellyel kapcsolatban a Képviselõ-testület úgy
döntött, rövid távon (2010. december 31-ig) bérbeadás útján
kívánja hasznosítani az épületet.
Végre lesz megfelelõ járda a gyalogosok számára az Ár-
pád utcában, mert a Testület – árajánlatok bekérése után –
döntött arról, hogy annak elkészítését Juhász Alajossal végez-
teti el, 1.769.000,- Ft-os összegért (mely ÁFA-mentes) a Pol-
gármesteri Hivatal szigorú mûszaki ellenõrzése mellett. Re-
méljük, hogy a régen kért járda elkészítése után a gyalogo-
sok azt fogják használni, nem a balesetveszélyes úttestet!
A Képviselõ-testület a mezõõrök leterheltségére tekintettel
úgy döntött, hogy a mezõõrség indulásakor eredetileg megha-
tározott 5 fõállású mezõõri álláshelyet biztosít a továbbiak-
ban, melynek költségeit a tartalék terhére finanszírozza.
Korábban fontos közlekedésbiztonsági, illetve ésszerûségi
okokból született döntés a Haraszti úti gyalogos átkelõhely
lámpásítására és a Dózsa György téri lámpás keresztezõ-
dés átépítésérõl. Abeérkezett árajánlatok alapján úgy döntött
a Képviselõ-testület, hogy a 2010. évi költségvetésbe beter-
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vezett 8.750.000,- Ft-ot biztosítja a munkálatokhoz az
ABÉVA Kft. részére, egyben a tervezésre elõirányzott
860.000,- Ft-ot intézményfinanszírozás keretében át is utalja
a Kft-nek.
Ezután a Testület elfogadta az Önkormányzat 2009. évi gyer-
mekvédelmi tevékenységérõl szóló beszámolóját, valamint a
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Tár-
sulás Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatának 2009. évi
beszámolóját is.
Egy, már régóta húzódó – a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi
Bizottság már többször tárgyalta – nagyon idõszerû döntés
született, miszerint a település honlapjának „korszerûsíté-
sét” is elvégezteti az Önkormányzat – árajánlatok bekérése
után – és a feladathoz, valamint a frissítés betanításához szük-
séges összeget is a tartalék terhére biztosítja.
A következõ döntéssel a Képviselõ-testület elfogadta a Polgár-
mester beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl.
Marosi Boldizsár és Rizmajer Annamária kérelmét támo-
gatva a Testület, engedélyezte az alsónémedi 0104/5-19 és
0104/30-33 hrsz-ú ingatlanokra (telektömbre) a szabályozási

terv elkészítését, az érintett ingatlantulajdonosok arányos
költségviselése mellett. Fenti ingatlanokra vonatkozóan a
belterülethez történõ csatolásról szóló formai döntés is
megszületett, valamint Mészáros Károlyné kérése is támogat-
va lett a déli iparterületen lévõ ingatlanára vonatkozóan.
A Képviselõ-testület zárt ülésen folytatta munkáját, me-
lyen vagyoni ügyekrõl tárgyalt és a lakásépítési támogatásra
beérkezett kérelmekrõl is döntött.
Tisztelt Olvasó! Amennyiben a Hírmondó elolvasása után az
abban foglaltakkal, de általában a település életével, az Ön-
kormányzat mûködésével kapcsolatban, további érdeklõdé-
sére tarthatunk számot, úgy kérjük jelezze nekünk és igyek-
szünk legjobb tudásunk szerint válaszolni. Ha pedig mi nem
tudnánk a választ, akkor azt továbbítjuk.
Képviselõ-testületünk soron következõ rendes ülését 2010.
június 25-én (pénteken) 14 órakor tartja, az azt megelõzõ
héten pedig a testületi ülést elõkészítõ bizottsági ülések is
megtartásra kerülnek. A nyílt üléseken bárki részt vehet és el-
sõ kézbõl értesülhet a települést érintõ döntésekrõl.

Tájékoztató
és Jogi-Ügyrendi Bizottság

A SUZUKI ULLMANN KFT. (Alsónémedi, Ócsai út
13.) telephelyének megvásárlásáról a Képviselõ-testü-
let 2009. július 08-án megtartott rendkívüli zárt ülé-
sen hozott testületi döntés nyilvánosságra hozatala:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 7 igen, 3 nem névszerinti szavazás alapján az
alábbi határozatot hozta:
Bai Sándor igen
Bálint Sándor nem
Józan Sándor nem
Györgyövics Károly igen
Kerekes Miklós igen
Kozma Márta igen
Morvai János igen
Szabó Endre igen
Zsin Géza nem
Dr. György Balázs igen
188/2009. (07. 08.) sz. önkormányzati határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete névszerinti szavazással úgy döntött, hogy a
187/2009. (07. 08.) sz. önkormányzati határozatban
megjelölt ingatlant az ABÉVA Kft. vásárolja meg.
Felelõs: dr. Belágyi Tamás az ABÉVA Kft. ügyvezetõ
igazgatója.
Határidõ: folyamatos.

Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság

KEDVES OLVASÓ!
Az esetleges félreértések elkerülése végett.

Kotán Miklós igazgató helyettes úr tevékenyen vett
részt az iskolabõvítés folyamatában. Szinte napról-nap-
ra – munkaidõn túl is – tolmácsolta az iskola vezetés ké-
réseit, elvárásait, szinte minden munkafázisban Õ kép-
viselte az iskolát.

Az iskolabõvítés, sportcsarnoképítés megvalósulása
után a megnyitón Kotán úr jutalmat kapott a Polgár-
mester úrtól. A jutalom természetesen nem az elvégzett
munka ellenértéke – mint ahogy azt sokan gondolták
–, hiszen a jutalom az elvégzett munkához képest jelké-
pes összeg. A Képviselõ-testület úgy gondolta, hogy az
erkölcsi elismerés mellett egy jelképes összeggel (nettó
100.000,- Ft) és egy méltó ajándékkal (Kiss Ernõ tanár
úrtól egy festmény) jutalmazza az Igazgató helyettes
urat, illetve õsszel – az aula átadásakor – egy hetes üdü-
lést is biztosított a Képviselõ-testület az önkormányzati
tulajdonú lakásban.

Köszönjük!

További sikeres munkát kívánunk az Igazgatóhelyettes
úrnak.

Tájékoztató
és Jogi-Ügyrendi Bizottság

A Felelõs szerkesztõ tájékoztatója

Az ABÉVA Kft. Ügyvezetõje jelezte, hogy az általa meg-
vásárolt Suzuki Ullmann ingatlan határozott idõre ez év
december 31-ig bérbe adta, havi 1.980.000,- Ft + ÁFA
összegért.
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FELHÍVÁS PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE!!!
A 2007. évi XVI. tv. tovább szigorította a parlagfû elleni védekezést, illetve annak elmulasztása esetén az ellenõrzést és a
megteendõ intézkedéseket, melynek eredménye már a korábbi években is érzékelhetõ volt. Ennek következtében belterüle-
ten a Polgármesteri Hivatal, külterületen pedig a Növény és Talajvédelmi Szolgálat jogosult eljárni, míg a fertõzött területek
felkutatása ezen hatóságok mellett a földhivatalok, a lakosság és a civil szervezetek feladata is. Az érintett hatóságok rendsze-
res határszemléken fogják ellenõrizni a parlagfû elleni védekezést.
A törvénymódosítás kapcsán az elsõ legfontosabb határidõ minden évben június 30., mert ezen idõpontig minden ingatlanon
(azaz nem csak a termõföldön, hanem belterületen, telephelyeken, lakóingatlanoknál) el kell végezni a védekezés elsõ lépcsõ-
fokát, azaz le kell kaszálni vagy gyomirtózni a fertõzött területet. Ez azonban már azt jelenti, hogy a parlagfû virágbimbójá-
nak kialakulását is meg kell akadályozni és ezen idõpont után folyamatosan fenn kell tartani ezt az állapotot, azaz leg-
alább 2-3 alkalommal kaszálni, esetlegesen gyomirtózni szükséges. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás serkenti a parlagfû
szaporodását, ezért azokra a területekre, ahonnét már betakarították a terményt, különösen indokolt odafigyelni.
A módosítás már kötelezettségként írja elõ a hatóságok számára, hogy az önként el nem végzett védekezést hatósági határo-
zat alapján akár zárt ingatlanon is el kell végezni, illetve bizonyos esetekben a haszonnövények között megbúvó parlagfû, –
esetlegesen a haszonnövénnyel együtt történõ – levágatásáról is gondoskodni kell. Ahatósági védekezés teljes költségét a föld
használójának kell megtérítenie, s e mellett 20.000 és 5 millió forint közötti növényvédelmi bírsággal is számolni kell. Ezen
említett költségek meg nem fizetés esetén adók módjára behajthatóak.
Mind az állam, mind településünk lakossága azt várja ezen szigorú szabályoktól, hogy jelentõsen csökkenjen a parlagfûvel
fertõzött terület nagysága. Ehhez a földhivatali és a növényvédelmi szolgálat által elrendelt ellenõrzések mellett a Polgármes-
teri Hivatal közterület-felügyelõje Bodó Zoltán, valamint mezõõreink munkája a garancia és kérjük a lakosságot, hogy le-
gyen segítségünkre a fertõzött területek felderítésében. Kérjük Önöket, amennyiben olyan területrõl tudnak, ahol a parlagfû
elleni védekezés nem történt meg, úgy azt beazonosítható módon jelezzék a Polgármesteri Hivatalba és mi akár saját hatás-
körben, akár a társhatóságok értesítésével a szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni.

Rozgonyi Erik jegyzõ

Pest Megye Önkormányzata tájékoztatást ad arról, hogy a Pest Megyei Kéményseprõ Kft-nek a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogosultsága 2010. március 26. napjával megszûnt.
Az Önkormányzat által kiírt, érvényes és eredményes pályázati eljárás lezárultával, a kéményseprõ-ipari közszolgálta-
tás ellátására és az ezzel kapcsolatos díjak beszedésére, 2010. május 1. napjától kezdõdõen a Somogy Megyei Ké-
ményseprõ Kft. (székhelye: 7400 Kaposvár, Petõfi tér 4.) jogosult és egyben köteles.
Céginformációk:
Somogy Megyei Kéményseprõ Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Petõfi tér 4.
Telefon: 82/314-419
Ügyfélfogadás: Hétfõ-szerda 7.30-16.00, csütörtök 7.30-20.00, péntek 7.00-13.00

Tisztelt Alsónémediek!

FELHÍVÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÕVIZSGÁLATRA
(Az érelmeszesedés korai kimutatásának lehetõsége)
A szív és érrendszeri betegségek (magas vérnyomás, érszûkület, agyi keringési zavar, szívinfarktus) hazánkban is a leg-
gyakoribb betegségek közé tartoznak. Az erek állapota, az érelmeszesedés jelenléte, mértéke fontos információ, ami
segítséget adhat a beteg veszélyeztetettségének megállapításában és a helyes terápia megválasztásában.
Az Arteriograffal végzett mérés diagnosztikai módszer, mely felvilágosítást ad:
- az érrendszer endothel funkcióról (AIX) azaz mennyire vannak összehúzódott (stresszes) vagy kitágult (normális) álla-
potban, és
- a fõütõér (aorta) pulzushullám terjedési sebességérõl (PVW).A mért sebesség a fõütõér rugalmasságáról, azaz az érel-
meszesedés okozta változásokról ad információt. Minél magasabb a sebesség, annál merevebb az ér.
A vizsgálat során a mérést, és annak értékelését végezzük el. Az értékelés során az erek állapota lehet optimális, normális,
emelkedett vagy kóros. Ez utóbbi esetben magas a kockázata az érelmeszesedés és egyéb szív és érrendszeri megbetege-
dések kialakulásának.
A vizsgálat teljesen fájdalommentes, vérnyomásméréshez hasonló módon történik. A vizsgálat rendelési idõn kívül,
elõjegyzés alapján mûködik, díja 1.000 Ft! Telefon: 06-29-337-144

Dr. Papp Zsolt háziorvos
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Tisztelt Alsónémediek
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy új hírek érkeztek a Cervarix oltással kapcsolatban:
2010. április 15 és május 30. között Anya-lánya program keretein belül egy oltás kedvezményesen igényelhetõ a 14-
18 éves lányok számára (30.000,- Ft helyett 19900,- Ft). Errõl minden 14-18 éves leány személyre szólóan fog kapni tá-
jékoztatást. Ugyanezen idõn belül a 19-26 éves lányok/hölgyek számára is kedvezményesen érhetõ el az oltás (30.000,-
Ft helyett 22.943,- Ft), ennek igényléséhez egy éven belüli negatív citológiai leletre lesz szükség.
A fentiekre való jelentkezés saját háziorvosnál fog történni.
Mivel a HPV elleni oltással kapcsolatosan már számos cikk keletkezett pro és kontra, ezért nem tartom szükségszerûnek a
rövid ismertetõ újabb közlését. Ha valakit részletesebben érdekel a Cervarix oltás és a HPV, szívesen elérhetõvé teszem a
LAM-Tudomány legújabb összefoglalóját, illetve felmerült kérdéseire is szívesen válaszolok.

Dr. Szlivka Gabriella
Alsónémedi gyermek-háziorvos

Tel: 337-195
E-mail: xyi@freemail.hu

MEZÕÕRSÉG 06-30-508-6827
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ 06-30-931-3783
POLGÁRÕRSÉG 06-30-484-7658
RENDÕRSÉG 107, 112

Nappali idõszakban már két településõr mûködik te-
lepülésünkön!
Dernóczi Zoltán 06-30-321-2795
Benkõ János 06-30-317-9641

Körzeti megbízottaink:
Tóth Gábor r. törzszászls 06-20/489-67-21
Szadai Attila r. törzsõrmester 06-20/489-67-22

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

Tisztelt Alsónémediek!
Az Alsónémedi Polgárõr Egyesületnek ettõl az évtõl
kezdve van lehetõsége, hogy az SZJA-t fizetõ állampol-
gárok adójának 1%-át fogadni tudja. Amennyiben Ön
még nem rendelkezett ezen 1% odaítélésérõl és a Polgár-
õr Egyesületet szívesen támogatná, kérem tegye meg a
következõ adószámra:

18710223-1-13

Bízunk abban, hogy sokan élnek ezzel a lehetõséggel!

Köszönettel:
Alsónémedi Polgárõr Egyesület Vezetõsége

Színházlátogatók, kirándulók figyelem!
Május 22-én, szombaton délelõtt a Fõvárosi Nagycir-
kusz új mûsorát nézzük meg, melynek címe: Fesztivál
Plussz. Az elõadáson magas színvonalú artista és bohóc-
produkciókat, valamint fantasztikus oroszlánidomítást is
láthatunk.
Június 5-én, Dunaújvárosban tölthetünk el együtt egy
szép napot. A város nevezetességeinek megtekintése
után a nap hátralévõ részét az új fürdõben töltjük.
Július 14-tõl Tunéziába hívom a nyári fürdõzést kedve-
lõ lakókat. Utazás repülõgéppel, 7 napot tölthetünk
Port El Kantoni-ban a tengerparton. Lehetõség lesz
részt venni fakultatív programokon azoknak, akik nem
csak a fürdõzéssel szeretnék tölteni a napot. Ha még
nincs nyárra programjuk, akkor jelentkezzenek!
A felsorolt programokra várom szeretettel a jelentkezõ-
ket! Telefon: 29/337-861 vagy 30/357-1441

Üdvözlettel: Szántó Erzsébet
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

TISZTELT SZÜLÕK!
Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodában
a 2010 –2011 nevelési évre a gyermekek beíratása

2010. május 31-tõl /hétfõ/ június 04-ig
/péntek/ lesz

de: 8 – 15 óráig
Helye: Szent I. tér 8.

A beíratást a szülõ ( gondozó ) személyesen kérheti.

Szükséges iratok:
- szülõ személyi igazolványa, lakcím igazolás
- gyermek oltási lapja
- gyermek születési-anyakönyvi kivonata
- gyermek orvosi igazolása

Szeretettel várjuk a leendõ óvodásokat!
Óvodavezetõsége
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Óvodai Alapítványi Bál
Ebben az évben a megszokottól eltérõen április 17-én volt az
óvodai bál a Betyár Étteremben a betegségek miatt. A nagy-
csoportos gyermekek mûsorral készültek az Afrika napja
jegyében. Nevelésünk része a másság elfogadása, és óvodás
korban ezt nevelõtestületünk ilyen formában tartja megvalósít-
hatónak. Afrika igazán egzotikus és távoli földrész. A gyerekek
az állatait ismerik és tudják, hogy az afrikaiak bõrszíne fekete.
Megpróbáltuk a szokásaikat, kultúrájukat is közelebb hozni
gyermekeinkhez. A törzsi táncok, a színes vidám ritmusok
megragadtak gyermekeink emlékezetében. A lányoknak a szép
nyakláncok, karkötõk tetszettek a legjobban. A gyermekek él-
vezték a jelmezeket, a táncokat, nagyon lelkesen készültek a
mûsorra. Az óvónõk magyar táncot táncoltak éppen a kontraszt
miatt. 135 vendégünk volt az óvodai dolgozókkal együtt.
A zenét a Varga Band szolgáltatta, mindenki megelégedettségé-
re, nagyszerû hangulatot teremtve. Köszönjük felajánlásukat.
Ebben az évben is nagyon sok tombola ajándékot kaptunk
szülõi, vállalkozói, és dolgozói felajánlásokból. Mindig iz-
galmas várakozás elõzi meg a fõdíjat, amely ebben az évben

szülõi felajánlásból egy elektromos fõzõ-pároló edény volt. A
bál bevételét az Alapítvány számlájára utaljuk, és az ud-
vari homokozók lefedésére szeretnénk fordítani. A teljes
bevétel: 375.200-Ft lett.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki munkájával, felajánlásá-
val segítette a bál létrejöttét. Köszönöm a szereplõ gyermekek-
nek a részvételt, szüleiknek a szép ruhák biztosítását, a felnõtt
táncosoknak a táncot, Józan Béláné Áginak a betanítást, a gyer-
mekeket felkészítõ pedagógusoknak a munkát, a többi dolgozó-
nak a szervezést, segítést, és részvételt. A tombolajegyek, a be-
lépõk és támogató jegyek árusítását a szülõknek és Kiss Tiborné
Klárinak köszönhetjük. Végül, de nem utolsósorban pedig Sza-
bó Éva óvodavezetõ helyettesnek, köszönöm a munkáját, aki a
fõ szervezõje és összefogója volt a bálnak.
Büszke vagyok arra, hogy a teljes alkalmazotti közösség
részt vesz a bálon.
Reméljük, hogy még sokáig élni fog ez a szép hagyomány
óvodánkban!

Mikusné Végh Magdolna óvodavezetõ

A NYWYG Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Íjászat 2010 tavaszán Alsónémedin
IX. Tavaszi Erõpróba Nyílegyenes IC.
2010.Március 27.
Végre itt a jó idõ, friss szellõ lengeti ruhánkat
és bátran dacolunk az idõjárás jósokkal és neki

vágunk a szombati versenynek. Két éve elõször ezen a versenyen
áztunk meg nagyon, most ez nem sikerült!
A helyszínt és a rendezõket is ismerjük, régi barátaink, sok íjász
erõpróbán voltunk már együtt. Összejött a NYWYG csapat is 12
fõvel, Némedi Márkó elõször versenyzett velünk!:) A sok teremlö-
vészet után elõször szabadultunk ki a zöld be. Közeli, bár ehhez
mérten aprók is voltak a célok- így jelentõs kihívást is jelentettek.
Végül szép eredményt értünk el az idei elsõ szabadtéri verse-
nyen. Összesen 9 érmesünk lett:Gyõri Tímea – Mini 3.; Gyõri
Tamás- Gyerek TR 1.; Szapula László Gyerek TR 3; Suplicz
Gergely – Gyerek VR 1; Némedi Márkó Gyerek VR 2.;Suplicz
Áron- IFI VR 1.; Molnár Gyula IFI LB 1.; Hart József Csigás CU
3.; Suplicz Zsolt LB 3.;
Évadnyitó Magyar Íjász Szövetség, Tápiószentmárton Kin-
csem Park, 2010. április 3.
Vártunk már nagyon, hogy megjöjjenek az igazi szabadtéri verse-
nyek. Most az Íjász Szövetség minden szakága versenyt hirdetett
így nem volt könnyû a választás. A pálya szakágra szavaztunk a
Diákolimpia felkészülés jegyében. Sütött nap,de néha jelentõsen
feltámadt a szél. Élveztük a versenyt. Gyõri Tomi Országos Csú-
csot lõtt! Hart Józsi elsõ 70 méteres versenyén csigás íjjal jól helyt
állt, 72%-ot teljesített. Végül is 4 aranyat szereztünk. Gyõri Tamás
Gyerek Tradi 1, Suplicz Gergely Gyerek Vadászrefi 1. , Suplicz
Áron Kadet Vadászrefi 1., Suplicz Zsolt LB 1.
Diákolimpia I. forduló 2010.Április 11. Debrecen
A választás napján indultunk két megrakott szekérrel a távoli
végvárak meghódítására. Már hónapokkal elõbb elkezdtük a fel-
készülést így nem kis izgalommal vártuk a versenyt. Mások is
így lehettek ezzel, hiszen 180 gyermek és fiatal állt a céltáblák
elõtt. Az edzõkkel és szülõkkel teljesen megtöltöttük a debreceni
Baross Gábor Középiskola Futball pályáját. A helyi idõjárás hû-
vössel és esõvel fogadott bennünket, de a pulóverek és kabátok
segítségével ezt is leküzdöttük. Bemelegítés és technikai szemle
után elkezdõdött a verseny. Az életkortól és a kategóriától füg-
gõen 4- 24 fõ azonos korú versenyzõ teljesítményével is fel kel-
lett venni a küzdelmet gyerekeinknek. Szó szerinti küzdelem

volt, hol a hideggel, hol a vesszõkkel, hol az íj-
jal, de leginkább a gyerekeknek önmagukkal ,
hogy a összeszedettek maradjanak. Volt ahol
egy- két lövésen múlott a siker vagy a helye-
zés. Végül is láthatjuk érdemes volt a sok
munka, arany betûkkel iratkoztunk fel az ország íjásztérképére.
11 indulónkkal 5 aranyat és két helyezést sikerült nyernünk!!
Gyõri Tamás megjavította saját országos csúcsát és új rekorddal
gyõzött gyerek Tradiban!! Elsõk lettek még: Bálint Bernadett Ifi
Tradi, Palánszky Márton Ifi Tradi, Mozsár Gergely Kadet Tradi,
Tóth Eszter gyereklány Tradi.,4. lett Suplicz Gergely Gyerek
Reflex, 5. lett Suplicz Áron Kadet Reflex,
Budapesti Diákolimpia 2010. április 25
Örültünk, hogy nem kell sokat utaznunk, így most pihenten és idõben
érkeztünk. Már az elõzõ nap is megmutatta erejét a nap , így tudtuk,
hogy erõs napsütésre számíthatunk. A lõrinczi Malév pályán voltunk,
háttérben már a repülõtér látszott. Most is jelentõs számban közel 130-
an összegyûltek a versenyzõk, így minden csoportban volt méltó el-
lenfelünk. 10 fiatal vágott neki a viadalnak, több szülõ kíséretében. A
belövések után hamar felvettük a versenyt és az elsõ szakaszban már
mindenki igen jó eredményeket lõtt. Ebédszünetben bemenekültünk
az árnyékba, majd nedves sapkákkal próbáltuk enyhíteni a hûséget. A
végére jól elfáradtunk, de volt értelme 4 aranyat 3 ezüstöt és 2 helye-
zést hoztunk el. Az eredményhirdetés alatt sokszor zenget a „ Hajrá
NYWYG!”. Meg is kérdezték ,hogy itt mindenki kap valamit…, hát
bizony ezen dolgozunk!
Bálint Bernadett Ifi tradi 1., Mozsár Gergely Kadet tradi 1, Mo-
zsár András Kadet tradi 2, Bársony István Kadet tradi 4., Suplicz
Áron Kadet VR 2.,Gyõri Tamás gyerek tradi 1., Varga Ádám
gyerek tradi 5., Tóth Eszter gyereklány tradi 1., Suplicz Gergely
gyerek VR 2.,
Folytatjuk …gyakorlással, íj és vesszõ cserével, szorgalommal a
többiek is oda érhetnek a legjobbak közé!
Nagyon köszönöm a szülõknek a kitartó támogatást. Külön kö-
szönjük az Önkormányzatnak a gyakorlásaink helyszínének biz-
tosítását, e nélkül nem tudnánk ilyen szép eredményeket elérni!
Folytatjuk tovább az edzéséket és a versenyeket regionális és or-
szágos szinten egyaránt!!
Üdvözlettel:

Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke ,www.nywyg.shp.hu
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Megvalósul Alsónémedi településközpontjának szebbé
és biztonságosabbá tétele!

Játszóteret és sportpályát újítunk fel!
Tisztelt Alsónémedi Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Közép-magyaror-
szági Regionális Operatív Program Pest megyei település-
központok fejlesztése” pályázati konstrukció keretében 2009
szeptemberében benyújtott „Alsónémedi településközponti
és közbiztonsági fejlesztése” címû pályázatunkat a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek ítélte.
Az 55.514.931,- Ft-os összköltségû beruházások megvalósí-
tásához 45.801.882,- Ft támogatást kapunk, melybõl az
alábbi fejlesztésekre kerül sor.
A település vezetõsége régóta tervezi, hogy Alsónémediben
egy rendezett, esztétikus településközpontot alakít ki, a ró-
mai katolikus mûemlék templom értékéhez méltó környe-
zet megteremtésével, a templom körüli tér díszburkolá-
sával. Az elnyert pályázati támogatás révén immár az ehhez
szükséges anyagi forrás is rendelkezésünkre áll.
A pályázat másik fõ eleme Alsónémedi egyik legfontosabb és
legsürgõsebben megoldandó problémájára nyújt megoldást: a
közbiztonság helyzetére. A pályázati forrásból ugyanis egy
olyan átfogó térfelügyeleti rendszer kerül kiépítésre, mely-
nek segítségével a bûnözés – más települések pozitív példáit
látva – hatékonyan visszaszorítható. A térfigyelõ kamerák al-
kalmasak lesznek az elkövetett bûncselekmények rögzítésé-
re, a központban pedig az elkövetés pillanatában is tetten ér-
heti a bûnözõket a kamerák megfigyelésére megbízott rendõr,
így azonnali intézkedést kezdeményezhet. A térfigyelõ rend-
szer tehát nemcsak a bûncselekmények észlelésében, hanem
azok megelõzésében is segítséget fog nyújtani, ezzel bizton-
ságos életkörülményeket teremtve a településen élõknek.
Emellett ugyanezen pályázati támogatásból a Halászy Ká-
roly utcai sportpálya (ASE pálya) felújítására (padok cseré-
je, világítás korszerûsítése, kerítés építése) is sor kerül.
Asportpálya legsürgõsebben fejlesztésre szoruló része a kerí-
tés megépítése, mivel a létesítmény biztonságát, jó állapotá-
nak fenntartását veszélyezteti a kerítés hiánya. Betonoszlo-
pos, drótfonatos kerítés elkészíttetését tervezzük, mely lehe-
tõvé tenné a pálya bezárását is. Az akadálymentesség biztosí-
tása érdekében akadálymentesítõ rámpa kialakítását a kerítés-
építéssel együtt szeretnénk megvalósítani.
A világítás korszerûsítése és gazdaságosabbá tétele érdekében a
meglévõ, elavult, rossz hatásfokú wolframszálas fényforrásokat
nagynyomású fém halogén lámpatestekre tervezzük lecserélni.
Szükségessé vált a padok helyreállítása, cseréje is, mivel az elmúlt
évek folyamán a nézõtéri padok faanyaga teljesen elkorhadt.
Alsónémediben három játszótér található, ezek azonban csak a
település északi felén élõk számára érhetõk el gyorsan. Alsó-
némedi déli részén élõk nehezen (autóval) tudnak csak eljutni
kisgyermekeikkel a játszóterekre. Akisgyermekes családok száma
növekvõ tendenciát mutat az elmúlt években, egyre többen
költöznek ki a fõvárosból, így megnövekedett az igény a település
déli területén is egy színvonalas játszótér kialakítására.
A tervezett játszótér helyén, a Damjanich utca 1541 hrsz. alatt
most is található néhány – az óvodából leselejtezett – eszköz,
melyek lakossági kezdeményezésre kerültek a területre. Ezek
azonban nem felelnek meg a szabványoknak.

Mivel a környéken nincs játszótér, ezért valamennyi korosz-
tály igényeinek kiszolgálását figyelembe vesszük a kihelye-
zendõ játékok kiválasztásánál. A játszótér köré zárható kerí-
tés építését tervezzük, egyrészt a gyermekek védelme, más-
részt a vagyonbiztonság érdekében.
A napokban írjuk ki a közbeszerzést a fenti beruházásokra, ame-
lyek a terveink szerint még 2010 nyarán-õszén megvalósulnak.
Reméljük, sikerül az Önök életét nyugodtabbá, ugyanakkor
színesebbé tennünk Alsónémediben a közbiztonság növelésé-
vel, a gyermekek és a sportolni vágyók lehetõségeinek javítá-
sával, valamint a településkép szebbé tételével!

Czafrangó Ágnes
projektmenedzser

cz.agnes@alsonemedi.hu

HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-
testülete 26/2009.(XI.30.) sz. rendeletével módosította az
Alsónémedi Község szabályozási tervérõl és helyi építési
szabályzatáról szóló 8/2004.(V.03.) sz. rendeletét. A mó-
dosítás után a rendelet 3.§ (2) bekezdése felsorolja azon
övezeteket, amelyek nem sorolhatók át bányaterület öve-
zetbe. Annak érdekében, hogy a szövegezés egyértel-
mûbben adja vissza a jogalkotói akaratot, szükség van
ezen bekezdés szövegének pontosítására, mely jóváha-
gyás után az alábbi lesz:
„(2) A Külterületi Szabályozási terven mezõgazdasági,
erdõ, valamint vízgazdálkodási övezetek területei bánya-
terület övezetébe egyáltalán nem sorolhatók át, míg a
közlekedési övezetek közül a tervezett repülõtér területére
(KÖi) és a különleges területek közül a rekreációs (Krek),
a temetõk (Kt) és a hulladéklerakó (Kh) övezetekbe
soroltterületekre vonatkozik ezen tilalom.”
A Helyi Építési Szabályzat módosításához az Épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 9. §. (2) alapján 2010. június 14-ig le-
het véleményeket eljuttatni a Polgármesteri Hivatal-
ba (2351 Alsónémedi, Fõ út 58.), s egyben tájékoztatjuk
Önöket, hogy az Étv. 9/A. § értelmében a 9. § (3) bekez-
dés szerinti véleményeztetést el kívánjuk hagyni.

dr. György Balázs polgármester

FIGYELEM! MUNKAREND VÁLTOZÁS!
2010. július 01-jén (csütörtök) Köztisztviselõk Napja
lesz, így a Polgármesteri Hivatal zárva tart!
Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal






