TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Alsónémediek!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009.
március 27-én tartotta munkaterve alapján soron következõ ülését.
A napirend meghatározása után a Képviselõ-testület elfogadta a
Széchenyi István Általános Iskola szakértõi vizsgálatáról szóló
beszámolót, valamint a Halászy Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár 2008. évi mûködésérõl szóló beszámolót.
Az optimális tanítási létszámokat szem elõtt tartva döntés született
arról, ha az elsõ osztályba beíratott tanulók létszáma eléri az 54 fõt,
akkor három elsõ osztály indul a következõ tanévben.
Ezután a Testület kedves kötelességének tett eleget. A 2009. évben is
változatlan feltételekkel kiírja a „Tiszta udvar, rendes ház”,
valamint a „Legrendezettebb utca” pályázatot, melyrõl a Kulturális
és Oktatási Bizottság 2009. június 26-ig dönt. A részletes pályázat
jelen Hírmondóban és a www.alsonemedi.hu honlapon olvasható.
Már évek óta részt veszünk az országosan megrendezésre kerülõ
„Kihívás Napja” rendezvényen. Az iskolában – és a település több
helyszínén – sportról, játékról, vetélkedésrõl szól ez a nap, de
leginkább az önfeledt játékról. Önkormányzatunk az eddigi
120.000,- Ft helyett most 150.000,- Ft-tal támogatja a rendezvényt.
Lakossági kérésre – a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság két ülésen is tárgyalt elõkészítése és az
érintettek véleményének meghallgatása után – döntés született arról,
hogy a 0315/50-54 hrsz-ú területeken a lakóterület kialakítása
érdekében a visszamaradó külterületi ingatlanok megközelítésére a
0315/7 hrsz-ú terület (Takács Ferenc ingatlana) mögött 4 méter széles út
kialakítását engedélyezi, mellyel kapcsolatban az összes (engedélyezési,
kialakítási stb.) költséget az érintett ingatlantulajdonosok viselik.
A jól mûködõ polgárõrségnek köszönhetõen az esti-éjszakai
bûnözés nagymértékben visszaszorult, ill. a bûnözõk áttértek a
nappali bûnelkövetésre. Ezt a Testület nem nézheti ölbe tett kézzel,
ezért úgy döntött hogy a település közbiztonságának érdekében
nappali járõrözést is biztosít 2009. április 01-tõl úgy, hogy a
Polgárõr Egyesület gépkocsijának ilyen célú használatával összefüggõ költségeket az Önkormányzat a tartalék terhére megtéríti. A
Képviselõ-testület egyben felkérte a Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy júniusi ülésén értékelje a tapasztalatokat és szükség esetén tegyen javaslatot e célra egy
külön gépkocsi vásárlására.
Az elõttünk álló régen várt iskolabõvítés részbeni finanszírozásához
végre vannak „komoly jelentkezõk”. A továbblépés érdekében a
Testület felhatalmazta a Polgármestert, a Jegyzõt és Belágyi Tamás
ügyvezetõt, hogy a beérkezett ajánlatok
alapján a finanszírozás biztosítása érdekében további tárgyalásokat
folytassanak a pénzintézetekkel a kötvénykibocsátás lehetõségeirõl,
feltételeirõl.
Önkormányzatunk régen keresi már azt a munkatársat – pénzügyi
vezetõt –, akit reményeink szerint megtalált. A Képviselõ-testület
ehhez biztosította a szükséges megbízási díjat, annak járulékait és a
munkába járás költségeit, valamint a szükséges számítástechnikai
eszközök megvásárlását.
Ezzel egyidejûleg Horváth Viktorné, Irénke 20 éves tevékeny
hivatalban töltött esztendõ után ténylegesen is nyugdíjba vonul.
Köszönjük Irénkének munkáját, és jó pihenést kívánunk erõben,
egészségben.
Az Ady Endre utcai szolgálati lakások (ikerlakás) állapota megköveteli a
felújítást, így a Képviselõ-testület elvégezteti azok külsõ hõszigetelését és
külsõ nyílászáróinak cseréjét, a tartalék terhére.
A Képviselõ-testület ezután döntött arról is – tekintettel a
választásokig hátralévõ viszonylagos rövid idõre –, hogy a Pénzügyi
Bizottság kültagságáról lemondott Kiss Menyhértné helyére nem
választ új tagot. A Bizottság a meglévõ 5 fõvel mûködik tovább.
A MAGÉV-féle önkormányzati területrészen a Testület busz- és
teherautó parkolót kívánt létesíteni, ezzel tehermentesítve a
község utcáit, az ott történõ parkolást, de a megvalósítás
aránytalannak tûnõ költségei miatt úgy döntött, hogy nem készítteti
el a terület megvilágítását.
Ezt követõen a Testület az iskola felmérést is figyelembevéve úgy
döntött, hogy a HPV-vírus elleni védõoltást biztosítja az
Alsónémedi állandó lakóhellyel rendelkezõ, 7. évfolyamos lányok
részére úgy, hogy az oltási díj 10 %-át a szülõknek kell vállalniuk.

A Képviselõ-testület felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert
arra, hogy a legkedvezõbbnek ítélt feltételek mellett kössön szerzõdést az oltóanyag beszerzésére.
Az ASE kérésére a Képviselõ-testület engedélyezte, hogy korábban
a labdafogó háló beszerzésére és felszerelésére kapott önkormányzati támogatásból megmaradt 46.320,- Ft-os összeget mosógép
vásárlására használhassa fel az Egyesület.
Alsónémedi Önkormányzat számára lehetõség nyílt pályázat
benyújtására, ezért a Testület úgy döntött, hogy a Széchenyi István
Általános Iskola külsõ fali hõszigetelésére, a tetõtéri ablakok
cseréjére és a tetõtéri szigetelés megerõsítésére a KEOP 5.3.0/A
pályázaton az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló ABÉVA
Kft. indul. Természetesen, ha a Kft. nem nyújthat be pályázatot,
akkor az Önkormányzat adja be fenti célok megvalósítása érdekében
pályázatát, melyhez az önerõt a tartalék terhére biztosítja. A
pályázat kidolgozására a SYN-DOM Bt-t bízta meg a Testület – 5 %
+ ÁFA összegû – sikerdíjas konstrukció keretében.
Ezután a Testület elfogadta Alsónémedi sportfejlesztési koncepcióját, mely szükséges az önkormányzatok fenntartásában lévõ
sportlétesítmények felújítására kiírt ÖM pályázaton való
induláshoz is, ugyanis ezen pályázaton az Önkormányzat indulni
kíván. A pályázati célok: labdarúgópálya körbekerítése, a
labdarúgópálya világítási rendszerének felújítása, a nézõk részére
fenntartott padok helyreállítása, cseréje.
Lezárult az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
bõvítése kiírt egyszerû közbeszerzési eljárás, melyet a Képviselõtestület eredményesnek nyilvánított és a benyújtott árajánlatok alapján
a Patina Bt-t (2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A.) hirdette ki gyõztesnek
nettó 29.499.990,- Ft-os ajánlatával. A közbeszerzési eljárás második
helyezettje Szlovicsák Károly vállalkozó (2351 Alsónémedi, Mátyás
kir. u. 6.) lett nettó 32.023.069,- Ft-os ajánlatával, míg a Munkabíró
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata érvénytelen volt,
mivel nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.
Bár községünkben nem jellemzõ a probléma, ezzel együtt az
Önkormányzatnak kötelessége közfoglalkoztatási tervet készíteni.
Ezt a mostanra elkészült tervet elfogadta a Testület.
Ezután az egyik állandó napirendi pont következett. Elfogadtuk a
Polgármester úr beszámolóját az elõzõ ülésen hozott határozatok
teljesítésérõl és fontosabb intézkedéseirõl, ami tulajdonképpen azt
jelenti, hogy a Polgármester beszámol az elõzõ hónap szinte minden
munkanapjáról.
Az elõzõ Hírmondóban megjelent beszámolóban is említésre került a
szennyvíztisztító telep korszerûsítése, fejlesztése, melyhez kapcsolódóan
most is határozat született, azaz a Környezet és Energia Operatív Program
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” pályázati konstrukció (KEOP-7.1.2.02008) elsõ fordulójában támogatott tevékenységekre a Projektmenedzsment tekintetében kiírt közbeszerzési eljárás elbírálására és a
nyertessel való szerzõdéskötésre a Képviselõ-testület felhatalmazta dr.
György Balázs polgármestert.
Ezután zárt ülés következett önkormányzati vagyoni ügyekrõl.
Önkormányzati érdeket sérthetne, ha ez nem így történne minden
esetben. „Zárt ajtók” mögött – azaz az érdeklõdõk kizárásával –
történik az esetleges pénzügyi tranzakciók elkészítése is. A
választópolgár azonban errõl is értesül majd, természetesen akkor
amikor ezen zárt ülések döntései láthatóvá válnak, azaz megtörténik
pl. egy ingatlaneladás, -vásárlás.
Ezen testületi ülésen két rendelet is született. A Képviselõ-testület
elfogadta 2008. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves
módosítását, valamint módosította szociális rendeletét. – A
rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a
www.alsonemedi.hu honlapon olvashatják az érdeklõdõk.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselo-testülete terv szerinti
legközelebbi rendes ülését 2009. április 24-én, pénteken 14 órakor
tartja. Kérjük, minél többen jöjjenek el a testületi ülésekre, mivel itt
közvetlenül értesülhetnek a közösség fontos ügyeirõl.
Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Alsónémedi Hírmondóba szánt
cikkek leadási határideje a testületi ülést megelozo hét csütörtöki
napja, melyrol – és esetlegesen a határido változásáról – részletes
tájékoztatást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Szabó Endre
a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke
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Részlet Alsónémedi Polgármesterének idén
március 15-én elmondott ünnepi beszédébõl! (szerkesztett változat)
Alsónémediek!
Az utóbbi két évtized változásai egyaránt jelenthetnek
elõnyt és hátrányt egy település, így Alsónémedi számára is.
A globalizáció, a gazdasági-társadalmi és médiahatások, az
adott település térségi elhelyezkedése, szerkezete, tradíciói, a
lakosság összetétele, képzettsége, motivációi, a döntéshozók
céljai, tervei: mind-mind alakítói, formálói az adott település jövõjének. Az elõbb felsorolt jellemzõk egyenkénti vizsgálata majd ezek összegzése után megállapítható:
Alsónémedi is változásra van ítélve!
A térség, ez az ország, általában a XXI. századi tömegkultúra és a globalizálódott gazdaság nagymértékben formálja itteni jövõnket. A mindenkori vezetõk –, s itt nem csak a Képviselõ-testületet értem – döntései, a lakosság értékrendje, mentalitása, gondolkodása, cselekedete, korrigálhatja, kordában
tarthatja, befolyásolhatja a változások irányát.
A kínálkozó lehetõségekkel lehet jól és lehet rosszul sáfárkodni, de arra úgy látom kevés már az esély, hogy Alsónémedi kívül maradjon a külsõ körülmények diktálta, elsõsorban
negatív folyamatokból. Én úgy érzékelem, hogy 1990-tõl
számítva az elsõ 15 évben még viszonylag rendben mentek a
dolgok. Az elmúlt10 év – s abból is az utolsó 4-5 – lehangolónak nevezhetõ. Munkánk során ezt nap, mint nap érezzük, látjuk, tapasztaljuk. Nagyon optimistának bizonyultam tavaly
ilyenkor, amikor arról beszéltem, hogy „remélem, jövõre
mármint idén nem oly borús gondolatokat kell megosztanom
Önökkel, mint azt akkor tettem”!
Tisztelt Alsónémediek!
Egy év elteltével a pesszimizmuson jottányit sem csökkent! Sõt! Egy tudományos munka, amelyet éppen mi készíttettünk magunkról a lehetséges jövõnkrõl, a jövõképünkrõl, engem tovább erõsített a pesszimizmusomban. S erre
még jött a pénzügyi és gazdasági világválság is.
A most említett tudományos munka súlyos olvasmány.
Olyan tükröt tart elénk, melyben igazi önmagunk jelenik
meg: feketén-fehéren. Ebbõl idézek most néhány mondatot:
„Ha marad a közös ügyek iránti passzivitás és a közöny, a
pénz mindenek feletti uralma, a törvények megkerülése, az
önreflexió hiánya, az alábbi helyzet prognosztizálható:
 A népesség ugyan nem csökken jelentõsen, de a lakosság összetétele képzettség, iskolázottság tekintetében megváltozik, a külsõ, nem „minõségi” bevándorlók aránya növekszik. Az õslakosság nagy része elöregszik, a falu újtelepi
része pedig tipikus „alvóvárossá” válik. A falu lakóinak képzettebb, igényesebb rétege elköltözik, vagy törekedni fog erre. A telekárak csökkennek, az elköltözõk helyébe – feltételezhetõen – környezetükre kevésbé igényes emberek, családok költöznek, akik Alsónémedit inkább csak tartózkodási
helynek, maximum lakóhelynek, de nem otthonuknak tekintik. A már eddig felépült közintézmények nem nagyon mûködnek, a településkép elhanyagolttá, szegényessé válik.
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 A betelepült vendégmunkások, és más, hasonló helyzetû
és képzettségû beköltözõk nagy része a térség fejlõdése következtében talál munkát, de mindig marad egy jelentõs kisebbség, akik alkalmi munkára várnak. Ez a helyzet a közbiztonság további romlását idézheti elõ, amely a helyben maradt lakosságot fokozott óvintézkedésekre kényszeríti, az ajtókra, ablakokra mindenütt rácsok kerülnek, a lakosok egymás ellen is védekeznek. A rendõrség és az addigra feltehetõen megerõsödött polgárõrség, valamint a térfigyelõ kamerarendszerek csak valamelyest javítanak a közbiztonságon.
 A kocsmákban nem csak a helyi lumpenek, hanem prostituáltak, kábítószer-dealerek és fogyasztók szórakoznak, üzletelnek, verekednek, de a környezõ településekrõl is ideáramlanak majd az érdekelt „ügyfelek”. A településen alapérzéssé válik a bizalmatlanság és a félelem.
 A mezõgazdasági foglakozásúak aránya csökken, csak a
nagyobb földterületû gazdaságok maradnak fenn, várhatóan
több külföldi tulajdonossal.
 Az iskolai, óvodai oktatás színvonala visszaesik, a
még helyben maradt lakosok igényesebb része inkább más településre viszi a gyerekeit óvodába, iskolába.
 Az éppen hivatalban lévõ önkormányzat részben az elöregedett lakosság, részben a megnövekedett munkanélküliek aránya miatt kénytelen lesz lényegesen több pénz fordítani szociális célokra és a közbiztonságra. Állagmegóvásra is
alig-alig marad pénze.
 Számolni kell azzal, hogy az ideáramló vendégmunkások egy része /örökre/ Némedin marad.
A fentiekben vázolt, stagnálást /vagy talán visszaesést/
mutató jövõkép ugyan szélsõséges, de realitássá válhat, ha
nem rendezõdik, mérséklõdik az a folyamat, amely a külföldi vendégmunkások elszállásolásával és foglalkoztatásával indult meg. Vannak erre a hanyatlásra példák, nem
csak hazai, de európai viszonylatban is. Az ilyen települések valamikor sajátos arculatú /mint Alsónémedi is/, jól
mûködõ falvak voltak /mint Alsónémedi is/, de ma már erre csak a történeti munkák emlékeznek.
A „pénz mindenek felett”, fogalmazott egy némedi lakos.
Ez a globalizálódó világ értékszemlélete, uralkodó cselekvési stratégiája is, mint ahogyan a bevándorlók problémája
sem faluméretû.
A gyarapodásvágy, az anyagias szemlélet mindig is
irányadó volt a településen, amelynek az újkapitalizmus
újabb lendületet adott.
Ugyanakkor: A törvénytisztelet, a közösségért való felelõsségvállalás valamikor jellemezõ volt Alsónémedi lakóira!
Dicsõség volt virilistának, legnagyobb adófizetõnek lenni,
ezzel is bizonyítva a közért vállalt szolgálatot.
Ma ez már másképp mûködik - országosan is.
Vannak önmagukat lokálpatriótának tartó helyi lakosok, akiknél a pénzszerzés szenvedélye felülír mindenféle be-

látást, jövõért felelõs magatartást, törvényi kötelezettséget,
adófizetési morált (mint más településeken).
Elgondolkodtató, hogy az egy lakosra jutó adóköteles jövedelem miért éppen Alsónémedin a legalacsonyabb a térségben.
Naivitás lenne abban bízni, hogy morális érvek az egyéni
érdekek fölé emelkedhetnek! Ez nagyon elgondolkodtató!
A változások és változtatások, az egyéni szándékok, döntések és cselekvések következményei, amelyekért többé kevésbé, de minden lakos felelõs. A passzív hozzáállás és a
„nem történés” is része lesz a jövõnek, a fejlõdés vagy a hanyatlás irányába segíti a kibontakozott folyamatokat.
S végül egy tanács a kutatók részérõl:
„A település lakóinak szándéka, nyomásgyakorlása (a
sértettség és harag mellett talán elgondolkoznának) nem lenne hatástalan azokra, akik elõidézõi lettek a kialakult állapotoknak.„
Tisztelt Ünneplõk!
Olvastam valahol : „A falu jövõje nem elsõsorban az ott
élõk számától, hanem annak cselekvõképességétõl függ! At-

tól, hogy az ott élõk képesek-e felismerni, és megbecsülni értékeiket.”
E település lakossága napjainkban egyre jobban megosztottá válik, s ez ugyancsak nagyon szomorú tény! Tavaly
ilyenkor, amikor ezt a témát elõször hoztam ide Önök elé, többen nem várták meg beszédem végét. Akinek nem inge, az
idén se vegye magára! Tudniuk kell azonban az érintetteknek, hogy sokadmagammal együtt értük /is/ haragszunk! A
jelenünket, gyermekeink, s unokáink jövõjét féltjük, amikor
hol hangosabban, hol halkabban dohogunk!
Végül Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek úrtól idézek:
„A múltunkat becsülni,
a jelenünket értékelni,
a jövõnkért imádkozni kell!”
Kívánom, hogy a jövõnkért imádkozókat hallgassa
meg a Teremtõ Isten!!
Köszönöm, hogy meghallgattak!!
Kelt: 2009. március 15-én.
Dr. György Balázs polgármester

Asszonyok, lányok köszöntése
2009. március 9-én a Mûvelõdési Ház – Opál ház – nagytermében nõnapi megemlékezést tartottunk. Elsõsorban a Nyugdíjas Klub asszonyainak szerveztük a mûsort, de természetesen minden jelenlévõ nõt köszöntöttünk.
A mai ember számára a Nõnap más tartalmat hordoz mint
születése napjaiban. A mai virágos, kedveskedõ megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetû.
Ma az aprócska lánytól az idõs asszonyig köszöntünk. Nõnek
születni nem érdem, hiszen a fogantatás pillanatában eldõl,
hogy a születendõ utód melyik nem képviselõje lesz. Ez a természet rendje, önmagában ez nem is érdemel ünneplést. Miért ünnepelünk? Azért, mert ha valaki nõnek születik, akkor
megkapja az élettõl azt a csodás ajándékot, hogy új életet tud
e világnak adni. Ehhez a csodához formálódnak lelki tulajdonságai: a szeretet, az önfeláldozás, gondoskodás, türelem,
áldozatkészség és még sok más szép tulajdonság, amely segít
a gyermeknevelésben és a család összetartásában. Ezek az
igazi értékek a nõben. Természetesen külsõ adottságok is számítanak, de a belsõ értékek mellett jelentõségük kisebb.
Az ünneplésre a nagyterem zsúfolásig megtelt. Elsõként a
Cseppek Gyermektánccsoport, a Szent István téri óvodások adták elõ látványos táncukat Józanné Szarka Ági óvó
néni vezetésével, majd Ladányi Istvánné, Margitka tanítónõ elsõ osztályosai adták elõ a VIRÁGVERSENY címû
színdarabot. Felkészítõk: Ladányi Istvánné és Kiss Katalin
voltak. Ezt követõen ismét a Cseppek tánccsoport lépett fel
Ági óvó néni vezetésével, de most már a Rákóczi úti óvodások csoportja táncolt. A hetedikesek kísérõ pedagógusa Vásárhelyi Tamásné, Éva néni volt. A táncot Kiss Rita táncoktató tanította be.
A mûsor után a nyugdíjasok tovább ünnepeltek. Dr. György
Balázs polgármester úr virággal ajándékozta meg õket.
Kiss Katalin

„Így múlik el az életünk,
emlékezünk,
emlékezünk”
Elhunyt régi kedves tanítónk Gergely Zoltánné,
Gizi néni. Már csak idõsebbek emlékszünk szép
szavaira, szerény, de mindig elegáns személyére.
Tanított férjével, Zoli bácsival Váralján,
Némedin, Ócsán. Nyugdíjas korukban Szigetszentmiklóson laktak. Emlékeikben életük legszebb éveit Némedin töltötték. Itt voltak fiatalok,
boldogok. Itt született két fiuk Attila és Gyõzõ.
Szerették az itteni egyszerû embereket, jó szomszédokat, barátokat és kollégákat.
Búcsúzzunk Tõle idõsebbik fia versével, amit
Édesanyja emlékére írt:

Búcsú
Nem volt napfény sírt az ég is
Felhõk felett ragyogott.
Egy szál sugár lejött az égbõl
És utat mutatott.
Nehéz volt a búcsú, de erõs a hit
Sírásra nem volt ok
Szentmiklós, Némedi, Ócsa gyászolt és
Váralján megkondultak a harangok.
Turóczi Béláné
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Az 5. ciklus harmadik költségvetése (2009)
Tisztelt Alsónémediek!
Több hónapos – már tavaly elkezdõdött – elõkészítés, egyeztetõ munka után településünk idei költségvetését a Képviselõ-testület 2009. február 27-én fogadta el. A tavalyi év végi –
december 08-i – közmeghallgatáson is ismertetett, a novemberben elfogadott 2009. évi koncepcióból tulajdonképpen
már kitapintható volt idei költségvetésünk mozgástere. Az
említett idei költségvetési rendeletünkben az induló bevételi
fõösszeg 1766,541 millió forint (több mint a tavalyi), s természetesen ugyanennyi a kiadási fõösszeg is, mely összeg
magában foglal 990,585 millió forint tartalékot. Feladatainkat ebben az esztendõben 121 fõ (átlagos, ugyanannyi, mint
tavaly) létszámmal kívánjuk megoldani. A 121 fõ megoszlása a következõ: az oktatási intézményeinkben (iskola, óvoda)
83,5 fõ dolgozik, a Polgármesteri Hivatalhoz (parkgondozás
3,5, mezõõri szolgálat 4, igazgatás 23, Mûvelõdési ház 3,
Könyvtár 1,5), valamint az egészségügyhöz (védõnõi szolgálat 2,5) a maradék 37,5 fõ sorolható.
Bevételeink idén 7 csoportra oszthatók:
– az elsõ a volumenében is legnagyobb (697,026 millió forint) a saját bevételek csoportja, melybe többek között sorolandó az építményadóból, iparûzési adóból, gépjármûadóból
tervezett és reméljük befolyó összegek, az intézményi saját
bevételek és a korábbiakban vásárolt értékpapírok eladása,
– a második fõ csoport az ún. átvett pénzeszközök (84,410
millió forint), melyek között szerepel az egészségügy finanszírozására a TB-tõl kapott támogatás, a mezõõri szolgálathoz remélt támogatás, a lakosságtól kapott – útépítésre szánt – összeg,
az óvoda tornaszobára nyert 18,6 millió, 40 millió a tervezett
szennyvízvezeték nyomócsõ építésére (a közmûszámláról), és 4
milliós külsõ támogatás az óvoda építkezéséhez,
– a harmadik csoportba idén is az állam hozzájárulása
(184,778 millió forint) szerepel kötelezõ feladataink végzéséhez kapott kötött és kötetlen normatív hozzájárulás(iskola,
óvoda stb.),
– a negyedik az átengedett bevételek (–5,973 millió forint),
itt az Alsónémedibõl SZJA-t fizetõk 2007-ben befizetett
összegének egy meghatározott (8) %-a szerepel, csökkentve
a jó adóerõ-képességünk miatt elvont összeggel (59,088 millió), így ez negatív szám,
– idén is az ötödik csoportba külön szerepeltetjük a korábbi
években még visszafizetési kötelezettséggel, de kamatmentesen adott kölcsönök visszatérülését (1,3 millió),
– a hatodik csoportba szerepeltetjük a korábbiakban szabad
pénzeszközeinkbõl vásárolt Kincstárjegyek eladásából befolyó összegeket (összesen 605 millió),
– a hetedik csoport tartalmában idén is a tervezett tavalyról
áthozott ún. pénzmaradványt tartalmazza, mely induló szinten 200 millió forint.
Ez a hét tétel teszi ki az induló 1766,541 millió forintos bevételt.
Mire költjük ezt az összeget a kiadási oldalon 2009-ben?
Tulajdonképpen a már említett koncepcióban megfogalmazottakat számszerûsítettük a költségvetésben, figyelemmel a
számunkra jogszabályokban elõírt kötelezettségeinkre. Do-
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logi kiadásoknál sajnos sokadik éve deklaráltan a központi
költségvetés a normatívákban nem ad növekményt, így az
ilyen jellegû – infláció okozta – emelkedéseket saját bevételeinkbõl kell biztosítani (211,204 millió Ft). Az ASE kérésére a
pénzeszköz átadás csoportban idén is 4,5 millió forintot biztosítunk az egyesület mûködéséhez. Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatásokra 19,508 milliót terveztünk. Emlékezetes, hogy a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásához 2004tõl már nem kölcsönt adunk, hanem vissza nem fizetendõ
támogatást nyújtunk. Ennek keretösszege idén 4 millió forint
(megdupláztuk).
Látható tehát, hogy 2009-ben is ennek az induló 1766,5 millió forintnak, mint bevételi forrásnak jelentõs hányadát
(idén 35 %-át) mûködési kiadásokra költjük. Mûködési kiadási soron összesen 616,83 millió forintot terveztünk. Ebbõl
az összegbõl 211,2 millió a dologi kiadás, a fennmaradt
405,63 millió forint pedig a bér és járulékai. Az óvodai nevelés idén 106,026 millióba, az általános iskolai oktatás
189,279 millióba, az óvodai étkeztetés 24,764 millióba, míg
az iskolai étkeztetés 29,784 millióba kerül. Az önkormányzati igazgatási tevékenység (Polgármesteri Hivatal) kiadási
terve 145,64 millió forint. Közútjaink karbantartására idén is
20 milliót szánunk. A közvilágításra idén 9,34 milliót tervezünk. Az egészségügy még általunk finanszírozott része
(ügyelet, iskola-egészségügy, védõnõ) együttesen idén már
csak 17,432 millióba kerül. A települési hulladék kezelése, az
eb befogás, állati hullák elszállítása, valamint a szelektív hulladékgyûjtés úgy látjuk, hogy 16,8 milliót kíván a mi költségvetésünkbõl, túl az Önök befizetésein. Közmûvelõdésre
27,921 milliót fordítunk. Ebben az évben is támogatjuk helybéli egyházközségeinket 350-350 ezer forinttal. Itt írom le,
hogy testvértelepülésünk Nagyajta (Erdély) óvodájának felújításához 1 millió forinttal járulunk hozzá.
A beruházásra és felújításra tervezett 102,131 millió forintos bruttó összeg 11 apróbb tételbõl áll, melyeket még tavaly
döntöttünk el.
Céltartalékként terveztük mindazon elképzelések pénzügyi
vonzatait, amelyeket részben korábbi testületi üléseken döntöttünk el. Ide tartoznak a tervezett közterületi kamerarendszer kiépítése (30 millió), az iskola és konyhájának bõvítése
(455 millió), szennyvíztisztító bõvítése I. ütem (7,7 millió) és
a tervezett aszfaltozások (41 millió). A felsoroltak (fejlesztési
céltartalék) mintegy 533,7 millió forintot tesznek ki. Ezeken
túl természetesen képeztünk kötelezõen 10 millió általános
tartalékot, 5 millió bértartalékot, valamint 6,718 millió forint
ún. mûködési céltartalékot, s a bolgár kisebbségi önkormányzat mûködésére 500 eFt-ot.
Amennyiben mindezeket számba vesszük – bevételi és kiadási oldalt egyaránt – azt tapasztalhatják, hogy 435,1 millió forint maradt további szabad felhasználásra, aminek kettõ éve
már új neve van, úgy hívják, hogy pályázati önerõ.
Tisztelt Olvasó!
Jelen tájékoztatóm is, – mint az eddigi valamennyi – teljes képet nem tud nyújtani költségvetésünk számadatairól. Célom

most is az volt, mint eleddig mindig, hogy fõ vonalakban tájékoztassam Önöket lehetõségeinkrõl, elképzeléseinkrõl és
azok várható megvalósulásáról.
Összességében most is elmondható, illetve leírható, hogy a
2009. évi költségvetésünk az elõttünk tornyosuló tervezett
fejlesztési feladatokhoz képest mint mindig, most is szûkös.
Nagyon nagy szerencsénk – ki tudja meddig –, hogy az elmúlt 18 év alatt a helyben volt és megerõsödött, valamint az
ide települt vállalkozások hozzánk fizetett adóforintjaikkal
nagyban hozzájárultak költségvetésünk beruházási, fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához. Ha az említett folyamat az elmúlt 18 esztendõben nem úgy történt volna, ahogy
az történt, szégyen ide, szégyen oda – de nem a településünk
szégyene lenne – mi is az önhibájukon kívül hátrányos immár
ezren felüli települések sorát szaporítanánk. Ezzel szemben
örvendetesen az látszik, részben a korábbi sikeres pályázatok nyomán, részben önerõbõl is több fejlesztést tudtunk
megvalósítani. Idén szerényebbek a lehetõségeink, különösen az adóbevételek eddigi növekedési trendje bizonytalan.
Mindezeket a fejlesztéseket úgy tudjuk megvalósítani, hogy

az egyéb településüzemeltetési feladataink, illetve a teljes önkormányzati mûködés (iskolában, óvodában, egészségügyben, Polgármesteri Hivatalban stb.) továbbra sincs veszélyeztetve. Az idei tervezett fejlesztések közül a legfontosabb
e település számára az általános iskolánk bõvítése tornacsarnokkal, tantermekkel, aulával, kiszolgáló létesítményekkel,
berendezésekkel. Amennyiben ez megvalósul, úgy nem kellene a továbbiakban két iskolaépületben folytatni az oktatónevelõ munkát. Minden ránk bízott nebuló egészséges életre
nevelését sokkal jobb színvonalon tudnánk biztosítani, mint
ma. Tovább szeretnénk folytatni a még poros útjaink szilárd
útburkolattal történõ kiépítését, bár már kétszer nem nyertünk e témában. Elkészül viszont az óvoda tornaszobával
történõ bõvítése, 50 %-ban nyert pénzbõl.
Az idei esztendõben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ránk bízott javakkal, bevételi lehetõségeinkkel,
adózó állampolgáraink és vállalkozásaink hozzájárulásával jól
sáfárkodjunk és településünk további fejlõdését szolgáljuk.
Polgármester

KÖZELEG AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS NAPJA
Tisztelt Alsónémediek!
A Köztársasági Elnök úr 2009. június 07-re, vasárnapra tûzte
ki az Európai Parlamenti választás idõpontját.
Ezen a napon ez Európai Parlamentbe választhatunk 22 magyar képviselõt. A képviselõk a pártok által felállított listákról kerülnek a leadott szavazatoknak megfelelõen az Európai Parlamentbe, azaz a szavazás napján az egész országban
ugyanazokra a pártlistákra lehet majd szavazni.
A szavazást megelõzõen természetesen számos elõkészítõ
feladata van a Helyi Választási Irodának, melyekkel kapcsolatban ezúton tájékoztatom Önöket.
Folyik a névjegyzékek elkészítése, a névjegyzékben való
szereplésrõl, illetve a pártlistákra vonatkozó ajánlószelvényrõl 2009. április 10-ig értesítjük Önöket. A névjegyzéket április 08-15-ig tesszük ki a Polgármesteri Hivatalban, azaz az
értesítõkkel kapcsolatban ezen idõpontig nyújthatnak be kifogást a Helyi Választási Irodánál.
Ezen a választáson az Európai Unió más tagállamának Magyarország területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú állampolgára is szavazhat hazánkban. Õk már megkapták az Országos Választási Irodától a tennivalókra vonatkozó tájékoztatást, illetve a névjegyzékbe vétel iránti kérelem formanyomtatványát. Ezen nyomtatvánnyal 2009. április 30-ig kérhetik
a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl a névjegyzékbe való felvételt, s ez alapján június 07-én lakóhelyükön szavazhatnak.
Természetesen a fentiek analógiájára lehetõség van arra, hogy
a magyar választópolgárok választójogukat más országban
gyakorolják. Ennek egyik formája, hogy az uniós tagállamok
illetékes szervei értesítik az Országos Választási Irodát arról,
ha ott élõ magyar választópolgárok más tagállamban kívánnak szavazni, így ezen adatszolgáltatás alapján ezen választópolgárok a névjegyzékbõl törölve lesznek. Emellett lehetõség
van arra is, hogy a szavazásra nyitva álló idõn belül a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok az illetékes ország

magyar külképviseletén szavazzanak. Ehhez szükség van arra, hogy személyesen vagy teljes bizonyító magánokiratba
foglalt meghatalmazással 2009. május 22-ig kérjék a Helyi
Választási Irodától a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ formanyomtatványon, illetve úgy, hogy a kérelem ajánlott levélben 2009.
május 22-ig a Polgármesteri Hivatalba megérkezzen.
Természetesen lehetõség lesz arra is, hogy aki a szavazás napján
nem állandó lakóhelyén tartózkodik, a korábbi években megszokott módon igazolást kérjen a Helyi Választási Irodától választójogának gyakorlásához. Amennyiben az igazolás kérése belföldre szól, azt személyesen vagy meghatalmazott útján június 05én 16 óráig kérhetik meg, ajánlott levélben pedig úgy, hogy az
legkésõbb június 02-án megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.
Aki igazolást kért, de mégis Alsónémediben kíván szavazni, legkésõbb június 04-én 16 óráig – az igazolás leadásával egyidejûleg
– kérheti a névjegyzékbe való visszavételét.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen azon mozgásukban
gátolt választópolgárok, akik szavazatukat szeretnék leadni,
kérhetik a választás napján a mozgóurnás szavazás lehetõségének biztosítását, melyet kérjük, minél elõbb jelezzenek.
A választással kapcsolatos teendõkrõl a Polgármesteri Hivatalban
az alábbiak szerint lehet érdeklõdni: névjegyzékkel és a mozgóurnával kapcsolatban Bebesi József Ferencnét (email:
bebesine.magdi@alsonemedi.hu), minden egyéb esetben Rozgonyi Eriket a HVI vezetõjét (e-mail: jegyzo@alsonemedi.hu)
és Tornyainé Horváth Katalint a HVI vezetõ-helyettesét (email: tornyaikati@alsonemedi.hu) keressék. Tel.: 29/337-101,
29/337-362.
További információk találhatók a www.valasztás.hu
weboldalon. A következõ Hírmondóban a választásnapi tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket.
Rozgonyi Erik
a Helyi Választási Iroda vezetõje
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Tájékoztatás a szerzõdéskötésekrõl
A vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve ezúton adunk tájékoztatást a 2008. évben megkötött
nagyobb összegû szerzõdésekrõl.
Szerzõdõ fél
Munka megnevezése
Bruttó összeg
Wágner Gyula
szemétszedés
910 000 Ft
Capitalcar Kft.
Opel Vivaro gk. vásárlás
5 999 000 Ft
Kozma Attila
buszváró javítása
444 000 Ft
Enteriör'92 Kft.
Széchenyi napok
780 000 Ft
J & J Bau Kft.
temetõ kerítés felújítása
662 405 Ft
Speciálterv Kft.
Településközpont tervezése
552 000 Ft
Speciálterv Kft.
Településközpont fejlesztési terve
6 000 000 Ft
Console Kft.
számítástechnikai eszközök
661 440 Ft
Dura Miklós
bukógátak javítása
324 000 Ft
Jul-Bau Bt.
kaszálás (05.22)
540 000 Ft
Jul-Bau Bt.
kaszálás (08.13.)
420 000 Ft
Dunavölgyi Vizg.Társ.
kaszálás (06.16.)
1 418 760 Ft
Dunavölgyi Vizg.Társ.
kaszálás (08.18.)
1 418 760 Ft
Dunavölgyi Vizg.Társ.
kaszálás (09.18.)
408 240 Ft
Elmû Rt.
közvilágítás karbantartása
730 037 Ft
Nexus-Bau 2002 Bt.
kátyúzás több utcában
1 112 400 Ft
Nexus-Bau 2002 Bt.
kátyúzás több utcában
3 306 000 Ft
Dura Miklós
kátyúzás több utcában
643 200 Ft
Daköv Kft.
ivóvíz vezeték kiváltás
2 034 439 Ft
Konto-Roll Kft.
tanácsadás ingatlan beruházáshoz
480 000 Ft
Méter Bt.
földmérés (Széchenyi-Felsõerdõsor)
480 000 Ft
Tüske Menyhért
PVC csere iskolában
1 995 000 Ft
Dura Miklós
rámpa elbontás TSZ bejárónál
600 000 Ft
Absolvo Consulting Bt.
pályázat:Szennyvíztelep bõvítés
480 000 Ft
Bircsák János
festés,mázolás iskolában
787 280 Ft
Srágli Bt.
festés,mázolás Szent I.téri óvodában
534 420 Ft
Vikuv Zrt.
ivóvíz kút fúrása
10 593 000 Ft
Zsombolys Bt.
sátorkölcsönzés (Szüreti bálra)
475 200 Ft
Mortar Bt.
iskola bõvítés árkalkulációja
624 000 Ft
Balla István
lakásfelújítás Gyulán
406 800 Ft
Romák Péter
lakásfelújítás Gyulán
384 739 Ft
Emhõ-Baudermann
lakásfelújítás Gyulán
261 000 Ft
Farkas Sándor
lakásfelújítás Gyulán
174 500 Ft
Trend-Lak Bútor Áruház
lakásfelújítás Gyulán
276 400 Ft
Gyáli Ipartestület
Sertéstelepi u. padkarendezése
1 992 000 Ft
Tüzépker Kft.
Fõ út 44. tetõfelújítás anyaga
499 610 Ft
Szlovicsák Tibor
Fõ út 44. tetõfelújítás munkadíja
307 000 Ft
Galax Kft.
vetítõ és vetítõvászon Müv.házba
420 360 Ft
Alfa Stúdió Kft.
Szent I. téri óvoda bõvítés kiv.terv.
900 000 Ft
Alex Fémbútor Kft.
tanuló és tanári asztalok,székek
500 518 Ft
Drenco Kft.
sportszerek iskolába
539 634 Ft
Alsónémedi Airvac Kft.
utak gréderezése
3 187 200 Ft
Olasz Tibor
térfigyelõ rendsz.mûszaki szakért
750 000 Ft
Olasz Tibor
térfigyelõ rendsz.mûszaki terve
1 050 000 Ft
Sziget-Szilárd Kft.
útépítés: Magyari és Hõs utcák
8 353 200 Ft
Összesen:
65 416 542 Ft
Rozgonyi Erik jegyzõ
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Tájékoztató nevelési, oktatási intézményeink évenkénti
összes kiadásáról (fejlesztés nélkül),
ehhez az állam és az önkormányzat hozzájárulásáról
Széchenyi István Általános Iskola
Összes kiadás
bér+jár.+dologi
(millió Ft-ban)

Összesbõl
személyi bér
(millió Ft-ban)

Fajlagos 1 tanulóra Ft-ban
1 tanuló/
1 tanuló/
összes kiadás személyi

Állami hozzájárulás
(millió forintban)

Önkormányzati
hozzájárulás
(millió forintban)

Év

Tanuló

2008

422

100%

173,397

113,567

410893

269116

51%

89,102

49%

84,295

2007

422

100%

161,232

104,446

382066

247502

61%

98,059

39%

63,173

2006

431

100%

161,235

101,195

374095

234791

63%

101,442

37%

59,793

2005

443

100%

153,179

96,376

345776

217553

60%

92,204

40%

60,975

2004

442

100%

137,401

87,847

310862

198749

66%

90,543

34%

46,858

2003

431

100%

132,881

81,906

308309

190037

62%

82,13

38%

50,751

2002

441

100%

99,835

61,252

226383

138893

58%

58,585

42%

41,246

2001

441

100%

80,227

48,744

181921

110531

66%

53,052

34%

27,175

2000

441

100%

64,228

37,61

145642

85283

77%

49,768

26%

14,46

1999

445

100%

56,744

34,182

127515

76813

70%

39,426

30%

17,318

1995

418

100%

28,322

16,948

67756

40632

60%

17,097

40%

11,225

1991

451

100%

18,084

8,688

40100

19260

75%

13,5

25%

4,584

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Összes kiadás
bér+jár.+dologi
(millió Ft-ban)

Összesbõl
személyi bér
(millió Ft-ban)

Fajlagos 1 tanulóra Ft-ban
1 tanuló/
1 tanuló/
összes kiadás összes
kiadás

Állami hozzájárulás
(millió forintban)

Önkormányzati
hozzájárulás (millió
forintban)

354266

45%

46,855

55%

57,082

522172

340672

38%

38,475

62%

61,782

59,603

582747

387032

38%

34,093

62%

55,65

94,112

60,802

514273

332251

41%

38,537

59%

55,575

100%

85,624

55,945

509666

333006

43%

36,671

57%

48,953

175

100%

73,136

48,015

417920

274371

43%

31,85

57%

41,286

2002

185

100%

56,218

35,445

303881

191595

41%

23,14

59%

33,078

2001

180

100%

46,162

28,553

256455

158628

45%

20,808

55%

25,354

2000

185

100%

36,868

22,879

199286

123670

57%

20,916

43%

15,952

1999

189

100%

31,746

19,972

167968

105672

55%

17,646

45%

14,1

1995

196

100%

20,65

11,458

105357

58459

25%

5,17

75%

15,48

1991

175

100%

9,791

4,433

55950

25330

28%

2,805

72%

6,986

Év

Tanuló

2008

199

100%

103,937

70,499

522296

2007

192

100%

100,257

65,409

2006

154

100%

89,743

2005

183

100%

2004

168

2003

Polgármester
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Indulások Alsónémedibõl Dunaharasztiba
Alsónémedi
TESCO
Hév
Vágóhíd felé
Ráckeve felé

5:30
5:40
5:57
5:57
6:03

6:40
6:50
7:07
7:12
7:33

8:05
8:15
8:32
8:38
8:48

10:45
10:55
11:12
11:17
11:22

13:35
13:45
14:02
14:12
14:03

15:10
15:20
15:37
15:42
15:48

16:25
16:35
16:52
16:57
17:03

17:45
17:55
18:12
18:17
18:18

15:42
15:48
15:50
16:05
16:20

16:57
17:03
17:05
17:22
17:37

Indulások Dunaharasztiból Alsónémedibe
Ráckeve felé
Vágóhíd felé
Hév
TESCO
Alsónémedi

4:57
5:02
5:05
5:22
5:29

6:12
6:03
6:15
6:30
6:40

7:27
7:17
7:18
7:50
8:00

Folytatódik
a „Tiszta udvar, rendes
ház” program
Ebben az évben is folytatódik a „Tiszta udvar rendes
ház” program. A Kulturális és Oktatási Bizottság és a
Képviselõ-testület ezzel is szeretné elõmozdítani,
hogy falunk tiszta, rendezett, virágos legyen.
Jutalmazásra kerülnek azok, akik idõt és energiát
fektetnek saját portájuk és az utcafront rendbetartására, ezáltal az egész falukép javításának is tevékeny részesei.
Természetesen most sem a befektetett pénz nagysága
lesz díjazva, hanem a tiszta és rendezett állapot folyamatos fenntartása, virágokkal való díszítése falunk jellegének megõrzése mellett. Részt vehetnek a „versengésben” mindazok, akik jelentkeznek és azok is, akiket mások vagy a közterület-felügyelõ javasol.
Az arra legérdemesebb porta tulajdonosa (lakói) elõzetes dátumegyeztetéssel 1 hétre térítésmentesen veheti igénybe a falu tulajdonában lévõ gyulai üdülõlakást.
A programban meghirdetésre kerül a „Legrendezettebb utca” pályázat is. A nyertes utca díja 30 tõ muskátli lesz.
A jelentkezés határideje:
2009. május 29. (péntek 12 óra)
Helye: Polgármesteri Hivatal.
A nyertesekrõl a Kulturális és Oktatási Bizottság
2009. június 26. napjáig dönt.

9:57
10:02
10:05
10:25
10:35

12:57
13:02
13:05
13:20
13:35

13:57
14:02
14:05
14:20
14:35

A DAKÖV KFT KÖZLEMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAKÖV KFT
a vezetékes vízrendszer hálózatmosatását 2009. április 06-10. között végzi. A mosatás következtében
elõfordulhat, hogy a víz zavarossá válik, de ülepítés
után természetesen fogyasztható. Szíves elnézésüket
kérjük a kellemetlenségért!
DAKÖV KFT

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
2009. április 15., a gépjármûadó 2009. I. féléves
megfizetésének határideje.
2009. április 30., a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek benyújtásának határideje.
Polgármesteri Hivatal

MEZÕÕRSÉG
06-30-508-6827
KÖTERÜLET-FELÜGYELÕ
06-30-931-3783
POLGÁRÕRSÉG
06-30-484-7658
RENDÕRSÉG
107, 112
vagy körzeti megbízottak:
Tóth Gábor r. törzszászlós
06-20/489-67-21
Dernóczi Zoltán r. törzszászlós
06-30/317-68-16
Elek Zoltán r. törzszászlós
06-20/489-67-26
Kérjük Önöket, hogy gyanús személy
vagy cselekmény esetén azonnal hívják a megfelelõ
telefonszámot!
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Közlekednénk a határban is…
Tisztelt Alsónémediek!
Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, hogy a Képviselõ-testület Településfejlesztési, Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága legutóbbi ülésén célként tûzte ki az önkormányzati tulajdonú és kezelésû külterületi utak
állagának fenntartását és megóvását. Ennek érdekében a közterület-felügyelõnk és mezõõreink fokozott figyelmet fognak fordítani a földterületek megközelítését biztosító utak járhatóságára.
Kérjük, hogy a tartsák tiszteletben a földtulajdonosok közös érdekét, ami a szántóföldek megközelítéséhez fûzi
mindannyiukat. Ez a kérés egyaránt vonatkozik a szántásra és egyéb földmunkákra, valamint a locsolásra is, amelyekkel – tapasztalhattuk már – hajlamosak az egyébként sem túl széles földutak jelentõs részét néhány perc alatt járhatatlanná tenni.
Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 60.§-a felhatalmazza a Hivatal közterület-felügyelõjét, hogy az utat gondatlanul megrongáló szabálysértõvel szemben helyszíni bírságot szabjon ki,
mely 30.000,- Ft-ig terjedhet. Amennyiben szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor, úgy a bírság összege már
50.000,- Ft-ig növekedhet. Mivel szerencsétlen esetben akár baleset is származhat a út nem megfelelõ állapotából, a büntetõ törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 184.§-a az út rongálását, azon akadály létesítését a közlekedés biztonsága elleni bûncselekménynek minõsíti.
Természetesen a Hivatalnak sem a szankciók alkalmazása az elsõdleges célja, hanem annak elérése, hogy a külterületen gazdálkodók tekintettel legyenek egymásra és a határban járókra.
Polgármesteri Hivatal

Húsvéti emlék! (1974)
Emlékszel Kedvesem, mikor a húsvéti bálban, abban a régi, ma már nincs iskolában,
minden bátorságom összeszedtem, hogy egy elsõbálos, karcsú, hosszú hajú kislányt,
a következõ számhoz egy táncra felkérjem? Felkértem, amíg élek nem felejtem!
Majd, ahogy a bál után a kezedet fogva, a ránk vigyorgó hold fényénél megfogadva,
én holnap nem másért, egy pusziért meglocsollak, amit, Tõled meg is kaptam!
Fülemben a régi nóta, amely, mintha rólunk szólna: ”Ott mentél el a házunk elõtt az úton.
De sokszor néztelek, hallgattam léptedet…”. Izzó volt kék szemed, engem megégetett!
Emlékszel Kedvesem? Mennyi éjszakán át, faggattuk azt a bûvös tükröt?
Jósoljon jövõt, mondjon jövendõt, meddig élünk, meddig féljük egymást?
Az a tükör még mindig fényes, és ha ma is belenézek, szemedben még ég a tûz!
A tûz, mely akkor is, és most is elvarázsol, megszédít, levesz a lábamról!
A sors akarata, hogy két szomszédos fiatal dacoljon a köztük dúló viharral?
A vihar mára már susogó szellõvé változott! Minket semmi és senki el nem választhatott!
Annyi nyár és tél után, azóta is egymás oldalán éljük életünk, - igazat szólt a tükrünk!
És most látod Kedvesem? Itt vagyunk kettesben, oly sok év után, újra meg-újra megújulva,
most is egymás kezét fogva, már nem csak magunkra gondolva, a múltat megmosolyogva!
Az a régi kép és régi dal, mely idõnként megvigasztal, a múló idõ sem veheti el Tõlünk!
Erõt ad, bátorít, megõrzi álmaink! Voltak, vannak, még lesznek szép napjaink!
Kedvesem! Dehogy feledem, hogy ott, akkor, a kaputokban nekem ígérted a szíved…
A szíved, mely még mindig az enyém! Én el hogyan felejteném? Ezt örökre megõrzöm én!
Emlékeinkbõl merítkezve, szemed kékjében, boldog békében megpihenve! Mindörökre!
Alsónémedi. 2009. tavasza
Ölvedi János
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