A legnagyobb adófizetőink 2004-ban
(a TOP 10)!
Tisztelt Lakótársak!
Az elsőfokú adóhatóság, azaz a Polgármesteri Hivatal adóügyi dolgozói kérésemre kielégítve sokunk kíváncsiságát – ebben az esztendőben is úgy, ahogy ez a korábbi években is
történt, a 2004. évi lezárt adatok alapján összeállította a háromféle adónemből, melyeket már
évek óta fizetünk ( iparűzési, gépjármű, építmény) a legnagyobb adózók ún. TOP 10
listáját. Itt írom le, hogy valamennyi alant közölt táblázat abc sorrendben van készítve,
nem pedig a feltüntetett cégek, vállalkozások befizetett adójuk nagyságrendje szerint. Meg
kívánom jegyezni, hogy a 2001., 2002., 2003. években változatlan mértékű adónemek közül,
2004-ban is csak a gépjárműadó mértéke változott 200,- Ft/100 kg-al nőtt Alsónémediben,
így tehát még egy összehasonlítás is könnyebben elkészíthető amennyiben fellapozzák a
Hírmondó 2002. húsvét utáni áprilisi, a 2003. évi októberi, valamint a 2004. évi szeptemberi
számát.
Összességében elmondható, hogy két adónemből kevés változás történt (gépjárműadó és
iparűzési) a képzett TOP 10-es listában.
Iparűzési adó
(1,8% korrigált nettó árbevétel után)
AL-KO Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
KERIMP 2001 KFT
BUS-OXY Kft.
KŐ-KA Kft.
PENNY MARKET Kft.
PFENING Kft.
REWE Kft.
SCHLOSSER Kft.
SPENGLER Kft.
Természetesen a kiszorulók sem lehetnek túlságosan messze a 10. helytől, így tehát ők is a
jelentős adófizetők közé tartoznak változatlanul. Iparűzési adó vonatkozásában egy cég
„esett ki” (a helyi Mezőgazdasági Szövetkezet). Helyette a Kerimp 2001 Kft. került be az első
tízbe.
Az építményadónál a 350.-Ft/m2-es kategóriában – mert csak erről a kategóriáról készült a
10-es lista – nincs változás. Jelentősebb elmozdulás majd 2006-tól várható, amikor a CBA is
fog már ilyen adót fizetni.

Építményadó
(A 350.-Ft/m2-es kategóriában)
AL-KO Kft.
Alsónémedi Mezőgazdasági Szövetkezet
Bégány Sándor vállalkozó
BUS-OXY Kft.
Kiss Pál vállalkozó
Polónyi Tamás vállalkozó
REWE Kft.
SCHLOSSER Kft.
SPENGLER Kft.
TRIFÓLIUM Kft.
A gépjárműadót fizetők között a tízes listából két kieső és így két új bejutó van 2004-ben.
Kiesett, illetve hátrébb szorult két fuvarozással foglalkozó cég, helyükre a kommunális
hulladékot gyűtő cég és az északi vállalkozási területen működő Raklap és Tüzép Kft. került.
Gépjárműadó
(1.000.-Ft/100 kg teljes egészében helyben maradó)
JO-ME Kft.
JÓZAN Kft.
Kovács Dust.Mann Kft.
Lange József
PFENING Kft.
PENNY MARKET Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
SCHLOSSER Kft.
SPENGLER Kft.
TRIFÓLIUM Kft.
E háromszor 10 adózó (látható, hogy van közöttük olyan, aki kétszer, sőt olyan, aki
háromszor is szerepel a listában) fizette az e három adónemből összesen 2004-ban befolyt
(245,9 millió) adó 68 %-át (2003-ban ez 76,4 % volt). A 2004-ben befolyt adók közül az
iparűzési adó 76 %-át (tavaly 85,4 %-át), a befolyt építményadó 83 %-át (tavaly 82,7 %-át)
és a gépjárműadó 37 %-át (tavaly is ennyi volt) a most felsorolt 3 x TOP 10 fizette.
A három kategória legnagyobbjainak adóösszesítéséből képezhetünk egy olyan tízes listát,
amely a következő lesz ( ez is abc sorrendben):
AL-KO Kft.
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
BUS-OXY Kft.
KŐKA Kft.
PENNY MARKET Kft.
PFENNING Kft.
Raklap és Tüzép Kft.
REWE Kft.
SCHLOSSER Kft.
SPENGLER Kft.

2004-ben is két helyen változott a TOP-TOP 10! Hátrébb szorult a Trifólium Kft. (11.) és a
helyi Mezőgazdasági Szövetkezet (14.). Feljött a Raklap és Tüzép Kft. és a KŐKA Kft.
Számomra több szempontból is örvendetes látni ezeket a listákat:
–
Ellentétben több más, körülöttünk lévő településsel, Alsónémedibe az elmúlt 15
esztendőben több olyan nagy céget sikerült letelepíteni, akik láthatóan már évek óta igen
jelentősen hozzájárulnak – hozzánk befizetett adójukkal – mindenkori éves
költségvetésünkhöz (2005-ben a CBA időarányosan fizetett).
–
Az is nagyon örvendetes, hogy több, már a ’90-es rendszerváltozás előtt is működő
helyi gazdálkodó egység található még az összesített TOP listában is, az Alsónémedi és
Vidéke Takarékszövetkezet, a SCHLOSSER Kft.)
–
Az előző pontban taglalt helyi vállalkozások úgymond állják a sarat a
rendszerváltozás után is. Meg tudtak erősödni, így továbbra is jelentős potenciált képviselnek
településünk gazdasági életében ugyanakkor jelentős számú helyi munkaerőt is
foglalkoztatnak.
–
Utólag is jó döntésnek bizonyult, hogy településünk északi részén az 5.sz. főút két
oldalán valamint közvetlen a belterület déli végéhez illesztve alakítottuk ki vállalkozói
területeinket. A listákon szereplő cégek és vállalkozások 2/3-a e két vállalkozói területen
folytatja tevékenységét és jelenlétükkel remélem továbbiakat vonzanak oda.
Tisztelt Alsónémediek! Amikor a háromszor 10 legnagyobb (helyi) adófizetőről írok, nem
feledkezek meg arról a több ezer a tízes listán utánuk elhelyezhető adózóról sem, akik
becsületesen megfizetett adóforintjaikkal szintén nagyban hozzájárultak és reméljük a
jövőben is hozzájárulnak településünk fejlődéséhez. Köszönet érte valamennyiüknek még
akkor is, ha tudjuk, adót fizetni igazán semmikor sem szeretünk.
Polgármester

Beszámoló a 2005. évi beruházások időarányos teljesüléséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi költségvetési rendeletünk, azaz a 2/2005. (III. 01.) 5. sz. melléklete
tartalmazza nagyközségünk 2005. évre tervezett beruházásait és felújításait. Természetesen,
mint ahogy ez lenni szokott, ebben az esztendőben is a költségvetési rendelet elfogadásakor
látható fejlesztési tartalék, pályázati önerő keret és céltartalék terhére történnek még
évközben további beruházási döntések. Ezeket határozattal szoktuk elfogadni. Nem volt ez
másképp ebben az esztendőben sem, így nézzük konkrétan, először a rendeletben
elfogadottakat.
1.
Elkészült a Környezetvédelmi Program, a szeptember 9-i testületi ülésünkön el is
fogadtuk, a napokban fizetjük ki a készítési díjat.
2.
Az 1 db használt számítógépet a tervezett összegben megvásároltuk, a műszaki
csoport használja.
3.
A további betervezett számítógépeket és programokat a Polgármesteri Hivatalba
ugyancsak megvásároltuk.
4.
Az óvoda tornaszoba berendezésére, illetve a tornaszoba építésére betervezett összesen
23 millió forintos összeg egy későbbi döntésünk alapján átcsoportosításra került az idei
útépítésekre, konkrétan a Széchenyi utca középső szakaszára.
5.
Az iskola tárgyi eszközök cseréje megtörtént, illetve ami nem, az még folyamatban
van.
6.
A hulladékszigetek kialakítása megtörtént, megnyertük a megpályázott összeget.
7.
A
Haraszti-Hunyadi
utcai
gyalogos-átkelőhely
terveztetése
elkészült,
engedélyeztetésre beadtuk, folyamatban van.
8.
A Széchenyi utcai útépítés első szakasza idénre is áthúzódott. Tavaly nem fizettünk ki
ismert okok miatt egy fillért sem, idén viszont, ahogy arról már korábban tájékoztatást kaptak,
bruttó 22.000.000,- Ft-ot kifizettünk. Az ügy máig nem záródott le, hiszen többszöri
javítgatások után sem megfelelő ez a szakasz (különösen látva a második szakaszon elkészült
szép munkát). Terveim szerint a most itt dolgozó vállalkozókkal nézetem meg az első
szakaszt és kérek ajánlatot annak kijavítására.
9.
Az iskolai belső nyílászárók cseréjének III. üteme megvalósult.
10.
Az egészségházban a nőgyógyászat működésének további feltételei biztosításához
szükséges beruházások elkészültek.
A céltartalékban meghatározott beruházási feladatok közül az alábbiakról tudok beszámolni:
–
az AVOP pályázatok közül a költségvetésben szerepeltetett 8 cél közül a Penny út
fejlesztését elutasították. Az 5 térre vonatkozóan melyre nyertünk, a meghatározott önerőt
ebben az esztendőben nem használjuk fel, hiszen a pályáztatás, kiírás még folyamatban van és
úgy tervezzük, hogy jövő tavaszi kezdés után jövő év őszén lesz azok befejezése. 2
pályázatunk még versenyben van (Sertéstelepi és Tehéntelepi út felújítása).
–
Az óvoda eszközminimum biztosítására adott összeget az óvoda az év folyamán
folyamatosan használja fel.
–
Az iskola bővítésére benyújtott címzett támogatásunkat a Kormány ismét nem
támogatta forráshiányra hivatkozva az Önkormányzati Közlöny tanúsága szerint. A
betervezett 40 milliós összeg így felszabadult.
–
Nem tudtuk eddig még felhasználni az iskolai sportudvarhoz biztosított 15 milliós
saját erőt. A tervek már korábban elkészültek, a megvalósításra most kiírt közbeszerzési
pályázat első fordulója sikertelen volt. Az már biztosnak látszik, hogy ebben az esztendőben

az időjárás miatt megvalósítani nem tudjuk. Az is biztos, hogy a meghatározott 15 milliós
összeg kevés lesz a komplett pálya kialakítására.
–
Középületeink akadálymentesítését folytattuk. Elkészült a Polgármesteri Hivatal és
az I. sz. háziorvosi rendelő, nem készült még el az Egészségház akadálymentesítése.
–
Nem valósult meg a Kistói utca mögötti terület önkormányzati közművesítése, hiszen
azt időközben értékesítettük, melyből 35 millió forintunk folyt be. A betervezett 40 milliós
közművesítési kiadás, illetve ennek a betervezett ellenpárja az eladásból származó bevétel (50
millió) sem realizálódik.
–
4,5 millió forintot biztosítottunk a Halászy Károly utca szilárd burkolat felújítására.
Köztudott, hogy időközben pályázni lehetett erre, mely pályázat sikeres volt, így ezt az
összeget oda használtuk fel.
–
A Bercsényi-Kisfaludy utcák aszfaltozása elkészült, így az ide tervezett 6,5 milliós és
a lakossági pénzt ki kell fizetnünk a Montávia Kft-nek.
–
az Orgona utcai útalap építése még ebben az évben megvalósul, így a betervezett
önkormányzati összeg és a lakossági pénz is felhasználásra kerül.
–
A Széchenyi utca második szakaszának aszfaltozása a CÉDE pályázaton nem nyert.
Ismeretes, hogy a lakossági önerő hosszas gyűjtése után mégis csak megvalósult, ahogy azt
valamennyien láthatják, hiszen a kivitelező október 15-re vállalta a befejezést. Az ide
tervezett önerő oda lesz felhasználva.
–
Az iskolai étkeztetésnél a konyhai felszerelés korszerűsítésére szánt összeg elköltésre
került.
Tisztelt Képviselők!
A határozatokkal eldöntött beruházásokról az alábbiakban számolok be:
–
A 37-es idei határozatunkban döntöttünk úgy, hogy az I. sz. háziorvosi rendelőt
felújítjuk 2 millió + ÁFA összegért. Ez megtörtént. Dr. Papp Zsolt háziorvosunk korszerűbb
és jobb körülmények között fogadja a hozzá fordulókat.
–
A 38-as határozatban döntöttünk arról, hogy a Jegyző úr által lakott szolgálat lakáson
ajtó és ablakcserét hajtunk végre, mely Szabó Endre képviselőnk jóvoltából már elkészült.
–
A 44-es határozatunkban arról döntöttünk, hogy + 2 db kerékpárt vásárolunk a gyulai
üdülőbe. Megvásároltuk Belágyi képviselő úrtól, melyet magam szállítottam le Gyulára.
–
A 103-as határozat alapján fénymásoló vásárlását engedélyeztük a Polgármesteri
Hivatalba bruttó 500.000,- Ft-ért. Ez is megvalósult.
–
A 105-ös határozatban engedélyeztük az iskolába a vizes blokkok ajtócseréjét,
valamint a tetőtérben kialakított terem ajtócseréjét is bruttó 500.000,- Ft értékben. Ez is
elkészült.
–
A 108-as határozatban bruttó 2,5 milliót szántunk a község utcanév tábláinak
beszerzésére. A közbeszerzés lebonyolítása után bruttó 1.940.000,- Ft-ért sikerült
megvalósítanunk. A táblákat leszállították, most gondolkodunk a kirakás mikéntjén.
–
A 149-es határozatban KMB-s rendőreink szolgálati motorkerékpárt kaptak, egyet a
Takarékszövetkezet, egyet az Önkormányzat jóvoltából. Nekünk bruttó 546.000,- Ft-unkba
került.
–
A 165-ös határozatunkban úgy döntöttünk, hogy ajánlatokat kérünk az ún. Ványi híd
műszaki állapotának felülvizsgálatára, illetve ennek nyomán javítására. Eddig két ajánlatot
sikerült szerezni, melyek nagyságrendje (csak a tervek készíttetésére) milliós nagyságrendű
(közel egy).
–
A 166-os határozatban a Ványi út egyik oldalán a cserjék, benőtt fák gallyazásáról
határoztunk, mely még nem valósult meg, tekintettel arra, hogy az ajánlatot adó cég később

elmondta lehet, hogy az egyszeri cserjeirtás költségeinél nagyobb lesz az több évi
utógondozás.
–
A 167-es határozatban újabb 3 hulladékgyűjtő sziget kialakítására pályáztunk, mely
pályázatot megnyertük, így tehát azok kialakítása még folyamatban van.
–
A 168-as határozatban a Rákóczi-Iskola-Ady utak felújítására benyújtott pályázatunk
sikeres volt, a szükséges önerőre így természetesen szükség lesz. A szerződést a nyertes
Montávia Kft-vel megkötöttük, november 4-i befejezési határidővel. Természetesen
csapadékvíz elszikkasztó árok is készül.
–
A 169-es határozatban a Szabadság tér-Garay utcák burkolására kiírt közbeszerzési
pályázat első fordulója eredménytelen volt, a mai napi második forduló eredményesnek
látszik.
–
A 176-os lsd. a 108-as határozathoz írottakat.
–
A 185-ös határozatunkban közbeszerzések bonyolítóit választottuk ki, akik végezték,
illetve végzik a munkájukat, így a meghatározott összegek felhasználásra kerülnek.
–
A 190-es határozat felhatalmazása alapján kiválasztottam a Halászy K. u.
burkolaterősítésére a legjobb pályázót, aki láthatóan végzi a munkáját, de meg kell jegyezni,
hogy már csúszásban van, nagyobb részt az időjárás hibájából, kisebb részt egy „ismeretlen”
tettes miatt, valamint amiatt is, hogy plusz igényeink jelentkeztek a munkafolyamat során.
–
A 195-ös határozatban kiválasztásra került a Széchenyi utca második szakaszára a
kivitelező, aki október 15-re a vállalt határidőre várhatóan jó minőségben elkészíti ezt az
utcaszakaszt.
–
A 196-ös határozatban kiválasztásra került a Deák-Arany utcákra a legjobb ajánlatot
adó a kivitelező, de később 228-as határozatban úgy döntöttünk, hogy az útépítés előtt
vízvezeték csere, illetve kiváltás történik. Ezt a DAKÖV Kft. e hét szerdájára elvégezte teljes
hosszban. Most folynak a tárgyalások a nyertes céggel az útépítés és csapadékvíz elvezetés
elkezdéséről, annak várható befejezéséről stb.
–
A 197-es határozatban kiválasztásra került az új Kápolna utca burkolására,
csapadékvíz szikkasztására a nyertes, aki láthatóan a művelet befejezése végén jár, a mai
napon készre jelentette az utcát.
–
A 198-as határozatunkban kiválasztottuk az előzőekben felsorolt útépítések műszaki
ellenőrét, aki végzi a jogszabályban előírt feladatát.
–
A 205-ös alapján Klettner András úr kérésére úgy döntöttünk, hogy a Szabadság téri,
saját tulajdonú ingatlanunkon elvégeztetjük a főbejárati ajtó javítását, valamint a hátsó ajtó
cseréjét, mely még nem valósult meg.
–
A 207-es határozatban úgy döntöttünk, hogy bevezettetjük a gázt Szabó Balázsné
által bérelt szolgálati lakásba, úgy hogy a lakó is hozzájárul a költségekhez. Itt írom le, hogy
Szinger Éva a másik szolgálati lakás bérlője nem kíván ebben az akcióban részt venni, így
csak az előzőekben taglalt lakásba kerül a gáz bevezetésre, ugyanis a TIGÁZ nem járul hozzá
azon elképzelésünkhöz, hogy a Szinger Éva által lakott lakásba a majdani gázkészülékig
bevezessük a gázt.
–
A 209-es határozatunkban utólag engedélyeztük az óvodába az elkészült
kerékpártároló és járdafelújítás kifizetését.
–
A 226-os határozatban foglaltak alapján elkészült a Faluház festési-mázolási munkája
az engedélyezett összegben.
–
A 228-ast lsd. A 196-osnál írottakat.
Alsónémedi, 2005. október 07.
Tisztelettel:
Dr. György Balázs
polgármester

A Tájékoztató Bizottság beszámolója
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 21.-i ülésén a következő
döntések születtek:
A napirend elfogadása előtt az Alsónémedire települni szándékozó GLS logisztikai cég
bemutatkozásával egybekötött beszélgetés zajlott az esetleges önkormányzati
kedvezményekről. Az Önkormányzat nem zárkózott el az elvi segítségnyújtás elől. A közös
érdekeket szem előtt tartva támogatja a cég itteni tevékenységét, azonban figyelemmel az
uniós csatlakozásunkra is, konkrét adókedvezményeket nem tud biztosítani. Ezután kezdődtek
el a napirendi pontok tárgyalásai.
A Népjóléti és Egészségügyi Bizottság javaslatával megegyezően elfogadásra került az
Alsónémedi – Ócsa háziorvosi ügyeletet működtető MED-MEDIC Bt. 2005. évi beszámolója
azzal a képviselői kéréssel kiegészítve, miszerint lehetőleg rutinosabb, tapasztaltabb
összetételű orvos állomány végezze a feladatot.
Ezután a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság megegyező javaslatai nyomán olyan döntés született, hogy újra kiírásra kerül az
iskolai műfüves pálya létesítésére kiírt pályázat, az előző sajnos eredménytelennek bizonyult.
A Képviselő-testület az új közbeszerzési eljárás díját 150.000.-Ft+ÁFA-t a tartalék terhére
biztosítja.
Ezután határozott a Képviselő-testület arról, hogy az iskolai gyermekvédelmi felelősi
álláshely ( félállás) betöltésével kapcsolatban a 2006. évi költségvetés tárgyalásakor kíván
konkrét döntést hozni.
Majd a Pénzügyi Bizottság javaslatára a testület döntést hozott, hogy az intézmények
szakfeladatain képződő évi bérmaradványok átcsoportosításának lehetőségét biztosítja minden
intézményvezető számára, amely döntéssel a Testület rugalmasabbá kívánta tenni az idén,
ezen egyébként is az adott intézmények keretein belül szétosztandó pénzösszegek kezelését.
Ezután a Pénzügyi Bizottság javaslatára engedélyt kapott az iskola ereszcsatorna javítására
250.000.-Ft összegben.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára az Opál házi hentesüzletben az önkormányzati tulajdonú
elromlott hűtőpult pótlását engedélyezi a Testület 160.000.-Ft értékű használt pult
vásárlásával azzal a feltétellel, hogy a bérlő 2008. december 31-ig szóló bérleti szerződést köt,
miszerint ezen időpontig köteles a mindenkor érvényes bérleti díjat fizetni és a helyiséget
hentesüzletként működtetni.
Döntést hozott a Testület arról is, hogy az önkormányzati tulajdonú Ványi úti híd műszaki
állapotának ismerete alapján a híd felújítására újabb árajánlatot kér a STATIC-PLAN Kft-től.
Ezen döntés indoka, hogy több, mint 1 éves kutatás után kiderült, hogy az adott híd az
Önkormányzat tulajdonát képezi, mivel minden megkeresett szerv, illetőleg hatóság
elhatárolódott a híd kapcsán felmerülő bármilyen felelősség lehetőségétől. Így tehát
Önkormányzatunk „nyakába szakadt” ezen tulajdon, amellyel együtt szükséges a híd műszaki
állapotának feltárása, hiszen egy esetleges felújítás elmaradása súlyos következményekkel
járhat.
Ezután a Testület határozatban hatalmazta fel Geiger Ferencet Soroksár polgármesterét a
Kisdunáért Önkormányzati Társulás (melynek értelemszerűen Alsónémedi is tagja), mint
részben önálló intézmény önálló bankszámlájának megnyitására,
Az ezután következő döntés lehetővé teszi, hogy ez év végén ismét vacsorára hívja
önkormányzatunk a legnagyobb adófizetőket, az ehhez szükséges pénzt a tartalék terhére a
Testület biztosítja.
Döntött a Testület az Árpád utcában az alsónémedi 112/2 hrsz-ú, funkcióját már nem ellátó
árok átminősítéséről beépítetlen földrészletté. A megjelölt földrészletet az átminősítés után

felajánlja megvételre, elsősorban a kialakult természetbeni állapotoknak megfelelően a
szomszédos ingatlanok tulajdonosainak. Amennyiben nincs ilyen kötöttség, az adott terület
szomszédai fele-fele arányban megvásárolhatják a területet, illetőleg amennyiben az egyik
szomszéd lemond vásárlási szándékáról, a lehetséges másik szomszéd megvásárolhatja az
ingatlan által érintett teljes területet. A Képviselő-testület a fentiek alapján a vételárat bruttó
1.000.-Ft/m2 összegben határozta meg azzal, hogy a vásárlással kapcsolatos mindennemű
költség a vásárlókat terheli.
Döntés született arról is, hogy a Garay utca- Szabadság tér – Fő út, valamint az Ady E.u. –
Iskola u.- Rákóczi u. burkolat megerősítés beruházások műszaki ellenőri munkájával a K.S.
Road Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg a Testület bruttó 487.500.-Ft összegben. Egyben
felhatalmazta a Testület a Polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Józan Béláné távolléte ellenére jelen ülésen. tárgyalni
kívánja előző ülésen érvényes döntés hiányában elhalasztott kölcsönkérelmét. Sikerült a
képviselőknek döntésre jutni, így 1 millió forintos kamatmentes kölcsön nyújtásával
támogatja az óvónőt saját tulajdonú lakóháza felépítése érdekében, amennyiben az be tudja
mutatni az építés megkezdését igazoló okmányait.
Ezután döntés született az AIRVAC Kft. irodájának a Szabadság téri önkormányzati tulajdonú
üzlethelyiségbe történő költözéséről abban az esetben, ha a Kft. vezetője megoldást talál az
ezzel kapcsolatos raktározási problémákra.
A Testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert, hogy részletes árajánlatot kérjen a
Ványi út menti, a közlekedés biztonságát veszélyeztető, elburjánzott növényzet folyamatos
gondozását illetően.
Ezt követően a Testület elfogadta a Polgármester beszámolóját a 2005. évi beruházások
időarányos teljesüléséről. Szerencsére az idén ez kellően széles palettát mutat.
A Testület elhatározta, hogy a déli vállalkozói területén lévő 0320/35 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú, eddig használaton kívüli úton található fákat felajánlja az út melletti
tanyatulajdonosoknak azzal a feltétellel, hogy a tuskózást is el kell, hogy végezzék. A
fakitermelés után az önkormányzati gréderrel elkészítjük az útfelületet.
Majd a Testület döntést hozott, hogy amennyiben 2006. január 1-ig a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségnél a már hosszú ideje húzódó
– az Acsai Károly tulajdonát képező – alsónémedi 04/17, 081/48 és 081/35 hrsz-ú területek
kapcsán folyamatban lévő eljárások nem kerülnek befejezésre, úgy a nevezett hatóság felettes
szervénél panasszal él az eljárások indokolatlanul hosszú ideig történő elhúzódása miatt.
Belterületbe vonásokról döntött a továbbiakban a Testület a vállalkozói területek
vonatkozásában az érvényben lévő rendezési terv kapcsán.
Következő döntésében a Képviselő-testület nem járult hozzá, hogy Alsónémedin a VIJA-FA
Kft. területén színesfém begyűjtő létesüljön, mivel a tevékenység nem felel meg a rendezési
terv vonatkozó előírásainak.
Ezt követően a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján elfogadásra került az iskola
és az óvoda 2006-2010-ig szóló intézkedési terve, valamint az intézmények alapító
okiratainak módosítása a felmerült igények alapján. Ezek a módosítások elsősorban a sajátos
nevelést igénylő gyermekek ellátására vonatkoznak mindkét intézményben.
Sajnálattal vette tudomásul a Képviselő-testület, hogy Horváth Mária lemondott a Kulturális
és Oktatási Bizottságban betöltött külsős bizottsági tag szerepéről. Ezúton a Tájékoztató
Bizottság külön köszönetet mond eddigi tartalmas és érdemi munkája elismeréseként.
A Testület nem kívánt helyette újabb bizottsági tagot választani.
Rozgonyi Erik jegyző beszámolóját fogadta el a Testület következő döntésében, mely a helyi
adózás 2005. évi tapasztalatairól szólt. Elfogadásra került a Polgármester beszámolója is az
elmúlt ülésen hozott határozatokról és a két ülés közötti intézkedésekről.

A Képviselő-testület elhatározta, hogy a 2006. évi januári ökumenikus istentiszteletek
alkalmát megragadva, alsónémedi zászlót adományoz a református és a római katolikus
egyházközségek részére.
Jóváhagyta a Képviselő-testület az „M-0 Délkeleti Régió” Kistérségi Társulás határozatát,
mely a Társulás 2005. október 31-i megszüntetéséről szólt.
Végezetül Testületünk felhatalmazta a Polgármester Urat, hogy megállapodást írjon alá a
Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő Egyesülettel, akik reményünk szerint a színvonalas
előadásokkal segítik majd a fiatalság oktatását, figyelemfelkeltését arra a valós veszélyre,
melyet a környezetünkben lévő vízfelületek jelentenek. A Testület az Egyesület működését
50.000.-Ft-al támogatja a tartalék terhére remélve, hogy soha nem lesz nálunk szükség
mentésre.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi rendes ülését 2005. november
25-én pénteken 17 órakor tartja. Ezt megelőzően 16 órakor képviselői fogadóórára várjuk a
helybeli polgárokat. Kérjük, ezen azok vegyenek részt, akiknek megválaszolatlan kérdésük
van és ne hagyatkozzanak a „szájhagyomány” útján történő információ-áramlásra, mivel itt a
hallomásokkal ellentétben az előbbiekkel ellentétben, hiteles válaszokat kapnak. A testületi és
bizottsági ülések NYILVÁNOSAK, ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon és a Polgármesteri
Hivatalban is közzétett hirdetményről is értesülhetnek.
Tájékoztató Bizottság

Nyílt levél annak , akit illet
/Közlekedünk, én is, te is , ki nem? /
Miért éppen most írom e sorokat? Ennek több okai is van, az egyik az idő, vagyis az évszak.
Itt az ősz,- leginkább szeptember van. Még többen indulunk, együtt, csapatosan, gyalog,
kerékpáron, motoron, autóval- szóval mozgunk, vagyunk, létezünk – közlekedünk. Nem
mindegy hogyan, nem mindegy mivel, nem mindegy milyen úton, milyen körülmények
között…
Lakóhelyünk közlekedési állapota, helyzete nem egyszerű! Ez így elég semmit mondóan
hangzik. Kicsit messzebbről kezdem, székesfővárosunk tőszomszédságában lakunk, annak
minden áldásával, és nehezével együtt. Egy országos főútvonal is keresztül halad
községünkön, nem is beszélve a jelentős tranzit járműről, amelyeknek nem magyarországi az
úti célja.
Elkészült a lakóhelyünk hosszú távú terve: „élhető települést szeretnénk”, azt hiszem ebben
mindenki, egyetért. Nincs olyan lakos ma Alsónémedin, aki nem szeretne nyugalomban,
békében élni. Aki nem szeretne elindulni gyalog – járdán, és nem az aszfaltút szélén,
gyalogátkelőhelyen, és nem akárhol. Aki nem szeretne kerékpározni- úgy, hogy ne centizzék
az autók, traktorok.
M5-ös autópálya nagy sokára matricás lett – Dabason már csak egy kidőlni készülő tábla
mutatja, hogy volt helyi összefogás, volt közakarat- ez nagyon jó. Elkészült az elkerülő út is,
körforgalmakkal ez is nagyon jó!
A Budapest felé elindulva a jobb oldalon a temető előtt az út mentén egy szokatlan tábla,
fekete emberalak, fején egy vörös jellel- „Őt is haza várták”.
Igen ezért készült ez az írás, ezért nem lehet ezekről hallgatni, ezért kell majd tenni is.
Téged is haza várnak! A földekről, a piacról, a gyárból, a városból, az iskolából. Te is várod
haza a párod, a gyermekedet, az unokádat. Úgy és akkor találkozzatok, ahogy meg terveztétek
ne úgy, ahogy nem szeretnétek, amire rossz rágondolni.
Az elmúlt évek, a legutóbbi évtized alatt – a számok is bizonyítják- rendkívül módon
megnövekedett , megduplázódott a jármű forgalom. Elég, ha otthon vagy az utcán körülnézel,
volt tizenöt évvel ezelőtt ennyi traktorod, ennyi teherautód, ennyi személyautód, motorod. Jó,
hogy már ennyi van, ennyi lehet-, hiszen kell gazdálkodni, szállítani, mozdulni, élni. Nem
mindegy hogyan!!
Reggel csapatok indulnak el a buszok felé, sokan igyekeznek kerékpáron, gyalog, autóval az
iskola és óvoda felé. Jönnek haza a piacról, vagy mennek ki földekre. Vigyázzunk egymásra!
Tudom mindenki, siet, a csörgőóra kiabál, a busz nem vár, a becsengetés közeledik. Muszáj
odaérem, ezt még el kell intéznem, ennek még bele kell férnie, gyerünk, hajrá, nyomás!
Kicsit tárgyszerűbben, községünkben egy kerékpárút van, amely a temetőbe vezet. „Miért
éppen a kerékpárút hiányzik, hiszem annyi sok minden, kellene?” Mégis jó lenne, sokan
szeretnék, és sokaknak fontos lenne. Talán kezdjük a haraszti úttal, amelyen az egy
gyalogátkelőhely már létezik – ezt csak használni kellene, és átfesteni- nagyon várjuk a másik
gyalogátkelő helyet, és ha lehet egy sárga villogóval együtt. Mit lehet kezdeni azokkal a
teherautókkal akik, a súlykorlátozás ellenére átsöpörnek a falunkon veszélyeztetve önmaguk
és a mi épségünket?! Ezek között szép számmal akadnak, olyanok is, amelyek az
önkormányzat területén működtetik telephelyüket- velük biztosan, lehet erről is beszélni.
Hasonló a helyzet a gyáli úton is, onnan is özönlik be a forgalom, ott is kint van a
súlykorlátozás a körforgalomban. Számít?, Hiszen ma mindenki úgy megy , ahogy tud, ahogy
az út , a jármű bírja! „Ahol nincs betonból akadály, ahol nincs mindig rendőr, ott biztos
fognak szabálytalankodni”- ismered ezt a mondást? – Igen sajnos! Néha feltűnnek sebesség
mérő autók- én, sem szeretem- de, használ, ezért szükség van rá.

Elkészült a Kossuth Lajos utca aszfaltozása, de örültünk neki. Végre pormentesen, szárazon,
biztonságosan. Tényleg? Kint van a 30-as tábla, talán a kerékpárosok, és az ott lakók
betartják. Fő útról a gyáli út felé – felkapcsolni, amit csak bír!!- még a traktorok is – végre jó
úton nyomhatom- hajrá!! , a rövid szakasz végén hatalmas fék. Ezt még nappal, száraz úton
sem kellene, most viszont már itt a sötét, a csúszós út, a ködök!
Egészen személyesen:- te, aki kivilágítatlan, alig forgalomképes mg.-i járműveddel
közlekedsz, mit gondolsz a többiekről? Hány olyan pótkocsi van némedi, amelynek nem jók
a lámpái, vagy a féke, mennyit fognak duplán vontatni a mostani betakarítási időben?
Te, aki megvetted a serdülő gyermekednek a motorkerékpárt, de elnézed, hogy bukósisak
nélkül száguldozzon? Te, aki robogód hátulján viszed iskolába a gyereked? Te, aki a traktor
fülkében, vagy a pótkocsiban „szállítod „ a munkásaidat? Te, aki a kocsma előtt állsz autóddal
és még a parkolásoddal is akadályozod kilátást? Mit gondolsz a közösségről, a felelősségről,
a jövőről?
Útjainkon nem csak mi közlekedünk, az elfogadott szabályokat, pl. sebesség és
súlykorlátozás, minden falunkon áthaladónak be kell tartani. Erre megvannak a megfelelő
eszközök, önkormányzat, rendőrség és más illetékesek. Feléjük a megfelelő fórumokon
jelezzük, mit tapasztalunk, hol várunk el nagyobb nyomatékot, több jelenlétet, határozott
fellépést. Úgy gondolom, ma már egy jól szervezett civil közösség – és a miénk ilyen , vagy
az lehet-, tudja képviselni érdekeit.
Ugyanakkor a szabályok ránk is vonatkoznak, a fentiekből látszik, hogy van bőven mit
tennünk a saját „házunk táján”- egészen szó szerint!
A közlekedés veszélyes üzem, a kilépsz a kapun, bár mi is történhet.
„Sorsunk a saját kezünkben van”- mondaná az egyszerű bölcselkedő, én keresztyénként nem
ezt vallom. Tudom, hogy életünk ideje és módja a legjobb kezekben van, de ettől kapunk más
látást is!
Kívánok mindenkinek bölcsséget, józanságot és mértékletességet - a közlekedésben is!
Tisztelettel:
Suplicz Zsolt (egy közlekedő Alsónémedi polgár)

Ecce sacerdos magnus
"Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo…"
...harsant fel 2005. augusztus 28-án 10 órakor az Alsónémedi Katolikus Templomban. A
főpásztoroknak kijáró köszöntő ének sorai, dallami dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök Atyát
köszöntötték, aki felszentelése óta először járt nálunk és aki azért érkezett, hogy a hosszú évek
áldozatos munkájával restaurált oltárainkat megáldja.
A felharsanó ének szövege magyarul a következőképpen hangzik: "Íme a főpap, ki életének
napjaiban tetszett az Istennek…”
Tetszik Istennek és tetszik embernek. Lenyűgöző volt megismerni páratlan egyéniségét,
méltóságát, ami nemes egyszerűséggel párosul, mindig mosolygó derűjét, pajkosságát, ahogy azonnal
látni akarta ajándékát, odafordulását minden hívő felé.

"Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo…"

Dr. Beer Miklós Budapesten született 1943. június 1-jén. Esztergomban szentelték pappá 1966.
június 19-én. Tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban folytatta. A Hittudományi
Akadémián avatták teológiai doktorrá. Lelkipásztori tevékenységét Kőbányán, Szobon, Márianosztrán
végezte, majd 21 éven át Pilismaróton volt plébános. Közben teológiai tanárként teljesített szolgálatot
az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. 1988 és 1997 között a dömösi plébánia vezetését is ellátta.
1997-ben Esztergom-Belvárosban lett plébános. Rektorként átvette a szeminárium vezetését,
jelentősen hozzájárult a szeminárium életének megújulásához. 2000. április 8-án az Esztergombudapesti Főegyházmegye segédpüspöke lett. II. János Pál pápa a nyugalomba vonult Keszthelyi
Ferenc váci megyés püspök utódául Őt nevezte ki 2003. május 27-én. Köszönő beszédében ezt
mondta: „Megkérdezték örülök-e, hogy püspök lettem? Bevallom, jobban örülök mások örömének,
amit kinevezésemkor kifejeztek.”
A ’hagyományos’ egyházi szolgálat mellett különös hangsúllyal mindig szívén viselte a
társadalom elesettjeit, s főleg az ifjúságot. Ő az, aki mindig azt mondja: „Tenni kell, mert nagy a
nyomorúság.” Ő tett, sokat. A teljesség igénye nélkül álljanak itt tettei.
Ő az, akinek kezdeményezésére 2004. március 19-én Vácon megszületett az Éjszakai
Sportolás mozgalom. A Szeminárium tornatermében teremfoci, kosárlabda, röplabda, a többi
helyiségben: pingpong, csocsó, darts, biliárd, tollaslabda, teke, a konditeremben 10 kondigép várja a
fiatalokat minden péntek este 20 órától hajnali 4-ig. Az ingyenes sportolási lehetőség mellett a
büfében ingyen kaphatnak a gyerekek teát, szódát, zsíros- és lekváros kenyeret.
Ő az, akinek vezetésével minden hónap 25-én Engesztelő Nap van Máriabesnyőn, mely
keresztútból, rózsafüzérből, szentségimádásból és szentmiséből áll.
Ő az, aki megalapította a Szegletkő Gyermekotthont, az első magyar katolikus otthont
szenvedélybeteg fiatalok számára.
S ő az, aki most megáldotta a mi munkánk gyümölcsét, a megújultan ragyogó oltárainkat.

"Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo…"

Gróf Migazzi Kristóf püspök bőkezűségének köszönhetjük a különlegesen szép, értékes főoltárt,
amelyet 1774-ben adományozott a templomnak. A fájdalmas Istenanya oltárát is Migazzi készíttette.
A Szent János oltár feltehetőleg Althann Károlynak, az előző püspöknek köszönhető. A feltételezés
onnan ered, hogy a püspök nagy tisztelettel adózott Nepomuki Szent Jánosnak, a szentté avatásának is
buzgó pártolója volt.

A következő bejegyzés 1841-ből való. A Visitatio Caninica már ekkor így írja le oltárainkat:
„Van egy szép illendő szószék, egy kőből készült, zárható keresztkút. Három oltára van. A nagyobb
Szent Kereszt tiszteletére, a kisebb Szűz Mária tiszteletére, a harmadik Nepomuki Szent Jánosnak
szentelve. A főoltáron fából készült feszület. Oldalt Szűz Mária fémből készült szobra, a másik
oldalon pedig Nepomuki Szent János fából készült szobra Krisztus képmásával lemezből való. (…) A
tabernákulum a főoltárban van, mindig elzárva, melynek kulcsát a sekrestyében őrzik, és nincs más
benne, mint a monstrancia és a cibórium. (Költ Alsó Némedi Helyiségében Október 5-ik napján 1841ik évben.) ”
1850-ben a „Magas Királyi Udvari Kamara” kimeszeltette a templom belsejét. A főoltárt – az
eredetileg színes - szobraival együtt bearanyoztatták. A főoltár aranyozási munkáját Popovics József
pesti mester végezte. A hívek adományából fedezték a költségeket, melyek 640 forintot tettek ki. 121en adakoztak. Október 25-én Szabó József helyettes esperes meg is áldotta az elkészült oltárt. Egy év
múlva sor került a szószék és a mellékoltárok aranyoztatására is. Ugyanazzal a mesterrel készíttették a
munkát. Szintén a hívek adták össze az árát, mely most 400 forintot tett ki. 145-en adakoztak.
(Historia Domus)
1932-ben nagy szabású restaurálásba kezdtek a templomon belül. Ekkor az ablakokat felújították, a
templom belsejét teljesen kifestették, az áldoztatórácsot rendbe hozatták, a szentély kőbe vésett
feliratát kijavították, és keretbe foglalták. Az oltárokon és a padokon is végeztek munkálatokat.
E nagyszabású restaurálás majdnem teljes összegét /5616 Pengőt/ a hívek adakozásából fedezték. A
Historia Domus 312 sorban sorolja az adományozókat az összeg feltüntetésével.
A következő dátum 2002. Ekkor kezdődött el az újabb restaurálási munkálat, ami talán a
legnagyobb az eddigiek sorában. Sor került a főoltár, a mellékoltárok és a szószék restaurálására. A
Műemlék Hivatal engedélye alapján az eredeti (18.századi) állapotuk lett helyreállítva. A munkálatok
összege 23 millió forintot tett ki. Két Minisztérium is támogatásra méltónak ítélte
kezdeményezésünket. Az általuk adott támogatás összesen 7 és fél millió forint volt. Az Alsónémedi
Önkormányzat 4 millió forinttal járult hozzá községünk egyetlen műemlék templomának
megszépítéséhez. A fennmaradó, az összes költség több mint felét kitevő összeg a hívek adományaiból
tevődött össze. Az alsónémedi hívek a templom története során már többször bebizonyított
áldozatkészsége ismét szép példát állít utódaink elé. A munkálatok idén nyáron készültek el. És a
püspök Atya megáldotta az oltárokat és megáldotta a híveket.

"Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo…"

Hosszú előkészület előzte meg az Ünnepet. A falu apraja-nagyja izgatottan készülődött, mindenki
kivette részét a feladatokból. Markos legények sátrat állítottak már péntek délután, énekkarosaink
buzgón készültek, gyakorolva régi énekeiket és gazdagítva újakkal a repertoárt. Az asszonyok
rengeteg finomság sütésével járultak hozzá az örömlakomához. A gyermekek a hitoktatókkal verseket
tanultak, községünk elöljárói, Egyháztanácsunk elnöke és Polgármester Urunk beszéddel készült. És
minden hívő buzgó imádsággal.
Mindenki aranyba öltöztette szívét a várakozásban.

"Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo…"

Az a nap, maga volt az ÜNNEP. Az Összefogás Ünnepe, hiszen micsoda együttműködés szükséges
ahhoz, hogy mindenki saját képességeit hozzátéve dolgozhasson egy közös célért. Az Áldozat Ünnepe.
Anyagi áldozatokat nem ismerve és nem sajnálva, minden hívő saját lehetőségeinek megfelelően
ajánlotta fel a maga adományát. Sokan munkájuk és szabadidejük áldozatával adóztak. Az Öröm
Ünnepe. Áldozataink és munkánk végeztével megpihenhetünk és csodálhatjuk újra és újra munkánk
gyümölcsét. Az Együttlét Ünnepe. Együttlehettünk a Szentmisén és együtt lehettünk az azt követő
vígasságban. Végezetül, de nem utolsó sorban a Hála Ünnepe. Hiszen Urunk támogatása nélkül nem
valósulhatott volna meg mindez. Neki köszönhetjük, hogy átsegített minket a nehézségeken, Neki
köszönhetjük , hogy segítőkész emberekkel találkozhattunk a minisztériumok útvesztőiben, Neki
köszönhetjük , hogy bírtuk erővel és kitartással, Neki köszönhetjük , hogy anyagi és egyéb áldozatot
hozhattunk és Neki köszönhetjük, hogy együtt ünnepelhettünk.
Tóth Éva

„Szép a munka, mely templomot épít
És harangszót küld a magas égig,
Szép a munka, mely az Urat áldja
És jutalmát csupán tőle várja.” (Juhász Gyula)

