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Védett növények Alsónémedi határában
Kerámiaképek a Halászy Károly Művelődési Ház árkádsorán 5. 

Közönséges naprózsa (Fumana vulgaris)
Hazánkban több naprózsafaj is előfordul, mint 
például a Fumana procumbens, mely a legkisebb 
termetű cserjefajunk. A közönséges naprózsa 
alacsony termetű növény, amely száraz, meleg, 
nyílt területeken fordul elő, sziklagyepeken, 
füves lejtőkön, karsztmezőkön. Vékony szára 
felálló, szőrös. Levelei keskenyek, szálasak, 
tompa végűek, nyél nélküliek, a szárhoz 
hasonlóan molyhosak (ezeknek a szőröknek 
az a szerepe, hogy csökkentsék a párolgást 
a csapadékszegény élőhelyeken). Virágai 

sárgák, öt szirmúak, magányosan virágoznak a viszonylag hosszú kocsányon. Április-júliusban virágzik. http://
novenyhatarozo.info/noveny/kozonseges-naprozsa.html
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
Az Alsónémedi és Ócsa Központi Háziorvosi ügyelet helye:

Ócsa, Szabadság tér 4. szám alatt működik.
Az ügyelet elérhető az alábbi telefonszámokon:

1/301-6969 (vonalas telefonról), illetve 104 (mobiltelefonról).
POLGÁRŐRSÉG: 06-30-484-7658; RENDŐRSÉG: 107, 112;

Közterület-felügyelet telefonszáma: +3630-503-6739
és +3630-542-7583;

TELEPÜLÉSŐR: Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601
KÖRZETI MEGBÍZOTT: Tóth Gábor r.törzszászlós 06-20/489-67-21,

Szadai Attila r.törzsőrmester 06-20-489-67-22
Víz hibabejelentés (Nagy TIbor) +36-70-585-551

Szennyvíz ügyelet: +36-30-9197-250
Közvilágítás hibabejelentés: 06-30-383-940; 06-20-978-5611;

06-30-978-5611; 06-70-978-5611
A MEZŐŐRÖK TELEFONSZÁMAi.

Garai Miklós +36-30-857-6195; Gödöllei Attila +36-30-423-2215; 
Nagy Zoltán +36-70-491-1039;

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

Alsónémedi
Hírmondó 
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Lapzártákról és a megjelenés tervezett időpontjairól a település honlapján 
találnak információt (www.alsonemedi.hu/hirmondo).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lapzárta után beérkezett cikkeket 
a nyomdai határidők miatt csak a soron következő lapszámban van 

módunkban megjelentetni
A hirdetések tartalmáért minden felelősség a hirdetőt terheli

MARADJ OTTHON!
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BESZÁMOLÓ A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN HOZOTT
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL

A Képviselő-testület március 18-án tartotta volna 
soron következő ülését, melyet megelőzően minden bi-
zottság ülésezett volna, hogy kialakítsa véleményét, és 
javaslatot tegyen a Képviselő-testület elé. A meghívót és 
anyagokat az SZMSZ-ben foglalt szabályok szerint meg-
küldtük a bizottsági tagoknak. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 
Korm. rendelet alapján Magyarország Alaptörvényének 
53. és 54. cikke, valamint a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII tv. 46.§ (4) bekezdése alapján ve-
szélyhelyzetben a Képviselő-testület hatáskörét a polgár-
mester gyakorolja. 

Polgármester úr tájékoztatást küldött minden érin-
tettnek az ülések elmaradásáról, majd a kiküldött és 
halaszthatatlannak tűnő napirendek vonatkozásában ki-
kérte a bizottságok és a Képviselő-testület véleményét, 
és ennek megfelelően az alábbi döntéseket hozta meg 
március 18-án:

A 2020. évi Traktorfesztivál megrendezését max. 
4.000.000 Ft összeg erejéig támogatja, mely összeget 
intézményfinanszírozással a Halászy Károly Művelődési 
Ház és Könyvtár részére utalja. 

Az ABÉVA Kft. támogatásáról minden év elején dönt 
a Képviselő-testület. A Polgármester úr az idei év vonat-
kozásában mindösszesen 73.957.000 Ft juttatást hagyott 
jóvá az alábbiak szerint: törzstőke emelés 1.000.000 Ft, 
célhoz kötötten kamatfizetésre 9.000.000 Ft, tőketarta-
lékba helyezés céljára 63.957.000 Ft negyedévenkénti 
részletfizetéssel. A polgármester ezen döntésnek meg-
felelően jóváhagyta az ABÉVA Kft alapító okiratának 
módosítását is a törzstőke emelés cégbírósági bejegyzése 
érdekében. Az épülő mini Bölcsőde műszaki átadás idő-
pontját a kivitelező kérésére módosította a Polgármester 
2020. június 19-re. 

A „Rákóczi utcai csapadékvíz elvezetés tervezése” 
tárgyú beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok alap-
ján a legkedvezőbb ajánlatot adó Rasztik Róbert E.V. 
kap megbízást bruttó 2.670.000 Ft díjjal. Az „Országos 
közutakat érintő mélyépítésekhez kapcsolódó tervezé-
si feladatok” elvégzésére irányuló beszerzési eljárásban 
a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó Csontos Ákos E.V. került ki nyertesként bruttó 
2.899.000 Ft ajánlati árral. 

A „2020. évi költségvetésben szereplő tervezési fel-
adatok” elvégzésére irányuló beszerzési eljárásban a 
beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a 
Királyterv Kft. adta, így ők kapnak megbízást bruttó 
8.559.800 Ft ajánlati árukkal. 

A Polgármester a 0320/18. hrsz-ú ingatlan belterü-
lethez csatolásáról is döntött, mely kapcsán a Földhi-
vatali eljárás megindításának feltétele a 0320/23 hrsz-ú 

ingatlant érintő szabályozási vonal által kialakuló útszé-
lesítés végrehajtása és településrendezési szerződés alá-
írása az alábbi vállalásokkal: szilárd burkolatú kiszolgáló 
út és ehhez kapcsolódóan a járda és csapadékvíz elvezető 
árok, elektromos ellátás, közvilágítás, víz- és szennyvíz-
elvezető hálózat kiépítés biztosítása. A Polgármester a 
fenti feltételekkel járult hozzá a 0322/4 hrsz-ú ingatlan 
belterülethez csatolásához is. Az Alsónémedi 037/2-4, 
037/10, 037/12 hrsz-ú – illetve az ezekből telekalakítás 
során kialakuló 037/60-65 - hrsz-ú ingatlanokat a pol-
gármester ugyancsak a település belterületéhez ren-
delte csatolni. 

A Polgármester a településkép védelméről szóló 
9/2018. (IV. 27.) számú önkormányzati rendeletet is 
módosítani kívánja annak érdekében, hogy a tervezett 
(lakó)épületek a Helyi Építési Szabályzatban meghatá-
rozottakkal összhangban, az építési telken elhelyezhető 
(megengedett számú) rendeltetési egységet kiszolgáló 
alaprajzi kialakítással kerüljenek megtervezésre és meg-
építésre.

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kor-
mányrendelet 43/A.§ (1) bekezdés szerinti folytatható le. 

A helyi építési szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 1.) 
számú önkormányzati rendeletét is módosítani kíván-
ja a Polgármester annak érdekében, hogy a lakóterületek 
övezeteinek, valamint a településközponti vegyes övezet 
általános előírásai közt rögzített, elhelyezhető rendelteté-
si egységek számát érintően 900 m2-enként 1 db, de tel-
kenként maximum 2 lakás (lakóegység) épülhessen.

Mivel a módosítás során a településszerkezetet meg-
határozó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése és nem 
történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli 
terület megszüntetése, Alsónémedi Nagyközség Helyi 
Építési Szabályzatának módosítása a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/ 
2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (4) bekezdés sze-
rinti ún. „egyszerűsített eljárás” szerint folytatható le. A 
fentiek biztosítása érdekében a Polgármester megalkotta 
a 3/2020. (III. 23.) önkormányzati rendeletet a változta-
tási tilalom elrendeléséről.

A Polgármester döntött pályázat benyújtásáról a 
Magyarország Kormánya által létrehozott „30 éve szaba-
don” Emlékbizottság „Antall József” elnevezésű kiemelt 
programok szervezésére meghirdetett pályázati felhívása 
kapcsán. A pályázaton való induláshoz szükséges do-
kumentáció előkészítésével és a támogatási kérelem 
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benyújtásával kapcsolatos feladatokban való teljes 
körű segítségnyújtás biztosításával, valamint nyertes 
pályázat esetén a benyújtott pályázatban megjelölt 
rendezvény és program teljes körű lebonyolítására 
az Events Team Protective Wings Korlátolt Felelőssé-
gű Társaságot (2315 Szigethalom, Kolozsvári utca 61.) 
bízta meg. A pályázatba a Beatrice, a Balkan Fanatik és 
a Lugosi László Emlékzenekar fellépése és egyéb prog-
ramok kerültek bele mintegy bruttó 14.909.800 Ft ös�-
szegben, melyhez az önkormányzatnak nem kell önerőt 
biztosítania. 

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 2020. február 13-i ülésén megho-
zott döntéseivel összhangban a Polgármester Budakeszi 
Város Önkormányzatának a Társulásból történő k i-
válási szándékát, valamint Pomáz, Vecsés, Szentendre 
Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomá-
sul vette és hozzájárult a Társulási Megállapodás módo-
sításához ezen átvezetések érdekében.

A Kormány 73/2020. (III. 31.) Korm. rendeletében a 
2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel össze-
függő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszab-
bításáról intézkedett, így a Polgármester március végén 
ismét véleményezést kért több témakörben a Képviselő-
testülettől és bizottságoktól, mely kapcsán 2020. márci-
us 31-én az alábbiakról döntött:

„Adásvételi szerződés keretében bölcsőde működte-
téséhez szükséges berendezések (bútorok, kerti játé-
kok, konyhai eszközök) beszerzése a 2351 Alsónémedi, 
Kossuth Lajos u. 60/A. alatti bölcsödébe” tárgyú közbe-
szerzési eljárást megindította.

A Birgejárás II. iparterület fejlesztése és az ott ta-
lálható ingatlanok megközelítését szolgáló szervizút ki-
alakítása érdekében a 081/24 és 081/25 hrsz-ú szántók 
teljes területét (összesen 1749 m2-t) megvásárolja a 
Magyar Államtól, mint ingatlantulajdonostól 2.000 Ft/
m2 áron.

A „Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, 
vízelvezetés építés kivitelezés” tárgyában a Munkabíró 
Kft-vel kötött vállalkozási szerződést a műszaki tar-
talom és a vállalkozási díj tekintetében módosította, a 
műszaki tartalom megváltoztatása miatt, így a vállalko-
zói díj az előre nem látható többletmunkák és pótmunkák 
összegével, azaz bruttó 9.085.092 Ft-tal emelkedett. A 
módosított műszaki tartalom a megállapodott mértékben 
kezeli a szelvény szerinti jobb oldalon az ingatlanokról 
kifolyó vizek kérdését, megoldja annak biztonságos ösz-
szegyűjtését és elvezetését a befogadó felé. 

A Képviselő-testület 2020. március 18-i ülésén tár-
gyalta volna az Önkormányzat és intézményei, va-
lamint az ABÉVA Kft beszerzési szabályzatának és 
közbeszerzési szabályzatának elfogadását. Akkor a 
Polgármester úr nem tartotta indokoltnak, hogy döntést 
hozzon a szabályzatok elfogadásáról, de úgy látszik, 
hogy a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama akár hóna-
pokig is eltarthat. A katasztrófavédelmi törvény módo-

sítására benyújtottak egy törvényjavaslatot, melyben a 
képviselő-testület döntéseihez a megyei védelmi bizott-
ság előzetes jóváhagyására lenne szükség, ez az Önkor-
mányzat működését esetlegesen nehezítette volna. Ebben 
a helyzetben javaslatot tett a képviselők felé a részükre 
már a 2020 március 18-ára tervezett testületi anyagban 
kiküldött két szabályzat elfogadására. A törvényjavaslat 
ugyan még eddig nem került elfogadásra, de figyelem-
mel arra, hogy a jelenlegi gyorsan változó helyzetben e 
törvényjavaslat vagy annak valamilyen módosított válto-
zata előkerülhet, a polgármester fenntartotta javaslatát. A 
képviselő testület tagjai egyhangúlag egyetértettek ezzel 
a polgármesteri felvetéssel, mely alapján a 3 millió fo-
rint alatti beszerzések tekintetében nem lenne szükség a 
képviselő-testület jóváhagyására (eddig egy milliós volt 
a határ). Így a Polgármester az alábbi döntéseket hoz-
ta meg április 06-án:

Elfogadta az Alsónémedi Önkormányzat és önálló-
an működő intézményei, valamint az ABÉVA Beru-
házó és Vagyonhasznosító Kft Közbeszerzési szabály-
zatát.

Elfogadta Alsónémedi Önkormányzat és önállóan 
működő intézményei, valamint az ABÉVA Beruházó 
és Vagyonhasznosító Kft beszerzési szabályzatát. 

A már hivatkozott jogszabályi felhatalmazások alap-
ján a veszélyhelyzetre tekintettel intézkedett a Polgár-
mester 

– a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda rendkívü-
li szünetének elrendeléséről továbbá a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár látogathatóságának meg-
szüntetéséről

– 4000 db textil, mosható és fertőtleníthető többször 
használható szájmaszk beszerzéséről 3  479  800 Ft ösz-
szegben, melyet a Hivatal eljuttatott a 65. életévét be-
töltött Alsónémedi lakosoknak (827 személy), melyek 
ingyenes kiosztása folyamatos az Alsónémedi állandó 
lakosok részére,

– tartós élelmiszer beszerzéséről 1  443 092 Ft összeg-
ben az ellátás fennakadása esetére,

– 200 db védőruházat és 300 db fokozott biztonságot 
nyújtó maszk beszerzéséről egészségügyi dolgozóink 
(háziorvosaink, gyermekorvosunk és védőnőink) részére 
1 009 650 Ft összegben,

– kézfertőtlenítő folyékonyszappan és gél és fertőtle-
nítő spray beszerzéséről az orvosi rendelők, a Hivatal, 
intézményeink, a DAKÖV Kft és az ABÉVA Kft felhasz-
nálására 465 525 Ft összegben, gumikesztyű rendelésé-
ről 13 946 Ft összegben, toalettpapír, papírkéztörlő stb. 
beszerzéséről 1  562 330 Ft összegben ellátási fennaka-
dások esetére.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a ve-
szélyhelyzet idején a bizottságok és a Képviselő-tes-
tület nem tart ülést. Természetesen annak elmúltával a 
régi rend visszaáll, és hirdetőinken, honlapunkon értesül-
hetnek az ülések összehívásáról.         

Győrvári Istvánné - Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztatás a koronavírus-járvány következtében 
elrendelt veszélyhelyzet intézkedéseiről Alsónémedin

Tisztelt Alsónémediek!

Az országos veszélyhelyzet miatt az elmúlt időszak-
ban rendkívüli intézkedéseket hoztunk Alsónémedi te-
lepülésen is. Jelen írásunkkal azokat a lakótársainkat 
szeretnénk tájékoztatni, akik nem rendelkeznek internet 
kapcsolattal, nem tagjai közösségi oldalaknak. Azokat 
az elsősorban idős személyeket, akik önként vállalták 
azt, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt megtesznek min-
dent az egészségük, a biztonságuk érdekében és nem 
mennek közösségbe. Ezzel nemcsak magukra vigyáz-
nak, hanem azokra az embertársaikra is, akik ezt nem 
tehetik meg, mert dolgozniuk kell.  A televízióból na-
ponta értesülhetünk arról, hogy országos szinten mi-
lyen intézkedések születtek, de az otthonunkat érintően 
lehetnek olyan személyek, akik esetleg még nem tud-
nak minden információról. 

A vonatkozó jogszabályok alapján a veszélyhelyzet 
időtartama alatt a Képviselő-testület hatáskörét a Pol-
gármester gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak 
alatt sem bizottsági, sem képviselő-testületi üléseket 
nem lehet tartani döntéshozatal céljából. Polgármes-
ter úr azonban minden olyan esetben, mely eredetileg 
bizottsági vagy testületi hatáskört érintett volna, elő-
zetesen írásban kikérte az érintettek írásos véleményét 
az adott kérdésben, és ezek figyelembevételével hozta 
meg döntéseit. 

A kezdeti időszakban heti több alkalommal, az utób-
bi hetekben heti rendszerességgel a művelődési házban 
az intézményvezetők, orvosaink, a védőnők, az ön-
kormányzati képviselők és a körzeti megbízott rendőr 
jelenlétében megbeszélést tartunk. Megbeszéljük az 
esetleges problémákat, egyeztetjük az információkat, 
felmérjük az igényeket, megszervezzük a tájékoztatást, 
az ellátási feladatokat. A mindenkori legfrissebb köz-
ponti utasítások alapján meghozzuk a szükséges intéz-
kedéseket.  

Az alábbiakban az egyes területeket illetően szeret-
nénk Önöket tájékoztatni a jelenlegi helyzetről. Amikor 
ez az írás készül – április 7-én – kijárási korlátozások 
vannak érvényben, melyek a 65 évnél idősebb korosz-
tályt annyiban érintik, hogy 9-12 óra között mozoghat-
nak a faluban, intézhetik ügyeiket. Az üzletekre vonat-
kozóan is korlátozásokat írtak elő kormányrendeletek, 
melyeket itt most nem részletezünk. Arra vonatkozóan, 
hogy a Hírmondó megjelenésének időpontjában mi-
lyen korlátozások lesznek bevezetve, még nincs infor-
mációnk. Így jelen írásunkban egy általános helyzetről 
szeretnénk beszámolni Önöknek. 

Egészségügyi ellátás

A háziorvosok rendelési ideje változatlan. A bete-
geknek minden esetben először telefonon kell felven-
ni a kapcsolatot háziorvosukkal. A rendelőben törté-
nő személyes megjelenésre csakis kizárólag abban az 
esetben kerülhet sor, ha erre a háziorvos kifejezett en-
gedélyt ad! Ezt a szabályt nagyon szigorúan kell venni, 
mert ha véletlenül vírussal fertőzött személy jutna be 
az orvosi rendelőkbe, a rendelőket azonnal le kellene 
zárni, és orvosainkat, az ápoló személyzetet 15 napra 
megfigyelés alá kellene rendelnie a hatóságoknak. Or-
vosainknak nagy figyelmet kell arra fordítania, hogy ez 
a helyzet véletlenül se következzék be! 

A receptek felírása úgy történik, hogy a beteg tele-
fonál az orvosi rendelőbe, megbeszéli a problémát az 
orvosával. A receptet a számítógépes rendszeren ke-
resztül eljuttatják a gyógyszertárba. Papíralapú recep-
tet tehát nem kell kérni! A gyógyszertárban úgy tudja 
a beteg vagy hozzátartozója kiváltani a gyógyszert, ha 
a beteg TAJ számát bemutatja. Figyelem, a recept ki-
váltásához személyigazolványt és lakcímigazoló kár-
tyát is elkérhet a gyógyszerész, ezért kérjük, vigyék azt 
magukkal!

Alsónémedin a vérvétel a veszélyhelyzet időtartama 
alatt szünetel! 

Tisztelettel megkérjük a kedves 65 éven felüli sze-
mélyeket, hogy gyógyszereik kiváltásában is vegyék 
igénybe családjuk segítségét! Ha erre nincs lehetősé-
gük, a Polgármesteri Hivatal dolgozói készséggel áll-
nak a rendelkezésükre! Ha nem muszáj, kérjük ne sze-
mélyesen menjenek sem bevásárolni, sem gyógyszert 
kiváltani! Sokan élnek már ezzel a lehetőséggel, kérjük 
fogadják el segítségünket annak érdekében, hogy mi-
nél kisebb legyen a megbetegedések aránya! Várjuk hí-
vását a 06/29-337-101/11 mellék telefonszámon, vagy 
írjanak nekünk az alsonemedi@alsonemedi.hu e-mail 
címen!

Orvosaink külön felhívják figyelmüket arra, hogy – 
bár jelenleg 9-12 óráig a 65 évesnél idősebbek számára 
lehetőség van a vásárlásra – mégis bízzák azt család-
tagjaikra! Ne gondolják azt, hogy ebben az időszakban 
bármennyit, bárhol veszély nélkül tartózkodhatnak! 
Az idősek a koronavírus-járvány legveszélyeztetettebb 
társadalmi csoportja. Különösen akkor, ha más beteg-
séggel is küzdenek. Tartsák be az előírt és javasolt vé-
dekezési és megelőzési előírásokat! 
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A dabasi Szakorvosi Rendelőintézetben korlátozott 
rendelési időben lehet szakorvoshoz fordulni. Senki ne 
induljon el a szokott rendelési időben! 

Érdeklődjenek a következő telefonszámon:
06-29/360-298

A gyermekorvosi rendelőre ugyanezek az előírások 
vonatkoznak. Ha bármilyen problémájuk van, minden 
esetben előzetesen egyeztessenek Dr. Szlivka Gabriella 
doktornővel telefonon! Soha ne induljanak el előzetes 
telefonon történő egyeztetés nélkül a gyermekekkel a 
rendelőbe!

Védőnői szolgálat

A Védőnői Szolgálat közleménye: a védőnők egész-
ségének védelme érdekében meghozott tisztifőorvosi 
intézkedések  miatt és a családok védelme érdekében 
határozatlan időre felfüggeszti a személyes családláto-
gatásokat és a tanácsadáson való részvételt! DE a Vé-
dőnői Szolgálat MŰKÖDIK! 

A családokat telefonon keressük fel, és minden ese-
dékes életkori vizsgálatnál megbeszéljük az aktuali-
tásokat. A digitális technika igénybevételével tudjuk 
tartani a kapcsolatot a családokkal. Halaszthatatlan 
esetben tudunk személyesen is találkozni a biztonsági 
előírások betartása mellett, de előzetes időpont egyez-
tetéssel. Senki problémája nem marad megoldatlanul, 
de szem előtt kell tartanunk az előírásokat. Ez mind-
annyiunk érdeke! Kérjük mindenki megértését és tü-
relmét! 

Állunk mindenki rendelkezésére munkaidőben: 

Bihari Lászlóné 06-30-508-6827, 
Hunyadi Anna 06-30-222-1915. 

Tanácsadási időben: 06-29-338-430 számon is 
elérhetőek vagyunk.

Óvodai ellátás

A járvány elterjedésének megelőzése céljából az óvo-
dai nevelést bizonytalan időre fel kellett függeszteni. 
A gyermekek nem látogathatják az intézményt. Ezzel 

TILOS AZ ORVOSI RENDELŐ 
ÉPÜLETÉBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS, HA:

hőemelkedése van, lázas- 
köhög, fáj a torka- 
légzése nehezített- 
14 napon belül külföldön járt- 
14 napon belül koronavírus gyanús személlyel találkozott- 

Minden esetben, ha receptre vagy orvosi ellátásra van 
szükségük, kérjük feltétlenül először telefonáljanak az alábbi 
számokon:

Dr. Papp Zsolt 06 29  337  144   06 30  981 9740
Deutsch Judit  06 29  337  104
Szlivka Gabriella 06 29  337  195
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kapcsolatosan az óvoda minden szükséges információt 
eljuttatott a szülőknek, így talán erről a témáról nem 
szükséges részletesebb információt nyújtanunk. A rá-
szoruló gyermekek étkeztetését természetesen biztosí-
tani tudjuk, ha erre igény merül fel. A napi egyszeri 
meleg étkezést ebéd formájában tudjuk biztosítani az 
önkormányzati konyháról. Ha valakinek erre a jövőben 
igénye lenne, kérjük, keresse meg az óvodavezetőt! Az 
ebédet csak egyszer használatos dobozban tudjuk kiad-
ni. Ételhordó a konyhára nem kerülhet be. 

Az óvodai beíratásokkal kapcsolatosan jelen Hír-
mondóban külön cikkben adunk tájékoztatást. 

Iskolai oktatás

Az óvodához hasonlóan természetesen az iskolában 
sem tartózkodhatnak gyermekek, a tanulást tanterven 
kívüli digitális munkarend és digitális oktatás keretében 
szervezte meg a szakmai irányító szerv. Kérjük azon-
ban a kedves szülőket, hogy a járványügyi előírások 
betartására fokozottan ügyeljenek, a kialakult helyzet-
ben a gyermekek ténylegesen otthon tartózkodjanak! A 
közterület-felügyelet munkatársai kifejezett figyelmet 
fordítanak arra, hogy a közterületeken indokolatlanul 
ne csatangoljanak gyerekek. Kérjük, ne látogassák a 
játszótereket! Kérjük továbbá, ellenőrizzék nagyobb, 
középiskolás gyermekeiket is, hogyan és hol töltik sza-
badidejüket! 

A rászoruló gyermekek étkeztetési igényét az osz-
tályfőnököknek tudják a szülők jelezni. Az ő esetük-
ben is elvitellel tudjuk megoldani az étkezést, ha erre 
igényt tartanak. 

Az iskolai beiratkozásról külön tájékoztatót olvas-
hatnak lapunkban.

Művelődési ház, könyvtár

A járvány miatt sajnos a művelődési ház összes 
programját le kellett mondanunk előreláthatólag 2020. 
augusztus 30-ig. Az intézmény nem látogatható. A fog-
lalkozások, szakkörök és más hasonló rendezvények 
megtartása szünetel. A könyvtár és a faluház is zárva 
tart.

Sportcsarnok

Az ABÉVA Kft. a veszélyhelyzet idejére minden 
csoportos sportfoglalkozás megtartását szünetelteti. 
Sem az alsónémediek, sem a más településekről eddig 
ideérkező személyek egyelőre nem látogathatják az in-
tézményt. 

Szociális ellátás, étkeztetés

A házi segítségnyújtás természetesen továbbra is 
biztosított. A Kertváros Szociális Központ felmérte az 
igényeket, és megszervezte az idős, beteg személyek 
ellátását. 

Az önkormányzati konyhán keresztül a szociális 
étkezők ellátása zavartalanul működik, az eddig meg-
szokott rendben. A napi egyszeri meleg étkezést kérjük 
azok az idős, elsősorban egyedülálló, önmaguk ellá-
tására kevésbé képes személyek vegyék a jövőben is 
igénybe, akiknek családja nem tud a segítségére lenni. 

Az élelmiszer vásárlásban idős lakóink segítséget 
kaphatnak a Polgármesteri Hivatalon keresztül. Kér-
jük, vegyék igénybe ezt a lehetőséget! Minél kevesebb 
alkalommal hagyják el otthonaikat, saját egészségük 
védelme érdekében! Ha mégis erre kényszerülnének, 
használják az Önkormányzat által biztosított arcmasz-
kot! Tegyenek meg mindent a védekezés érdekében! 
Köszönjük bizalmukat!

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal munkatársainak egy része 
otthonról látja el feladatát annak érdekében, hogy a 
fertőzésveszélyt a minimálisra csökkentsük. A szemé-
lyes ügyfélfogadást a minimálisra korlátoztuk, csak te-
lefonon előre egyeztetve tudjuk azokat az ügyfeleket 
fogadni, akiknél elkerülhetetlen a személyes ügyinté-
zés. Ilyen például az anyakönyvi eljárás. Alsónémedin 
történt elhalálozás esetén az elhunyt anyakönyvezését 
egy hozzátartozó kezdeményezheti személyesen. Tel-
jes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele a szülők 
személyes megjelenését igényli, így ebben az esetben 
szintén előre egyeztetett időpontban fogadni tudjuk az 
ügyfeleket. Kérjük, hogy házasságkötési szándékukat 
az érintettek halasszák a veszélyhelyzet feloldásának 
idejére. Amíg a korlátozások tartanak, új házasságköté-
si szándék bejelentését nem tudjuk felvenni. 

Megkérjük kedves ügyfeleinket, hogy ügyintézésük 
során, akinek lehetősége van rá, alkalmazza az elektro-
nikus ügyintézési formát. Egyes területeken – például 
cégek, vállalkozások esetében – nem is lehet más formát 
választani, hiszen törvény kötelezi a feleket az elektro-
nikus ügyintézésre. E-mailben érkezett megkeresések-
re is természetesen válaszolunk. Telefonon elérhetőek 
a hivatalban tartózkodó és az otthoni munkavégzésre 
kijelölt ügyintézők is. Azok az ügyfelek, akiknek nincs 
internetkapcsolatuk, postai úton is el tudják juttatni 
hozzánk megkereséseiket. Jelen írásunkhoz csatoljuk 
munkatársaink elérhetőségeit. Kérjük munkaidőben 
forduljanak hozzájuk ezeken keresztül.

A közterület-felügyelet munkatársai rendszeresen 
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járják a település utcáit. Feladatuk egyrészt a preven-
ció, tehát közrendvédelmi tevékenység, melynek célja 
a szabálysértések, bűncselekmények megakadályozá-
sa. Másrészt ellenőrzik azokat az előírásokat, melyek 
a veszélyhelyzet időtartama alatt a lakosságra, üzle-
tek működésére vonatkoznak. Ezzel is azt szeretnénk 
elérni, hogy a járvány minél kisebb károkat okozzon 
Alsónémedin. Figyelik az utcán közlekedőket, és ha 
idős, mozgásukban korlátozott személyekkel találkoz-
nak, felajánlják az Önkormányzat segítségét. Az idős 
személyek ellátásában bevásárlással, gyógyszerkivál-
tással, postai befizetésekkel segítenek.

A tanköteles korú gyermekek utcákon, köztereken, 
játszótereken céltalanul ne töltsék idejüket! Munkatár-
saink ilyen esetben felszólítják őket a hazamenetelre. 

Itt is szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy 
a játszóterek, és ezzel együtt a sportpályák is határo-
zatlan időre zárva tartanak! Kérjük, tartsák tiszteletben 
ezt a korlátozást! Gyermekeiket ne engedjék most a 
többiekkel együtt kimenni játszani! Még a középisko-
lás korosztályra is kérjük figyeljenek szüleik, mert ez 
egyelőre még problémát jelent!

Önkormányzatunk ebben a nehéz időszakban 24 
órás közterület-felügyelet fenntartását kívánja biztosí-
tani. Ennek keretében három műszakban foglalkoztat-
juk kollégáinkat, és mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy településünk lakói nagyobb biztonságban 
érezhessék magukat, és megkapjanak minden segítsé-
get. Forduljanak hozzájuk bizalommal!

Tisztelt Alsónémediek!

Mindannyiunk érdeke, hogy a központi és helyi 
megelőző intézkedések eredményeként településün-
kön továbbra se legyen megbetegedés! Ha ezt nem 
tudjuk elkerülni, mindenki tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebb mértékű legyen a 
fertőződés. Tartsuk be a higiéniás szabályokat, tartsuk 
egymást tiszteletben, legyünk egymással toleránsak! 
Vigyázzunk családtagjainkra, egymásra!

Tis�telettel:
Dr. Tüske Zoltán polgármester

Nagy Ibolya jegyző 
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Alsónémedi Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek elérhetőségei
a veszélyhelyzet időtartama alatt

Központi telefonszámok: 337-101 vagy 337-362; mobil: +36305471246
Központi e-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu
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TÁJÉKOZTATÓ A DABASI SZAKORVOSI 
RENDELŐ RENDELÉSI IDEJÉRŐL 

A VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMA ALATT
Központi telefonszám:  06 29 360 298

Tisztelt Alsónémediek!

Kérjük, hogy lehetőségük szerint adójának 1%-ának felaján-
lásával támogassa az Alsónémedi Napköziotthonos Óvodá-
ért Közalapítványt!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önök segítségével is sze-
retnénk tovább fejleszteni óvodánk eszközeit.  Köszönjük az 
eddigi támogatásokat, szülői segítséget!

Alapítványunk adószáma: 18679717-1-13 

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogas-
sa  az Alsónémedi Széchenyi István Általános Is-
koláért Közalapítványt!  
Az elmúlt évekhez hasonlóan az Önök segítségével 
is szeretnénk tovább fejleszteni iskolánk felszereltsé-
gét, folytatjuk tanulóink támogatását, hozzájárulunk 
versenyek szervezéséhez, értékeléséhez és az Alapító  
Okiratban foglalt egyéb céljaink megvalósításához. 
Köszönjük eddigi felajánlásaikat!

Adószámunk:19184771-1-13      

Asztma és COPD (krónikus 
obstruktív tüdőbetegség) szűrés lehetősége 

Alsónémedin  Időpont módosulás

Az előző Hírmondóban megjelentettük felhívásunkat 
a szűrésre történő jelentkezésre. A koronavírus jár-
ványra tekintettel a szűrést kénytelenek voltunk elha-
lasztani egy későbbi időpontra, melyről természete-
sen a lakosságot időben tájékoztatni fogjuk.
Megértésüket köszönjük!

Győrvári Istvánné – Polgármesteri Hivatal

 
TISZTELT  ALSÓNÉMEDI SZÜLŐK! 
 
Az EMMI Minisztere a vészhelyzeti Kormányrendeletre tekintettel a 
2020/2021 nevelési évre történő Óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi 
eljárási szabályokat határozott meg. 
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában a kötelező 
felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárását kell lefolytatni 
online. 
A 2020–2021 nevelési évre a gyermekek beíratása a következő képpen 
alakul: 
 Az óvodavezető felveszi a kapcsolatot a Fenntartóval, Jegyzővel, 

egyeztetett módon és a kapott lakcímnyilvántartó lista alapján férőhelyek 
arányában felveszi a körzetbe tartozó óvodaköteles korú gyermekeket 
2020.04.21.-ig, akik vonatkozásában nem érkezik jelzés arról, hogy másik 
óvoda felvette volna őket. 

 Mivel a felvételre kerülő gyermekeket előre be kell jelenteni az Oktatási 
Hivatal KIR rendszerébe és a Szülőket is online kell értesíteni a 
felvételről, így nélkülözhetetlen egyes adatok online elküldése a Szülők 
részéről a nemediovi@gmail.com email címre, amit az Intézmény 
vezetője csak a gyermekek beíratásához használ fel. 
- Gyermek Anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, oltásait igazoló oldal 

szkenelve, fotózva 
- Egyik Szülő személyi igazolványa szkenelve fotózva 
- Szülő email, telefon elérhetősége 

 A 2019-20 nevelési évre beíratást kért, de életkor és helyhiány miatt 
elutasított gyermekek az előző beíró naplóból átírásra kerülnek, 
esetükben nincs szükség az iratok online bemutatására, mert e� 
előzőleg személyesen megtörtént. 

 Azon gyermekek, akik 2020.09.01.-12.31.-ig töltik a harmadik 
életévüket a Szülők az előzőekben meghatározott módon jelentkezhetnek, 
de felvételük teljesítése az érvényben lévő jogszabályok alapján csak 
szabad férőhely esetében teljesíthető. 

Szeretettel várom a leendő óvodáskorú gyermeket nevelő Szülők 
jelentkezését!                                  Szabó Éva - óvodavezető                                                 

ÓVODAI 
BEÍRATÁS 
2020-2021 
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Kérünk minden Alsónémedi lakost, hogy akinek lehetősége van, 
támogassa Alapítványunkat személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlásával! 

  Adószám: 19184764-1-13 
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma 
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Személyes ügyfélfogadási szünet
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus jár-

vány megelőzése és minimalizálása érdekében  2020. 
március 13-ától (péntektől) minden Ügyfélszolgálati 
irodánkban és Ügyfélkapcsolati pontunkon  határo-
zatlan időre szünetel az ügyfélfogadás!

Kérjük ügyintézésre az elektronikus vagy telefonos el-
érhetőségeinket válasszák!

Elérhetőségek változatlanok: 
Tel: 53/500-152; 53/500-153; 

E-mail:  ugyfelszolgalat@dtkh.hu
https://dtkh.hu/content/szunetel-szemelyes-

ugyfelfogadas
Hulladékudvarok zárva tartása:

https://dtkh.hu/content/zarva-tartanak-hulladekudvarok

A kommunális többlethulladék elszállítása egyéb 
zsákokban

A hulladék gyűjtésére szolgáló zsákok személyes át-
vételének felfüggesztése miatt  a kommunális többlethul-
ladék elszállítását a veszélyhelyzet ideje alatt egyéb zsá-
kokba történő kihelyezés esetén is biztosítja a társaság.

Házhoz menő lomtalanítás 2020. március 20-tól 
történő ideiglenes felfüggesztése

A DTKH Nonprofit Kft. a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében, a személyes kontaktusok 
és kockázati tényezők minimalizálása céljából ideigle-
nesen felfüggeszti a házhoz menő lomtalanításokat. A 
2020.  március 22. napot követő időpontra felvett lomta-

lanításokat nem áll módunkban teljesíteni, erről az érin-
tett ügyfeleket előzetesen tájékoztatjuk.  A 2020. március 
20. naptól átmenetileg új megrendeléseket nem veszünk 
fel.

Csomagolási hulladékok gyűjtése
A tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány 

követke�tében Társaságunk a csomagolási hulladékok 
gyűjtésére szolgáló  cserezsákok  kiosztása tekintetében 
csökkenteni kívánja   az egészségügyi kockázatot a fizi-
kai kontaktusok elkerülése miatt.

Jelenlegi helyzetben azokhoz az ingatlanokhoz, ahol 
szelektív hulladék kerül kihelyezésre 2020.04.09-től 
(szerdától)   1 db cserezsákot biztosítunk. Amennyi-
ben több szelektív hulladék keletkezik, úgy az ingat-
lanhasználók a csomagolási hulladékot bármely átlát-
szó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére 
használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt 
(sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 
edényzetben is kihelyezhetik a megadott gyűjtési napon.

Kérjük a Lakosságot, hogy a szelektív hulladékok 
tömörítésével csökkentsék a hulladékok mennyiségét, 
és ezáltal a gyűjtésükre felhasznált egyszer használa-
tos zsákok mennyiségét!

Az intézkedési terv folyamatosan frissül, melyről nap-
rakész információk a  www.dtkh.hu  weboldalon olvas-
hatók.  Kérjük, hogy kiemelt figyelemmel kövessék a 
honlapot!

 Polgármesteri Hivatal

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
tájékoztatása
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Tisztelt Alsónémedi lakosok, 
ingatlan-tulajdonosok!

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket, és felhívni 
a figyelmüket, hogy a Képviselő-testület (hatáskörében 
eljárva a Polgármester) kezdeményezte a helyi építési 
szabályzat módosítását a lakótelkek beépíthetőségére vo-
natkozóan. A rendelet-módosítás arra irányul, hogy 900 
m2-enként 1 db, de telkenként maximum 2 lakás (lakó-
egység) épülhessen. 

Ezen korlátozással azt kívánjuk elérni, hogy a tapasz-
talataink szerint a közelmúltban tendenciává vált többla-
kásos, zsúfolt beépítettség lakókörnyezetet terhelő hatá-
sait, mint

- telken belüli gépjármű tárolás helyett az ingatlan 
előtti parkolás; 

- az 1 lakóegységre méretezett víz- és szennyvízháló-
zat rákötés túlterhelése; 

- falusias életvitel ellehetetlenülése a környező telke-
ken is; stb. megszüntessük, de legalább mérsékeljük.

 Ezzel egyidejűleg – a helyi építési szabályzat mó-
dosításának időtartamára – változtatási tilalmat rendelt el 
az Alsónémedi központi belterületén fekvő kertvárosias 
lakó-, falusias lakó-, valamint településközponti vegyes 
építési övezetekben lévő ingatlanokra. A változtatási tila-
lom alá eső területen telket alakítani, új építményt léte-
síteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá 
elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez 

nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem 
szabad.

A tilalom nem terjed ki:
a)    a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi 

hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-kar-
bantartási és a jogszabályokban megengedett más építési 
munkákra, valamint az egyszerű bejelentés alapján meg-
kezdett tevékenységre,

b)  a korábban gyakorolt használat folytatására,
c)  az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és va-

gyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárí-
tási tevékenységre, továbbá

d)  az  a)  pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött 
építési munkáknak a településrendezési követelménye-
ket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásra,

e)  a honvédelmi és katonai célú területre,
f)  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a 

nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgá-
ló területre.

A fentiekkel kapcsolatos kérdésükkel keressék a Pol-
gármesteri Hivatal műszaki csoportját a 30/9322-433, 
vagy településünk Főépítészét a 70/342-4422 telefon-
számon, illetve a szabone.juli@alsonemedi.hu vagy 
alsonemedi@foepitesz.com e-mail címeken.   

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS VÁLTOZTATÁSI TILALOMRÓL

Tisztelt Olvasók! Tisztelt Alsónémediek!
Józan Menyhért önkormányzati képviselő 500.000,- Ft és egy havi tiszteletdíjának felajánlásával 
kezdeményezte a koronavírus elleni védekezés anyagi támogatásának biztosítására számlaszám léte-
sítését.
A kezdeményezéshez időközben csatlakozott Török Lajosné, dr. György Balázs önkormányzati 
képviselők, dr. Fejes József alpolgármester és dr. Tüske Zoltán polgármester egy-egy havi tisztelet-
díjának felajánlásával.
Jelezzük, hogy a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat kapcsán a NYWYG Egyesület is e cél 
támogatandó 25 %-kal kevesebb támogatást igényelt.

Hivatalunkhoz is érkezett megkeresés, hogy szívesen támogatnák a rendkívüli kiadásokat a 
járványveszély csökkentése, megelőzése érdekében. 
Köszönjük, hogy anyagiakkal is támogatják az önkormányzati kiadásokat!

A koronavírus elleni védekezés támogatások bevételi számla számlaszáma:

K & H Bank Zrt.:10402881-50515153-5253127
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hagyatéki tör-
vény 2020. 02. 01. változását követően a hagya-
téki leltár felvétele az alábbiak szerint változik. A 
halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátar-
tozó személyes idézése, a veszélyhelyzetre való te-
kintettel nem történik meg. A leltárfelvételhez szük-
séges nyomtatványokat postai úton küldjük meg az 
ott megjelölt hozzátartozónak. A hozzátartozó által 
kitöltött, és részünkre visszaküldött nyomtatvány, 
valamint a hivatalunk által a földhivatali nyilván-
tartásból megszerzett adatok alapján összeállítjuk a 
hagyatéki leltárt. 

Amennyiben a hagyaték tárgyát képezi lakóin-
gatlan, az adó és értékbizonyítvány készítése is te-
lefonos egyeztetéssel történik ezért fontos minden 
esetben telefonszámot megadni. 

A hagyatékban szereplő ingatlanokra vonatkozó-
an hivatalunk elkészíti vagy beszerzi a szükséges 
adó- és értékbizonyítványokat. Amennyiben pénz-
intézetnél nyilvántartott ingóság is szerepel a leltár-
ban, beszerezzük az erről szóló igazolást. 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. 
törvény 26. (1a) bekezdés kimondja, hogy 2020. feb-
ruár 1. napjától a leltár és az adó- és értékbizonyít-
vány tartalmát a polgármesteri hivatal jegyzője már 
a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben 
érdekeltekkel, tehát minden várható törvényes örö-
kössel és az esetleges hagyatéki hitelezővel is. 

Az érintetteknek 8 nap áll rendelkezésükre, hogy 
a megküldött leltár tartalmát kiegészítsék, illetőleg 
az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szem-
ben 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek. 

A jegyző a hagyatéki leltárt csak a 8 napos ha-
táridő lejárta után, ha pedig a leltárban ingatlan is 
szerepel, akkor a 15 napos fellebbezési idő lejárta 
után küldi meg a közjegyzőnek.

Amennyiben valaki az adó- és értékbizonyít-
vány tartalmával nem ért egyet, a fellebbezést a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül az adó- és 
értékbizonyítványt kiállító területileg illetékes ha-
tóság Megyei Kormányhivatalához címezve, de az 
Alsónémedi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtva le-
het előterjeszteni.

A hagyatéki eljárásban kiadott adó- és értékbizo-
nyítvány ellen tehát önálló fellebbezéssel lehet élni. 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § 
(2) bekezdése szerint a fellebbezés illetéke a felleb-
bezéssel érintett vagy vitatott összeg minden meg-

kezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 
5000 forint, legfeljebb 500.000, - forint. Ha a fel-
lebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható 
meg, a fellebbezés illetéke 5000,- Ft.

Az illetéket a jogorvoslati kérelmen illetékbélyeg 
formájában, vagy az adó- és értékbizonyítványt ki-
állító illetékes Önkormányzati Hivatal bankszámlá-
jára történő átutalással lehet megfizetni. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonat-
kozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 
okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 
jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A felleb-
bezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan 
új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú el-
járásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 
önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Ha 
az érintettek nem kívánnak a fellebbezési jogukkal 
élni, az ügymenet gyorsítása érdekében lemondhat-
nak arról. A hagyatéki eljárás során még a leltározási 
szakaszban lehetőségük van az érintetteknek egy-
mással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi 
tárgyalásokat folytatni. Ha a felek között megálla-
podás jön létre, az erről készült teljes bizonyító ere-
jű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli 
nyilatkozatukat megküldhetik az eljárást lefolytató 
jegyző részére, aki hagyatéki leltár mellékleteként 
az illetékes közjegyzőhöz továbbítja azt jóváha-
gyás céljából. Tájékoztatjuk a feleket arról is, hogy 
egyezségkötésre a közjegyző előtti eljárásban is le-
hetőségük van.

A területileg illetékes közjegyzők azt a tájékoz-
tatást adták hivatalunknak, hogy a veszélyhelyzetre 
tekintettel személyes megjelenéssel járó tárgyalást 
nem tartanak. Az ügyfelekkel írásos formában tart-
ják a kapcsolatot.                                

 Nagy Ibolya 
    jegyző 

Változás a hagyatéki eljárás ügymenetében

Mészáros Gábor 
a TRANS-PACK LOGISZTIKA KFT. 

ügyvezetője korlátozott számban 
vírustesztet ajánlott fel Önkormányza-
tunk részére. Ezzel a veszélyhelyzetben 
a község szempontjából legfontosabb 
személyek kerülnek szükség esetén 

tesztelésre.
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SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tájékoztató a 2020/21-es tanév elsős beiratkozásáról
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás 
folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az embe-
ri erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határoza-
ta alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői 
feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a 
lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné 
beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék meg-
erősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás au-
tomatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt 
választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a 
kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyerme-
ke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online mó-
don intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén ke-
resztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 
elérhetőségen talál meg. Az ehhez készített segédlet az 
iskolai honlapon (www.szechenyi-alsonemedi.hu) és az is-
kola Facebook-oldalán található.

A beiratkozás szakaszai: A beiratkozás két szakasz-
ban történik.

1)A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 
óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/
törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, 
akik·

nem állami fenntartású általános iskolába,•	
vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendel-•	

kező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_

KORZET_3h/Pub/Index   oldalon találhatja meg.
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola a 

körzetes iskola, ezért aki ebbe az iskolába szeretné írat-
ni a gyermekét, arra az első szakasz nem vonatkozik.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 
28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a 
szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással 
kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

olyan körzettel rendelkező általános iskolába kí-•	
vánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/
életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános 
iskola.

a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási •	
helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beírat-
ni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan 
felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti 
körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első 
szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általá-
nos iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni 
azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes 
képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába 
szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyer-
mek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes ál-
talános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 
7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. 
Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási he-

lye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beírat-
ni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
érintett általános iskolával e-mailben vagy telefonon.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumen-
tumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelen-
legi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es 
tanév első napján történik meg.

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági •	
igazolvány

A gyermek nevére kiállított TAJ kártya•	
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ható-•	

sági igazolvány
Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról•	
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakor-•	

lására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való 

beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a 
gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után 
megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a fe-
lületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, sze-
mélyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve 
átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) 
EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az 
eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első 
napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti 
jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus 
beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az 
adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kat-
tintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni 
a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás 
esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a má-
sodik szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyama-
tának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az 
Ön számára nem megoldható, intézményünk lehetőséget 
biztosít az előzetesen e-mailben vagy telefonon egyez-
tetett időpontban történő személyes ügyintézésre is. 
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő be-
iratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben 
bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtá-
sára telefonos egyeztetés után van lehetőség az alábbi 
telefonszámokon: Simon Eszter 06 30 508 6813; Bebesi-
Szelle Renáta 06 30 793 3559;e-mail: titkarsag@szechenyi-
alsonemedi.sulinet.hu

Fontos, hogy a beiratkozás után két héten belül – az 
intézménnyel egyeztetett módon - nyilatkoznia kell arról, 
hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgyat vagy 
az etika tantárgyat választja, a hit- és erkölcstan tantárgy 
választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatást 
kéri megszervezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő 
beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen 
általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Alsónémedi, 2020. április 6. 
                            Kotán Miklós András

                               intézményvezető
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ANYÁK NAPJA

Anyám, anyám, édesanyám, / Édes felnevelő daj-
kám, / Ha vétettem, megbocsássad, / Könnyeidet ne 
hullassad! / Nem megyek én innen messze, / Fészket 
rakok, mint a fecske. / Megbélelem két karommal, / 
Megtapasztom csókjaimmal.

Anyák napja közeledtén vajon eszünkbe jutnak-e 
a régen volt édesanyák, kiknek küzdelmes élete és 
áldozata a mi életünket is megalapozta. Azok az 
édesanyák, kik négy, öt, hat 
gyermeket neveltek, átél-
ték a háborúk borzalmát, 
siratták vagy aggodalmak 
között várták haza honvédő 
férjeiket, s közben ellátták a 
gazdaságot, művelték a föl-
deket, összetartották a csa-
ládot. „Aki a hazáról kezd 
beszélni, az előbb-utóbb a 
szülőföldre, a „szűkebb pát-
riára” lyukad ki: egy falura 
és legeslegvégül egy udvar-
ra, onnan a konyhán át egy 
kétablakos szobára, amely-
ben anyja nyelvét megtanul-
ta, és végezetül az édesanyjá-
ra.” – emlékezik édesanyjára 
híres költőnk, Illyés Gyula

A Faluház megsárgult fényképeiről édesanyák 
meleg tekintete néz reánk, gyermekeikkel örökítette 
meg őket a vándor fotográfus vagy a soroksári fény-
képész. Ezek a fényképek honvédzubbonyok belső 
zsebében, a szív fölött megjárták a frontot, bátorítást, 
erőt adtak, hogy haza kell jönni, nem szabad meg-
halni, mert itthon vár a család. Az egyik fényképen 
nagymama szorítja magához árva kisunokái kezét, 
menye a temetőben, fia a fronton. Nehéz időkben 
álltak helyt, erejüket a gyermekeik iránti végtelen 
szeretet és az Istenbe vetett rendíthetetlen hit sok-
szorozta. Unokáik, dédunokáik, s azoknak gyerme-
kei mai napig Alsónémedin élnek, arcvonásaikat 
hordozzák. A költővel szólva: „Belőlük nőttünk mi, 
mint fatörzsből gyönge ága….”

„Két mesebeli nádszál volt az én apám meg 
anyám, csak akkor hajladoztak, ha szilárd volt a 
talaj, ha nem fújt a szél, s a rengő talajon, kataszt-
rófák és valóságos veszedelmek időszakaiban úgy 
álltak, olyan rendíthetetlenül, mint a hegyek.” -írja a 

finom lelkű magyar író, Szabó Magda. Igen, ilyenek 
az édesanyák és az édesapák, veszedelmek idősza-
kaiban rendíthetetlenül védelmezik gyermekeiket, 
olyan erőssé válnak, mit magukról sem gondoltak, 
mert a szülői, az anyai szeretet hegyeket mozgat, ha 
kell.

Ez évben május első vasárnapja olyan lesz, mint 
még soha nem volt. A járvány miatt nagyon sokan 
nem ölelhetik meg édesanyjukat, nagyszülőjüket, 

nem adhatnak át még egy 
szál virágot sem személye-
sen. Csak telefonon vagy az 
interneten keresztül küldhet-
nek köszöntőt, vagy az ab-
lakon, kapun keresztül inte-
gethetnek, mosolyoghatnak 
egymásra. Nem háború, nem 
katonák és tankok, nem is he-
gyek és szakadékok zárják el 
egymástól utunkat, mert azt 
még könnyebb lenne kiját-
szani, a hegyeket és szaka-
dékokat meg lehet mászni, a 
katonákat ki lehet cselezni. 
Láthatatlan, gyilkos ellen-
ségtől kell most megvédeni 
szeretteinket, mely jól rejte-
kezik, s mikor már színre lép, 

láz és fuldoklás jár nyomában. Saját felelősségtuda-
tunk, önuralmunk, az irántuk érzett szeretet tart most 
minket vissza, hogy anyák napján idős édesanyánk-
hoz siessünk. A félelem, hogy talán a gyermek viszi 
édes szülőjére a bajt, a betegséget, a halált akaratán 
kívül, hisz nem tudhatja, ott lappang-e már benne is 
az alattomos kór. 

Keserves húsvét után, még keservesebb anyák 
napja következik. Nagy teher, nagy felelősség van 
most rajtunk, hisz mindennél jobban vágyunk arra, 
hogy édesanyánkkal legyünk, és az édesanyák min-
dennél jobban vágynak arra, hogy gyermekeikkel, 
unokáikkal lehessenek. 

Távol s közel, kedves Édesanyák, áldjon meg 
Titeket a Jóisten, őrizzen Titeket, s tartson meg ne-
künk továbbra is erőben, egészségben! Várjuk ki 
türelmesen a jobb napokat, mikor végre megölelhet-
jük egymást, mert hogy lesznek még jobb napok, az 
bizonyos! 

                Jobbágy Ilona

Anyám, anyám, édesanyám, édes felnevelő dajkám

Nagy Zsigmondné, Kerekes Klári 
Jánoskája felé tárja karját
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Édesanyám kérlek 
Fogadd el e csokrot.
Mit szívem mélyén a szeretet 
Kivirágoztatott.

Te vagy nékem a rózsa,
S a szép lila ibolya.
Mosolyod tartson örökké
Szívemnek virága.

Te voltál ki járni,
Beszélni tanított.
S a szeretet útján 
Egykor elindított.

Ha eltévedtem az úton,
Vagy megsérültem talán,
Te mindig velem voltál
Szép mosolygós virág.

Bocsásd meg ha néha
Irányt tévesztettem,
S virágod szirmait
Olykor megsértettem.

Most hálám jeléül 
Fogadd el e csokrot.
Mit szívem mélyén a szeretet
Kivirágoztatott.

Bihari Csilla Rozália
(Nagyajta)

ANYÁK NAPJA

Juhász Menyhértné, Nagy Teréz gyermekeivel: 
Julianna, Menyhért, Teréz, Krisztina. 

Az édesanya ötödik gyermeke szülése közben 
vesztette életét.

Szabó Balázsné, Krizsa Zsuzsanna és fiai Balázs 
és Zsigmond

Jobbágy Jánosné, Juhász Julianna és unokái: Jobbágy 
Bálint és Etelka, édesanyjuk a harmadik gyermek szülésébe 
halt bele, miközben apjuk az I. világháborúban a fronton 

harcolt, az árvák a nagyszülőkre maradtak.

Kiss Józsefné, Somogyi Rozália 
és gyermekei Rebeka, József, 

Ernő, Margit, Berta, Balázs, még 
született egy István nevű hetedik 

gyermek is.

Az én édesanyám


