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 Iskolai tornacsarnok - TABÉVA Kft. - ABÉVA Kft.
Kedves Alsónémedi Olvasó!

Rendhagyóan, először az Alsónémedi Hírmondó szeptemberi számában  megjelent – a Tájékoztató 
és Jogi-Ügyrendi Bizottság által kiadott – cikkre reagálnék. 

5. oldal  Szó szerinti idézetek következnek:
„Az ABÉVA Alsónémedi Befektető és Vagyonkezelő Kft. megalapításának egyik fő oka az volt, hogy 
a  község  területén  önkormányzati  fejlesztéseket  önálló  jogi  személyként  végezhesse  el  -,  mely  a 
községnek  anyagi  előnnyel  jár-,  ezért  a  Testület  a  kiküldött  előterjesztés  alapján  jóváhagyta  az  
ABÉVA Kft-vel kötendő Fejlesztési megállapodást, a nemrégiben önkormányzati tulajdonba került  
iparterület vonatkozásában.”
....
„Reméljük  megfelelő  és  részletes  tájékoztatást  kaptak  tőlünk,  de  kár,  hogy  nem  éltek  sokszor  
lehetőségükkel (kérdezés bizonyos ügyekről).  A jövőben bíztatjuk Önöket a hiteles forrásból való 
táplálkozásra.”
....
9.oldal  részlet a PGM Úr írásából: „Húsz esztendő a fejlődés útján”-ból
„A következő tétel is egy vásárlás: egy Kft. tulajdonba vétele (TABÉVA Kft.), mellyel „miénk lett” a  
Fő út. 54. sz. alatti,kotábbi Belágyi-féle vasbolt.”

Na, ez már mindennek a teteje!  Ez több a soknál!
Tájékoztatnám a  „Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottság”-ot, mivel a nevükben is benne 
van a feladatuk a hiteles tájékoztatás! Úgy látom itt két lehetőség áll fenn:

● vagy szándékos félrevezetésnek (a bizottság tudta, hogy nem alapítás volt)
● vagy Tájékoztató .. Bizottság (szándékos?) tájékozatlanságának (ők sem nem tudták)

tanúi  és  elszenvedői  vagyunk.  A 9.  oldalon maga a  PGM cáfolja  az  alapítást  és  egy kft 
megvásárlásól  beszél.  Tanácsolnám,  ha  már  nem  igazat  írnak  le  -ráadásul  a 
Hírmondóban  -  ,  legalább  beszéljenek  össze!  Következőkben  visszafelé  tárom  fel  a 
tényeket, ahogy nekem is a tudomásomra jutottak az adatok!
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A történet a Hírmondóban megjelent mondattal kezdődött:

„A pozitív visszajelzések és az iskola megkeresése nyomán a Testület döntött arról is, hogy amennyiben azt az iskola igényli az  
iskolai ballagások minden évben a tornacsarnokban  kerülhetnek megrendezésre, az ABÉVA Kft-vel történõ elõzetes egyeztetést  
követõen."

Aztán nagy  nehezen megkaptam az  ABÉVA szerződését,  aminek  már  rögtön  az  elején  találtam 
valamit -amit először én sem fogtam fel- , de kb 5 elolvasás után megértettem:

Az  üzemeltetésbe  adó  (Önkormányzat)  megvett  egy  olyan  céget,  akinek  a  tulajdonában  volt  a 
vasbolt.  Azért bekapcsolhatták volna a 'körmondat elhárító'  funkciót! Oké! De kié volt a cég? A 
Tabéva Bt-t Belágyi Család alapította, aztán megvette az Acsai család, (Jé!) majd kft-vé alakította, 
végül 40 millióért megvette az Alsónémedi Önkormányzat. A bonyolult konstrukció lényege az volt, 
hogy mindenki a lehető legkevesebb adót és illetéket fizesse! Esetleg produkáljon komoly  hivatalos 
jövedelmet. Azt, hogy hova került az ingatlan apport értéke: (kb. 5 millió) és az üzletrész eladási ár: 
40 millió közötti rész, csak találgathatjuk.

KI TUDTA FENTIEKET EDDIG?

Sőt! Hogy történhet meg ez akkor, amikor törvény szabályozza az információhoz a szabad, átjárható 
akadálymentes elektronikus hozzáférést? Lehet arra hivatkozni, hogy az adatgazda nem elérhető stb., 
nincs helyettese? Miért nem tudunk egy ilyen pofon egyszerű kérdést rendezni, öt perc alatt? Miért? 
Mindenki döntse el magában, hogy ez a rendszer így Polgárbarát-e? Ezek után ki próbálna meg 
komolyabb ügyben információhoz jutni? Úgyse tudna meg semmit! Mi pedig úgy vagyunk mint a 
béka és a forró víz:
-Ha beledobjuk a forró vízbe, azonnal kiugrik!
-Ha beledobjuk a vízbe és lassan melegítjük, szépen megfő a saját levében!

A következő mondatot pedig próbálja meg mindenki úgy elolvasni mintha egy nem is létező 
község testületi ülésén hangzott volna el és lett volna jegyzőkönyvbe véve az iskolai tornacsarnok 
esetleges 18 óra utáni használatával kapcsolatban:

    „Dr. Tüske Zoltán kéri, hogy az iskola mindig egy hónapra előre világos, részletes tervet adjon le  
Belágyi Tamásnak.”

Nem lesz nehéz, mert ez tényleg hihetetlen! Hogy mondja meg egy hónappal előre az iskola hogy 
pontosan mikor van szükség a csarnokra 18 óra után??? Mi van, ha valami közbejön??? Miért nem a 
hasznosító alkalmazkodik??? Hogy jutottunk idáig???

Alsónémedi Választópolgárok!
Ugorjunk ki az egyre melegedő vízből, mert előbb vagy utóbb szép lassan meg leszünk főzve 
a saját levünkben!

HA NEM EZT AKARJÁTOK, SZAVAZZATOK A VÁLTOZÁSRA OKTÓBER 3-ÁN ! 
(És a békaember-társaitokat is hozzátok magatokkal!)

Juhász Zoltán - Civil Kapocs @lsónémediért

A fenti írás teljes verziója itt elolvasható: www.civilkapocs.atw.hu/civilkapocs_003_teljes.pdf
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A választás előtt mindenki eressze le a fáradt gőzt!

MINDENKIT szeretettel várunk a Fideszes képviselő-jelöltek és támogatóik által szervezett:

ALSÓNÉMEDI VÁLASZTÓPOLGÁROK
KÖZÖSSÉGI ÉS CSALÁDI NAPJÁRA

 OKTÓBER 2. NAGYGÖDÖR (már 10 órától)
Megígérjük, hogy senkit nem fogunk politikával traktálni! (Hacsak nem kéri!)

Színvonalasnak ígérkező programok lesznek, reméljük mindenki talál érdekességet:

Arcfestés, lufihajtogató bohóc, játszóház,ugrálóvár, vetélkedők, zorb, rodeo-bika, stb.

Bográcsos ételek mellet ökörsütés is lesz! Jó étvágyat hozzá! 

Délután fellépnek többek között a helyi tehetségek is, lesz zene, tánc és minden ami ahhoz 

kell hogy az egész család jól érezze magát!

Este pedig egy fergeteges ANIMAL CANNIBAL koncert!!!

JÓ SZÓRAKOZÁST! 
(ÉS MI IS KÉRÜNK EGY PUSZIKÁT!)
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