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Az ürömi önkormányzat

2007. szeptember-október

TÜKÖR

TÜKÖR
közéleti havilapja

Október 22-én hétfőn, a sportpályán 9 órától kispályás focibajnokság lesz, nevezni 8 órától lehet a helyszínen vagy
előtte telefonon. Nevezési díj csapatonként 5000 Ft.
9 órától kezdődően bográcsos főzőverseny lesz, melyhez tűzifát biztosítunk. A hozzávalókról a csapatok
gondoskodnak. Nevezési díj nincs. A rendezvény alatt a gyerekeknek ugrálóvár lesz.
Érdeklődni Lehel Dénesnél lehet: 20/991-37-38
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Helyi Vidékfejlesztési Iroda nyílt Ürömön

Nyitás a vidék felé

A Kossuth Lajos Művelődési Ház területén kapott helyet a pilisi térség Vidékfejlesztési irodája.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda megnyítóján Gyöngyössy Kálmán osztálylvezető úr, a VKSZI osztályvezetője Bodnár
Erika, kistérségi koordinátor, Dr. Karlik Zsuzsa, ÖTM koordinátora, Laboda Gábor Üröm Község polgármestere és a
helyi civil szervezetek képviselői.
Vidákovits
Tibor ürömibővül
önkormányzati
képviselő, a Környezetvédelmi
és Településfejlesztési
Bizottság
elnöke
kapta
Új hídfőállásokkal
a hazai vidékfejlesztési
intézményrendszer,
ugyanis a napokban
az ország
167
vi- a
déki kistérségében nyitják meg kapuikat
a Helyiaz
Vidékfejlesztési
Irodák (HVI). A hálózat országos megnyifeladatot
iroda vezetésére.
tására 2007. augusztus 7-én 14:00 órakor a Pest megyei Tápiógyörgyén kerül sor, melyet augusztus 15-ig
további hat regionális
helyszínen
– Szentgotthárdon,
Dombóváron,
Kisteleken, BaktalórántháEhhez
az irodához
Ürömön kívül még Sümegen,
a következő
települések tartoznak:
zán és Encsen – megtartott rendezvény követ.
Pilisvörösvár, Solymár, Budakeszi, Tinnye, Zsámbék, Remeteszőlős, Perbál, Pilisszentiván, Piliscsaba, Telki.
De mit is értünk vidékfejlesztés alatt? Bizonyosan nem kizárólag az agrárium fejlesztését. Jóllehet sokak
(szerk.)
máig a mezőgazdaságot tekintik az elsődleges megélhetési forrásnak vidéken, közel sem ez az egyetlen.
Fontos felismerni az új kor lehetőségeit és kihívásait, hiszen a vidék nem termőföldek, legelők és az ezekből
élő tanyák, falvak puszta sora, hanem szervesen összefüggő, folyamatosan változó, komplex társadalmi tér,
minden ehhez kapcsolódó gazdasági és kulturális vonatkozással együtt. A haladó szellemű vidékpolitika, illetve az integrált,
mindenaszektorra
és ágazatra kiterjedő vidékfejlesztés jegyében megtervezett, az EuróOrszágszerte
megnyílnak
Helyi
pai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) ﬁnanszírozott Új Magyarország Vidékfejlesztési ProgVidékfejlesztési Irodák
ram (ÚMVP) 2007-2013 között rendelkezésre álló fejlesztési forrásai új esélyt jelentenek a felzárkózásra.
A XXI. századi
vidéki
lét alapvető
Új hídfőállásokkal
bővül a hazai
vidékfejlesztési
intézmény- minőségeiben nem különbözhet a várositól, legfeljebb életvitelében, stírendszer,
ugyanis
az
ország
167
vidéki
kistéréségen
lusában és árnyalataiban – a nyitják
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) célja, hogy az ehhez
meg kapuikat
a Helyi Vidékfejlesztési
Irodák megteremtse,
(HVI).
szükséges
feltételeket
a Helyi Vidékfejlesztési Irodák országos hálózata pedig a végrehajtás
egyik új, decentralizált eszköze.
De mit is értünk vidékfejlesztés alatt? Bizonyosan nem
szaktárca,
a kistérségi
önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek közötti kommukizárólag azA HVI-k
agrárium afejlesztését.
Jóllehetilletve
sokak máig
a
nikáció tekintik
kulcsfontosságú
szereplői
megzőgazdaságot
az elsődleges megélhetési
forrás- lesznek az ÚMVP megvalósítása során. Valóban egyfajta hidat, összekötő
nak vidéken,
közel képeznek
sem ez az egyetlen.
Fontos
felismerni
kapcsot
majd
az országos
stratégiát kidolgozó FVM és az azt tartalommal megtöltő, helyi szinten
az új megvalósító
kor lehetőségeit és projektgazdák
kihívásait, hiszen a vidékközött.
nem
Az információk áramoltatásán túl számos egyéb szolgáltatást nyújtatermőföldek,
lehelők aéskistérségben,
az ezekből élő tanyák,
falvak a helyi adottságokra építő tudatos tervezés, a tervek operatív megvalósínak majd
főként
pusztatásában
sora, hanemvaló
szervesen
összefüggő, folyamatosan
közreműködés,
a képesség- és készségfejlesztés, valamint a helyi közösségépítés körében, de
változó, komplex társadalmi tér, minden ehhez kapcsolódó
A HVI-k a szaktárca, illetve a kistérségi önkormányzat- a kistérségek következő hét évre szóló fejlődési irányait,
részt
vesznek
a
térség
gazdasági
elképzeléseinek összehangolásában is. A helyi érdeklődők és
gazdasági és kulturális vonatkozással együtt. A haladó szel- ésok,kulturális
vállalköozók és civil szervezetek közötti kommunikáció az elképzelések és ezek megvalósulása között az út tehát
közösen
kialakított
fejlesztési
stratégiák
kijelölni ateljesen
kistérségek
következő
évre
lemű érdekeltek
vidékpolitika, illetveáltal
az integrált,
minden
szektorra kulcsfontosságú
szereplői
lesznek azfogják
ÚMVP megvalósítása
lineáris, nincsenek
felesleges hét
útvesztők.
A HVI-k
szóló
fejlődési
irányait,
elképzelések
és ezek
megvalósulása
között
teháte teljesen
lineáris,adminisztratív
nincse- hátteés ágazatra
kiterjedő
vidékfejlesztés
jegyébenaz
megtervezett,
során. Valóban
egyfajta
hídat, összekötő kapcsot
képeznekaz út
felelőssége
folyamat koordinálása,
az Európai
Alapból
(EMVA) felelőssége
nek Mezőgazdasági
feleslegesVidékfejlesztési
útvesztők.
A HVI-k
folyamat
hátterének,
átláthamajd az országos estratégiát
kidolgozókoordinálása,
FVM és az azt tarta-adminisztratív
rének, átláthatóságának
és követhetőségének
biztosítása,
finanszírozott
Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program biztosítása,
lommal megtöltő,illetve
helyi szinten
megvalósító
projektgazdák
illetve a helyi szereplők motiválása.
tóságának
és követhetőségének
a helyi
szereplők
motiválása.
(ÚMVP) 2007-2013 között rendelkezésre álló fejlesztési között. Az információk áramoltatásán túl számos egyéb
Legaktuálisabb feladatuk az augusztus 15-től szeptember 15-ig tartó LEADER-regisztráció lebonyolítáforrásai új esélyt jelentenek a felzárkózásra. A XXI. századi szolgáltatást nyújtanak majd a kistérségben, főként a heLegaktuálisabb feladatuk a LEADER-regisztráció lebonyosa,
melynek
keretében
lajstromba
mindazokat
aztervezés,
akciócsoportokat
a hozzájuk
csatlakozó
tagokat,
vidéki lét alapvető
minőségeiben
nem különbözhet
a vá- veszik
lyi adottságokra
építő tudatos
a tervek operatív és
lítása,
melynek keretében
lajstromba veszik
mindazokat az
akik
–
felismervén
a
helyi
közösségek
együttműködésében,
a
közös
tervezésben
és
felelős
kivitelezésben
rositól, legfeljebb életvitelében, stílusában és árnyalataiban megvalósításában való közreműködés, a képesség- és kész- akciócsoportokat és a hozzájuk csatlakozó tagokat, akik
rejlő lehetőségeket
részt kívánnak
venni avalamint
2013-ig
új LEADER
programban.
- a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési–Minisztérium
(FVM) ségfejlesztés,
a helyimegvalósuló
közösségépítés körében,
de - felismervén
a helyi közösségek együttműködésében, a kö-

Országszerte megnyílnak a Helyi Vidékfejlesztési Irodák

HVI TÁJÉKOZTATÓ

célja, hogy az ehhez szükséges feltételeket megteremtse,
a Helyi Vidékfejlesztési Irodák országos hálózata pedig a
végrehajtás egyik új, decentralizált eszköze.

részt vesznek a térség gazdasági és kulturális elképzeléseinek összehangolásában is. A helyi érdeklődők és érdekeltek
által közösen kialaított fejlesztési stratégiák fogják kijelölni

zös tervezésben és felelős kivitelezésben rejló lehetőségeket
- részt kívánnak venni a 2013-ig megvalósuló új LEADER
programban.

ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007–2013
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Ürömi Tükör
KŐFARAGÓ TÁBOR

KŐFARAGÓ ALKOTÓTÁBOR
Az idén immár harmadik alkalommal került Köszönet illeti a 2007. évi Kőfaragó Alkotótámegrendezésre az Ürömi Kőfaragó Alkotótá- bor szponzorait, segítőit:
bor. A táborba idén 11 kőfaragó versenyző ér- Ürömi Önkormányzat, Antiqua ec, Kgs. Diamond Hungary Kft., Weha Kft., Diamantina Kft., Kőbazár Bt., Kő
kezett. Számukra meghatározott feladat a “pi- Tégla Stúdió, Magyar Kft., Holdkő Kft., Labrador Kft., Erlis természeti értékeinek megjelenítése” volt. dős Gránit Kft., Varázskő Kft., Kosztyu Kft., Mapei Kft.,
Würth Kft., Szilinex Kft., Pilisvörösvár és Vidéke TakaA versenyzők által megálmodott tervek fertő- rékszövetkezet, Ramex Kft., Mramex Kft., Szilasi László,
Szlivka Pál, Ratatics Ottó, Oláh Mihály, Szlivka Pál, Laboda
rákosi homokkőből lettek megvalósítva
Gábor, Galamb Sándor, Ürömi Idősek Napközi Otthona,
Sásdi Ernő, Ürömi Nosztalgia Klub.

A szervezők nagy örömére szolgált, hogy az
idei évben is lelkes gyermekcsapat, illetve felnőttek csatlakoztak és próbálkoztak kitanulni
a kőfaragás csínyját.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Szeptember-Október
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Ürömi Tükör
KŐFARAGÓ TÁBOR

Alkotók
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Ürömi Tükör
KŐFARAGÓ TÁBOR

Alkotások
2007. november 30-áig az alkotásokra vételi ajánlatot lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságán
zárt borítékban, Kőfaragó Tábor jeligére.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell
az alkotás megnevezését és az összeget és az ajánlattevő nevét, utolérhetőségét.
Az egy-egy műre beérkezett ajánlatok közül az nyer, aki a legmagasabb
összeget ajánlja fel.
A vételi árból befolyt összeget a
következő évi Kőfaragó tábor rendezvényére fordítjuk!

Bagolyvár

Cseppkövek

Kompország

Viking sárkányfej

Sárkányos csobolyó

Hordóra fel

Földanya

Ponty jó

Denevérek

10-es út

Szeptember-Október
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Ürömi Tükör
EMLÉKEST

200 táncos búcsúzott Gaál Andrástól
2007. szeptember 29-én

Gaál András 1949. december 2-án
született. A budapesti Lővey Klára
Gimnáziumban érettségizett, majd az
Eötvös Lóránt Tudományegyetemen
diplomázott magyar-népművelés szakon. A népművészet a néptánc már
fiatalként is rabul ejtette szívét-lelkét,
de nyitott volt minden más művészetre, sportra is. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy 16 éves koráig IFI
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vízilabdázó volt, majd sokáig amatőr
színházi rendezéssel is foglalkozott.
1973 őszén, 24 évesen azonban
már a Bem Lengyel-Magyar Táncegyüttes próbáin koptatta a parkettát,
ekkor kezdett ismerkedni a néptánccal. Lelkesedése és tehetsége hamar
meghozta gyümölcsét, hiszen 1974
tavaszán megalapították az Ürömi
Néptáncegyüttest.
1975. november 22-én vette feleségül Szalavári Annát. 1988. január
4-én született meg szemük fénye, lányuk, Gaál Anna Mária.
1977-ben a Polonia által szervezett
koreográfusképzőn szerzett másoddiplomát Lengyelországban.
1978-ban feleségével közösen „C”
kategóriás néptánc-oktatói képesítést
szereztek, s még ebben az évben a
Népművészet Ifjú Mestere címet is kiérdemelték feleségével együtt. A hetvenes évek végén a Bem Táncegyüttes vezető asszisztense lett. Később
a budapesti Ady Endre Művelődési
Házban dolgozott népművelőként,
míg el nem kötöztek Mátészalkára
1980 októberében.
Fiatal korától kezdve szoros barátság fűzte Vásárhelyi László koreográfushoz, mindenki Laci bácsijához, kinek

Szeptember-Október

ajánlásával 1980 decemberétől feleségével átvették a mátészalkai Szatmár
Táncegyüttes vezetését. Mátészalka
mellett a Szabolcs-Volán Táncegyüttesben, a Nyírség Táncegyüttesben,
az Erkel Táncegyüttesben és többek
között Törökszentmiklóson is vendégoktatóként tanított.
A ’80-as évek derekán kiérdemelte
az Aranysarkantyús Táncos minősítést, majd később Örökös Aranysarkantyús táncos lett.
1987 tavaszán kérték fel a törökszentmiklósi Miklós Táncegyüttes vezetésére, ahol haláláig élt és tanított,
de sosem lett hűtlen a „régi” együtteseihez, mindenhol szívesen fogadták
és várták vissza.
Az eltelt 20 év alatt több koreográfiát, táncot tanított a „régieknek”i.
halála napján 2006. szeptember 25-én
is próbát tartott.
Néptánc-oktatóként a fiatal tehetségek sorát nevelte ki és segítette
későbbi táncos pályafutásukat, tanítványai az ország profi táncosaivá,
oktatóivá váltak. Külföldi meghívásoknak eleget téve, mint táncos és
később, mint oktató, sok országban
megfordult. Többek között Norvégia,
Svédország, Lengyelország, Románia,

Ürömi Tükör
EMLÉKEST

Belgium, Szovjetunió, Tunézia, Németország, Franciaország, Vietnám,
Törökország, Mexikó, Görögország,
Anglia és Kanada lakossága előtt
öregbítette a magyar néptánc-népművészet hírnevét. Tanítványai szeretete
és tisztelete kísérte útját.

2005-ben pályafutásuk és a Miklós Néptáncegyüttes megalakulásának 30 éves évfordulóját több
száz táncossal együtt ünnepelték
Törökszentmiklóson, akik szinte kérés nélkül jöttek az ország minden
pontjáról, tánccal, zenével készülve az

Szeptember-Október

ünnepségre, így tisztelegve Gaál András és Szalavári Anna sok-sok éves áldozatos munkája előtt.

Köszönjük András,
búcsúzunk Tőled!
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Ürömi Tükör
EMLÉKEST

ÜRÖMI ÖRÖM NÉPTÁNCMŰHELY
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

50.000 FORINT
JUTALOM
A NYOMRAVEZETŐNEK!
Valaki (valakik) barbár módon ismét
tönkretették a Kisdomb természetvédelmi
terület (Ürömi Tanösvény része) tájékoztató
tábláját. Aki segít megtalálni az elkövetőt (elkövetőket), annak 50000 Ft jutalmat fizet az
Ürömiek Baráti Társasága.

A szeptemberi vandalizmus
eredménye

Telefonunk: 06-30-209-1547

Tábla eredeti állapota

Kedves
Iskolások és Szülők!
A 2007/2008 tanévkezdés előtt lelkes szülők és
tanárok részvételével a szülők- és pedagógusok
báljának bevételéből az iskolaudvarra új játékok –
kosárlabda palánk, röplabdaháló, 2 db polyball játék
és padok – kerültek beállításra és az aszfaltos pálya
vonalazását is újrafestettük.
Az iskolaépületben az összes tanterem megújult,
színes tisztasági festésre került sor, és a tanítást
segítő oktató táblák kerültek kihelyezésre.
Egy, az iskolában tett séta alkalmával lépten-nyomon
láthatjuk, hogy mennyi munkát és energiát fektettek a
felújításba a tantestület tagjai és a lelkes szülők.
Remélem, hogy akinek idén nem volt ideje vagy
lehetősége segíteni a tanévkezdés előtti munkákban,
arra a jövő tanév megkezdése előtt számíthatunk
majd!
Mindenkinek őszintén ajánlom, hogy nézzen körbe
iskolánkban, mert nagyon szép lett!
Németh Csaba
SzMK

Szeptember-Október
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Ürömi Tükör
AKTUÁLIS

Aktuális információink
Tisztelt Lakótársaim!
Az alábbiakban tájékoztatom
Önöket a legaktuálisabb, és
úgy gondolom Lakótársaim
többségét érintő témákról.
ÚTÉPÍTÉSEK
Mint korábbi tájékoztatómban már
leírtam, továbbra is napirenden van
az Önkormányzat részéről az elmúlt
ciklusban elkezdett útépítési program
folytatása. Természetesen egy sor
előkészítő munkát el kell végeznünk,
hogy megnyugtató módon tudjuk a
pályázatainkat kiírni.
Jelenleg elindítottuk azoknak a terveknek az aktualizálását, illetve engedélyezési munkálatait, ahol az engedélyek lejártak.
A munkák jelenlegi állása szerint
december hónapban sor kerülhet a
pályázatok kiírására.
1
2
3
4
5

Úttörő utca elmaradt szakaszára
Tücsök utca
Rákóczi Ferenc utca
József nádor utca
Pillangó utca

Fenyves utca elkészült utolsó szakasza

BURGONYA-HAGYMA
TÁMOGATÁS
Ebben az évben is sor került - a
Képviselő-testület döntésének megfelelően- az úgynevezett burgonya- és
hagymaakcióra. A támogatásban érintett Lakótársaimhoz már eljuttattuk a
25 kg-os burgonya és a 10 kg-os hagyma csomagokat. Mint ismeretes minden évben azok a Lakótársaink, akik
az adott év október 1-jéig a 60. életévüket betöltötték természetbeni jut-

tatásként 1 zsák burgonyát és 1 zsák
hagymát kapnak. Ezt a hagyományt
folytatva 2007-ben szintén minden 60
éven felüli Lakótársunkhoz eljutattuk
a burgonyát és a hagymát.
2007-ben a csomag kiegészült 1,25
kg száraz tésztával, miután az Ürömi
Tojásfeldolgozó tulajdonosa ezt az ingyenes támogatást felajánlotta, a tésztát leszállította, melyet a burgonya- és
a hagymacsomagokkal együtt juttattunk el tisztelt Lakótársainknak.
Ezúttal a magam és a Képviselő-tes-

Számításaink szerint a tényleges kivitelezési munkák előtti közbeeső téli
idő elégségesnek bizonyul a pályáztatási eljárás lefolytatására, így tavasszal
az építési munkákat indítani tudjuk, az
építkezést megkezdhetjük.
Ebben az évben már elkészült a
Fenyves utca háromnegyede, a melléklet fotó pedig mutatja, hogy ennek
az utcának most az utolsó szakasza is
elkészült.
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Akik a kétnapos burgonyahordásban résztvettek.
Balról jobbra: Burján Zsuzsa, Háfra Sándorné, Téglás László, Póya Tibor,
Breier Róbert, Laboda Gábor, Pere Ferenc, Szarka Dániel, Kopócs László,
Szabó Gyula, felül Galgóczi József.
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tület nevében is köszönöm a felajánlóknak, az Arnold családnak, nagylelkű
adományukat. Szeretnék még köszönetet mondani Kosztyu Zoltánnak is,
aki három tehergépjárművét biztosította a burgonya és hagyma csomagok kiszállítására.
Ebben az évben is, hasonlóan az
előző évekhez, aki felajánlotta a neki
szánt hagymát, burgonyát az óvodának, azt oda juttattuk, hiszen az óvoda, élelmezési tevékenységet is folytat, miután saját konyhát üzemeltet.

ÉPÍTMÉNYADÓ
Mint ismeretes Üröm Képviselőtestülete 2007. január 1-jétől vezette
be településünkön az építményadót.
A helyi építményadó rendeletünk igen
széles körben ad mentességet, de ezt
feltételhez köti, nevezetesen ahhoz,
hogy az építményadó alá tartozó építményben az adó év első napján állandó lakóhelyeként kell az adó alanyának bejelentve lennie.
Az eddigi adataink szerint az ingatlanok tulajdonosainak 85% megfelel
e kritériumnak. A helyi rendeletünk
szerint családi ház esetén 190m2-ig a
rendelet teljes mentességet ad. Bizonyára ez motiválta azt a közel 800 fő
Lakótársamat, akik 2006. decemberétől jelentkeztek be úgymond „állandóra” ingatlanaikba.
Azoknak a Lakótársaimnak - akik
eddig nem jelentkeztek be ingatlanaikba - ezúttal hívom fel a figyelmét
arra, hogy 2008-ban csak úgy tudják
igénybe venni a helyi építményadó
rendeletben biztosított mentességet,
ha az adófizetés alá eső építménybe
állandóra bejelentkeznek, legkésőbb
2007. december 31-ig.
Nem érdemes az utolsó percekre
hagyni, tehát javaslom minél előbb a
bejelentkezéseket megtenni, mivel az
év vége amúgy is zsúfolt, ugyanakkor
a bejelentkezéseket helyben és ingyenesen lehet intézni.
Mindenképpen ajánlom Lakótársaimnak, hogy éljenek a bejelentkezés
lehetőségével, mivel most van jogi
előkészítés alatt az a javaslat, mely
szerint egy új, lényegesen magasabb
adótétel kerülne bevezetésre a jövő-

ben, az olyan ingatlanokra, amelyeket
a tulajdonos nem állandó lakóhelyéül
használ.
Miután egyes Lakótársaink kritikaként fogalmazták meg az elmúlt év
során, hogy a 2006. decemberében
megalkotott építményadó rendeletünk nem nyújtott időben lehetőséget
arra, hogy még 2006-ban be tudtak
volna jelentkezni az adott ingatlanba,
ezért most úgy gondoltam, időben hívom fel a várható változásra Tisztelt
Lakótársaim, illetve az ingatlan tulajdonosok figyelmét.
Kérem az ismerősöket, szomszédokat is informálják, ha esetleg jelen tájékoztatásomat nem minden érintett
olvasná.

SÚLYKORLÁTOZÁS BEVEZETÉSE
Régóta igényként és jogos elvárásként fogalmazódott meg Lakótársaink
részéről egyes utcáink vonatkozásában a súlykorlátozó intézkedések
megtétele.
Ez megtörtént a 2007. szeptember
20-i Képviselő-testületi ülésen, mintegy féléves előkészítő munka után
döntött a képviselő-testület azokról
az utcákról, ahová 3,5 t felett, csak
engedéllyel, vagy díjfizetés mellett lehet majd behajtani.
A korlátozással érintett utcák:
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

József n.utca teljes szakasza
Szikla utca teljes hossza
Asztalos utca teljes hossza
Kalmár utca teljes hossza
Szikla köz teljes hossza
Határkő utca teljes hossza
Honvéd utca teljes hossza
Radnóti utca teljes hossza
Úttörő utca teljes hossza
Szegfű utca teljes hossza
Csókavár utca teljes hossza
Táncsics Mihály utca teljes hossza
Ady E.utca teljes hossza
József Attila utca teljes hossza
Csillaghegyi út teljes hossza
Petőfi S.utca teljes hossza
Fő utca a Dózsa Gy. és a
Péterhegyi út közötti szakasza
22 Péterhegyi út teljes hossza
23 Fenyves utca teljes hossza
24 Rókahegyi út
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Tekintettel arra, hogy a felsorolt 20
utcából 8 utca a Magyar Közút Kht.
kezelésében levő utakkal csatlakozik,
így a korlátozás bevezetése előtt a
közútkezelői hozzájárulást meg kellett kérnünk.
A most megalkotott helyi rendeletünk lényege, hogy e korlátozással a
templomtól -Kőbányai út-Rókahegyi
út- Péterhegyi út irányába teljes egészében lekorlátozzuk a 3,5 t feletti
forgalmat. A testület e döntése elsősorban prevencióul szolgál a jövőre
nézve, miután ha elkészül az M0-ás
híd várható, hogy a Rókahegyi út lesz
a kerülőút, mely szinte elviselhetetlen
forgalmat terelne a település ezen részére. A rendelet végrehajtása során
minden úttorkolatot letáblázunk és
táblával fogjuk védeni a behajtást, illetve ezen útszakaszokra a áthajtást.
Természetesen megfelelő garanciát
biztosít a rendeletünk arra is, hogy
csak azok hajthatnak be engedéllyel,
akik helyben fizetik a teherautó után a
gépjárműadót, illetve ürömi székhelylyel, vagy telephellyel rendelkeznek és
a helyi (ürömi) adóhatósághoz a 3,5
t-át meghaladó tehergépjárműveiket
adózás alá bejelentették. A felmentés, illetve a behajtási engedély lehet
egyszeri, több napra szóló, de maximum egy éves időtartamra is adható.
A rendelet hatálybalépését követően
különösen a kezdeti időszakban biztosítani kívánjuk az állandó ellenőrzést
az önkormányzat közterület felügyelőjével és a rendőrséggel közösen. A
behajtási engedélyekből befolyó bevételek, valamint a bírságok az adott
útszakasz felújításának a költségeit
fogják szolgálni.
Minden valószínűség szerint november hó folyamán a helyi döntés a
gyakorlatban is realizálásra kerülhet.

KÖZTERÜLETEINKRŐL
Az előzőekben említett helyi rendeletünk megalkotásának része volt a
közútjaink üzemeltetési és fenntartási
feladatainak a leszabályozása is.
Így helyi rendeletben szabályozta a
Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosok kötelezettségét is.
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Ezek szerint az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni:
25 az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában a telekhatártól
egy méter széles területsáv) illetve
ha zöld sáv is van az úttestig terjedő
terület tisztántartásáról, hulladék eltávolításáról.
Ez a kötelezettség a bekerített és a
be nem kerített, üres, illetve használaton kívüli ingatlanok tulajdonosaira
is kiterjed.
Ugyancsak a tulajdonos kötelezettsége:
26 az úttest, járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a kapubejárók tisztántartása,
27 az épület tetőzetéről az esővíz,
hólé járdára való csorgásának, illetve
a hó lecsúszásának megakadályozása.
28 Az utcai sorfák és a gyalogos
járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, a lehullott lomb összegyűjtése, a járda, valamint az úttest
között felburjánzó gaz eltávolítása,
illetve elszállítása.
Az ingatlan előtti járdát szükség szerint, de legalább két-hetente takarítani
kell. Tilos a területsávok takarításánál

keletkezett bárminemű szennyeződést közterületre, csapadék-levezető
rendszerbe, árokba rakni, vagy seperni. Az utcai gyűjtőkben tilos nagyméretű tárgyat elhelyezni, azt a rendeltetésének megfelelően kell használni.
A közterületekről önálló bejárattal
rendelkező üzletek és egyéb elárusító
helyek, vendéglátó egységek, intézmények előtti járdaszakaszt, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig
terjedő szakaszt a használó köteles
tisztán tartani.
A járdákon a síkosság elleni védekezést környezetkímélő anyagokkal kell
végrehajtani.
Az ingatlan előtti járdát téli időszakban havazás, jégképződés esetén
folyamatosan a hótól és a jégtől meg
kell tisztítani.
Fontos, hogy a közterület tisztántartása, nappal és az éjszakai órákban
korlátozás nélkül végezhető!
Úgy gondolom, hogy a településen
élők közös érdeke, az hogy tisztaság
és rend legyen településünkön, télen
is balesetmentesen tudjunk közlekedni és az, hogy komfortosabbá és szebbé tegyük környezetünket. Közös érdekünk az is, hogy az idelátogatók jól
érezzék magukat.

A helyi közutak szabályozására megalkotott helyi rendelet pótolta azt a
hiányosságot is, mely szerint eddig a
feladatok ellátása nem volt egyértelmű. Sokszor igényként fogalmazódott
meg az önkormányzattal szemben a
magánházak előtti járda takarítása, az
árok tisztítása stb, miközben az önkormányzat nem rendelkezik akkora
apparátussal, hogy ezt a feladatot jó
színvonalon, időben el tudta volna látni. Most a jogi szabályozás a feladatellátást egyértelművé teszi, természetesen a közintézményeink tekintetében
kötelezettségünk továbbra is fennáll.
Tisztelt Lakótársaim, csak kivonatoltan igyekeztem a legfontosabb
tudnivalókat ismertetni és a figyelmet
felhívni.
A rendelet teljes szövege az Ürömi
Tükörben meg fog jelenni.
Kérem Tisztelt Lakótársaimat, hogy
tartsák be a helyi rendelet előírásait,
mivel a megszegők 30.000.-Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújthatóak, a helyszíni bírság mértéke pedig 10.000.-Ft.
melyet az önkormányzat közterületfelügyelője a helyszínen szabhat ki.
Üröm, 2007. október hó
Laboda Gábor

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Tisztelt Lakótársainkat, hogy Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2007. október 31-én 16.00 órakor
közmeghallgatást tart
a Kossuth Lajos Művelődési Házban.
A közmeghallgatás kihelyezett Képviselő-testületi ülés keretében történik, melynek során a testület tájékoztatást ad:
A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
A 2006. évi adóbevételek alakulásáról
A 2007. évi költségvetésről, illetve az első félév teljesítési adatait ismerteti.
Egyebek
Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Üröm Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Tegyünk többet Üröm biztonságáért
Laboda Gábor polgármester
úr kezdeményezésére szeptember 4-én mindazon személyek, szervezetek részvételével, akik tenni képesek és
akarnak a település közrendje, közbiztonsága, közlekedés
biztonsága érdekében megbeszélést tartottunk az önkormányzat épületében. Tervezzük, hogy az ilyen jellegű a
rövid és hosszú távú célokat
egyeztető közbiztonsági megbeszélésekre a jövőben is sor
fog kerülni.
Ezen az egyeztetésen a Polgármester
úr bejelentette, hogy dr. Ignácz István
r. dandártábornok úrral, Pest Megye
Rendőr-főkapitányával megállapodtak
abban, hogy a rendőri szolgálati lakást
visszakapja az önkormányzat, és abba
az egyik körzeti megbízott, Balogh Ferenc rendőr zászlós úr és családja, valamint a rendőrkutya - a ház felújítása
után- a közeljövőben beköltözhet.
Beszámolt arról is, hogy a térfigyelő
rendszer üzembe helyezése, továbbá
a két körzeti megbízott rendőr folyamatos jelenléte óta a bűnügyi helyzet kedvezően változott. Eltűntek a
„trükkös tolvajok”, érzékelhetően
csökkent a betöréses lopások száma,
és visszaesés tapasztalható a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában is. E kedvező
tendencia megtartása és további javítása a cél.
Elmondta, hogy az önkormányzat
továbbra is támogatja a Hegyvidék
Polgárőr Egyesület munkáját, a támogatás rendszerét azonban megvál-

Balról-jobbra:
Antal László, Ollé Kálmán, Laboda Gábor, Péceli Csaba, Hári László,
Barabás Péter, Balogh Ferenc
toztatják. Eddig a szolgálatot ellátó
polgárőrök a járőrözés során saját
személygépkocsijukat használták, a
felhasznált üzemanyag ellenértékét
pedig önkormányzati támogatásból
térítették meg. A közeljövőben Üröm
Község Önkormányzata a polgárőrség
részére vásárol egy személygépkocsit
és felvállalja annak költségeit is, ezzel
megszűnik a saját gépkocsi költségelszámolása, természetesen menetlevelet kötelesek lesznek vezetni.
A Polgármester úr - a lakosság
gyors, szakszerű és hiteles tájékoztatása érdekében - felkérte a jelen
lévő Péceli Csaba r. százados urat a
Pilisvörösvári Rendőrőrs parancsnokhelyettesét, hogy az Ürömi Tükör
című havi lapban folyamatosan adjanak
tájékoztatást a bűnügyi, közbiztonsági
és közlekedési helyzetről, konkrét
esetekről, változásokról.
A polgármester úr tájékoztatását
követően a parancsnokhelyettes kért
szót. Beszámolt a térség - ezen belül
kiemelten Üröm település - bűnügyi
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és közbiztonsági helyzetéről, a tett és
tervezett intézkedésekről. Kijelentette, hogy a két körzeti megbízott rendőr munkájához nagy reményeket fűz,
részükre magas fokú szakmai és technikai támogatást biztosít. Arra törekszik, hogy minél kevesebb alkalommal vezényeljék el őket a szolgálati
helyükről. Kérte, hogy Üröm Község
Önkormányzat Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága fogalmazzon meg
konkrét igényeket, elvárásokat, amelyeket felhasznál a szolgálatszervezésben, továbbá a rövid, közép, hosszú
távú operatív intézkedések tervezésénél. Közölte azt is, hogy tevékenységük szervezése során figyelembe
veszik Üröm Község Önkormányzat
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójában megfogalmazottakat is.
Ollé Kálmán a Hegyvidéki Polgárőr
Egyesület elnöke megköszönte az önkormányzattól eddig kapott támogatást. Örömmel üdvözölte a polgárőr
szolgálati jármű beszerzésére vonatkozó polgármesteri bejelentést. A
jármű beállításával a polgárőrség költ-
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ségei jelentősen csökkennek, a szolgálat ellátása viszont jelentősen tervezhetőbbé válik. A bejelentkezések,
jelentések, nyilvántartások rendszere
egyszerűsödik.
Megítélése szerint az utazóbűnözés miatt szorosabb együttműködés
szükséges a szomszédos községek és
a békásmegyeri polgárőr egyesületei
között. Fontos, hogy ezekkel a szervezetekkel együttműködési megállapodás keretében működjenek együtt.
A megállapodások többek között terjedjenek ki a hírösszeköttetés megteremtésére, a közös szolgálatok lehetőségeire.
Rövid tájékoztatást adott a polgárőrség életéről, elmondta, hogy a létszámuk nem növekedett, ugyan a polgárőrök többsége elfoglaltsága miatt
nappali szolgálatot nem tud felvállalni, de a rendezvények biztosításában
és az éjszakai szolgálatok ellátásában
részt vesznek.
Kifejtette, hogy a község közrendjének, közbiztonságának megszilárdulásához reményei szerint a jövőben
nagymértékben hozzá fog járul a két
körzeti megbízott, valamint a rendőrkutya jelenléte, munkája. A polgárőrséggel történő együttműködés,
a polgárőrök szolgálatba vonásával
kapcsolatban azonban további feladataik vannak. Kérte, hogy a rendőrök

a jelenleginél fokozottabban támaszkodjanak a polgárőrségre.
A témához a Hegyvidéki Polgárőr
Egyesület jelenlegi tagjai közül többen
is hozzászóltak.
Kifejtették véleményüket a jelenlévő
körzeti megbízott rendőrök, Balogh
Ferenc r. zászlós és Barabás Péter r.
törzsőrmester urak is. Ennek alapján
a tevékenységük vonatkozásában prioritások fogalmazódtak meg.
Ilyenek:
• A vendéglátóhelyek környékének fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzése, ittas járművezetők, gyorshajtók kiszűrése.
• A közterületi italfogyasztás viszszaszorítása a közterület-felügyelettel
együttműködve.
• Előzetes felmérést követő javaslattétel a forgalmi jelzőtáblák elhelyezésére, a forgalomszervezés egységesítésére.
Az értekezlet zárásaként
Laboda Gábor polgármester úr:
• Felkérte a körzeti megbízott
rendőröket, hogy tanulmányozzák át
Üröm község Önkormányzat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját és írják le észrevételeiket,
javaslataikat.

• Ugyancsak felkérte a Hegyvidéki Polgárőr Egyesület elnökét és a
jelen lévő polgárőröket, hogy konstruktív módon véleményezzék a helyben kiosztásra került koncepciót és
azt elnökük írásban összesítse.
• Hári László úrtól az Ügyrendi
és Közbiztonsági Bizottság vezetőjétől kérte, hogy a javaslatok beérkezését követően, azok figyelembe
vételével, feldolgozásával a koncepció
esetleges módosítását vegye a bizottság napirendjére.
• Külön felhívta a figyelmet a település iskolájának és óvodáinak, illetve azok környékének fokozott figyelésre, elsősorban a reggeli órákban, a
gyermekek balesetmentes közlekedése érdekében, a délutáni órákban pedig úgyszintén.
A Polgármester úr az értekezletet
eredményesnek, jónak ítélte. Kifejtette, hogy hasonló témájú összejövetelek megtartására a jövőben rendszeres időközönként sor kerüljön.
Ennek és a meghozott intézkedések
eredményeképpen az önkormányzat
célul tűzte ki, hogy Üröm község a
Közép-Magyarországi régió legbiztonságosabb települése legyen.
Antal László
társadalmi közbiztonsági főtanácsadó

FELHÍVÁS

INGATLAN BÉRLETÉRE
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Pilisvörösvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlan (volt Muttnyánszky Ádám Szakképző
Iskola) bérletére. A részletes pályázati felhívás a www.pilisvorosvar.hu honlapon
található, az „önkormányzati hírek” -felhívásrész alatt, illetve megtekinthető a
pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal hirdetőjén.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonát képező belterületi
320/1 hrsz.-ú természetben Üröm Úttörő
utca (sportpálya melletti terület) található
összesen 1054 m2 térmértékű legelő művelési
ág megnevezésű, beépítetlen földterületét
eladásra meghirdet. Az ingatlan jelenleg
nem beépíthető, ahhoz el kell végezni az
ingatlan rekultivációját, illetve az ingatlan
átminősítését. Az ingatlanon jelenleg található
egy korábban működő szennyvízátemelő, mely
jelenleg már megszüntetett és használaton
kívül van.
Az ingatlan vételárát minimum nettó 10.000 Ft/m2 (azaz
tízezer Ft) határozza meg.
Pályázni 2007. november 30-án 10.00 óráig lehet.
A pályázatot zárt borítékban Üröm Polgármesteri
Hivatalához kell benyújtani.

A pályázat benyújtásával egyidejűleg 2.000.000 Ft
(azaz kettőmillió Ft) kaució fizetendő az önkormányzat
elkülönített
11742001-15390280-02130000
számú
számlájára. Az 2.000.000 Ft a nyertes pályázónál a vételárba
beszámításra kerül. Azon pályázónak, aki nem nyert a
pályázatok elbírálását követő 5 napon belül a befizetett
kaució visszafizetésre kerül.
Nyertes pályázó az lesz aki a legkedvezőbb vételi ajánlatot
adta, illetve aki vállalja saját költségén a rekultiváció és az
átminősítés költségeit és a munkálatok elvégzését.
A vételár megfizetése egy összegben történik a
szerződés aláírásával egyidejűleg. A szerződés aláírására
az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kell,
hogy sor kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a nyertes
pályázóval a szerződést megkösse és aláírja.
Az eladásra történő meghirdetés közzétételét a helyben
szokásos módon rendeli el (helyi újság, az önkormányzat
honlapja)
A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület által
létrehozott három tagú bíráló bizottság végzi, a pályázat
benyújtására nyitva álló határnap utolsó napjának 18.00
óráig.
Üröm Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Kardiológiai és belgyógyászati szakrendelő Ürömön
Már Ürömön is elérhető a magas szintű szakorvosi ellátás!
A Cardio-Doc Kft. szeretettel várja kedves pácienseit a legmodernebb gépi háttérrel felszerelt (EKG, terheléses
EKG, 24 órás vérnyomás /ABPM/ és 24 órás EKG, /Holter/, mini labor) felszerelt rendelőjében.

Amit biztosítunk:

Magas színvonalú, betegközpontú szakorvosi ellátás, kellemes, nyugodt környezetben.
Odafigyelés, türelem, szaktudás.
Modern kardiológiai műszerek, magas szaktudású, hozzáértő személyzettel.
Betegségmegelőzés a magyar és nemzetközi ajánlások alapján kidolgozott szűrővizsgálati csomagjainkkal.
Cím: Üröm, Kárókatona u.10. (Péterhegy)

Rendelési idők: H-SZ : 12-19h-ig, K-CS : 9-14h-ig
Bejelentkezés telefonon: 70/ 346-2484
Kuripláné dr. Szekeres Zsuzsanna
belgyógyász, kardiológus szakorvos

Szeptember-Október
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Szabálytalan parkolások
Felhívjuk a figyelmet a parkolás szabályainak betartására
Üröm térségében is!
Különösen a Templom téren, a postánál szabálytalanul
parkolók számíthatnak rendőri intézkedésre!

Közlekedésbiztonság
Tekintettel az őszi időjárásra, felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a közlekedésben résztvevők az időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek:
- A kerékpárok legyenek kivilágítva!
- Az autósok pedig a reggeli hideg, esős, csuszós utakra
figyeljenek, ellenőrizzék az autógumik állapotát!
- A motorosok - saját biztonságuk érdekében - viseljenek bukósikakot!
A szabálysértőket bírsággal marasztaljuk el!

Július - augusztus szeptember havi rendőri
intézkedéssel járó esetek
- Ürömi személyt D. L-t, Tücsök utcai lakost, megloptak
Piliscsabán.
- H. L., Üröm, Cseresznyés úti lakos bejelentette, hogy
besurrantak hozzá.
- S. A., Üröm, Csókavár utcai lakoshoz megpróbáltak
betörni. Lopási kár nincs. Rongálódási kár jelentős.
- H. A., budapesti lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki Ibolya u. 3. alatti hétvégi házába betört és
1 gázkazánt tulajdonított el
- Ö. B., Bécsi u. 8. alatti lakos motorkerékpárja forgalmi
engedélyét elvesztette
- T. T., Kert utcai lakos gépkocsiját Budapesten
feltörték.
- E. G., Úttörő utcai lakos bejelentést tett az utcában
történő kocsma ellen, annak nyitvatartását és a vendégek
magatartását sérelmezte.
- O. A., Bécsi úti lakos feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki a nevére kölcsönöket vett fel.
- B. Zs., Határkő utcai lakos bejelentette, hogy a fenti cím
alatt családi botrány van és tettlegességre is sor került
- D. L., Tücsök utcai lakos bejelentést tett, miszerint a
háza előtt parkoló kocsiját fel akarták törni. Az elkövetőt
megzavarta, de nem tudta elfogni
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Értékmegóvás
Az iskolánál, óvodánál megálló autósok ne hagyjanak
értéket az ülésen, illetve látható helyen és minden esetben húzzák fel az ablakokat és zárják be autóikat, mert
azalatt az egy pillanat alatt feltörhetik az autóikat! Sok
esetben minimális lopási kárt okoznak, annál jelentősebb
a rongálási kár, ami percek alatt történhet!
Éjszakai járőrözés során megállapítást nyert, hogy a
családi házak kapuit nyitva hagyják, pedig az udvaron áll
az autó, kerékpár és egyéb vagyontárgyak.
A családi házak, lakások földszinten lévő nyílászáróit
(ajtó, ablak) zárják be! Több esetben előfordult, hogy
bejárati ajtó nyitva volt, ezzel könnyítették meg az elkövetők munkáját.

Tel.: 06-20/48-96-709
- A 10-es úton, Üröm területén egy gyalogost elütöttek
- B. Sz. P., Rákóczi utcai lakos balesetet jelentett. Anyagi
kár van. Személyi sérülés nincs.
- Tücsök utcából ismeretlen személy bejelentette, hogy
az utcában rendszám nélküli motorosok száguldoznak.
- Bécsi út 71. előtt anyagi káros baleset történt.
- S. M., Makkos utcai lakos kispuskával lövéseket adott
le. Intézkedés vele szemben megtörtént.
- Sz. J., Kőbánya u. 9., családi botrány
Megkezdődött az iskola, a közlekedő autósok és a
diákok úton való átkelését minden nap polgárőr vagy
rendőr, adott esetben mindkettő segíti. A biztonságosabb
közlekedés érdekében október hónapban - a pilisvörösvári
rendőrörs parancsnoka és az iskola igazgatónője közötti
megállapodás keretében - a tanulók számára minimális
KRESZ-ismereti órákat nyújtunk.

FONTOS!

Szeptember első két hetében csalók, nők, férfiak,
de legtöbbször nők, jólöltözöttek, 40 év körüliek,
postás ruhában és postás tollat és egyéb tárgyakat
osztogatva bejutnak idősekhez és valósnak látszó
adatlapot töltenek ki, így mérve fel, hogy mi
található otthon. Ne engedjenek be senkit, csak az
ismerős postásokat!

Szeptember-Október

Barabás Péter
körzeti megbízott

Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Tisztelt Támogatóink!
Az Ürömiek Baráti Társasága nevében köszönöm, hogy
személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták
társaságunkat és településünk területén végzett tevékenységünket. A társaságunkhoz beérkezett támogatás összege 2005 évben 67.747 Ft. Ebből az összegből végeztetjük
el az ÁNTSZ munkatársaival a Cigánypatak biológiai vizsgálatát 2007 szeptemberében. Természetesen a vizsgálat
eredményét az Ürömi Tükörben megjelentetjük. A vizsgálat várható összege 50.000 Ft. A fenn maradó összeget
17.747 forintot társaságunk működésére fordítjuk.

Továbbra is szívesen fogadjuk támogatásukat. A
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
számlánk száma: 65700093-10121667
Társaságunk levelezési címe: 2096 Üröm Asztalos utca 37.
Tel.:06-30-209-1547
Üröm, 2007.09.09.
Tisztelettel
Murányi József
ÜBT elnök

ÚJ TANFOLYAM INDUL A
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN!
KARATE – KYO- KI-DO DOJO oktatás
3-99 éves korig
Időpont: Szerda - Péntek
16.00-16.45-ig óvodásoknak, 17.00-18.30-ig felnőtteknek
Érdeklődni:
Flamm Csillánál lehet: 06-70/345- 8176-os telefonszámon illetve személyesen vagy a
Közösségi Házban: 26/550-013
Szeretettel várjuk a küzdeni vágyókat!

Szeptember-Október
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ
RENDSZERES PROGRAMJAI
2007

PROGRAM

IDŐPONT

VEZETŐ

Balett
oktatás

Hétfő-Szerda
13.30--15.50

Mozola Viktória

Kedd, csütörtök
13.30-21.00.

Szilvási Károly
Szilvásiné
Tarnai Ildikó
Gyémánt Ádám
Végső Miklós

Néptánc

NOVEMBER 16-ÁN PÉNTEKEN
18.00 ÓRÁTÓL
Dr. Csernus Imre pszichiáter
tart előadást:

Break-klub

Hastánc

„ A GYÁVASÁG ÉS A PUHA P…”
(Kapca)
címmel

Karate

Beszélgető partnere: Totó
Belépődíj: 1000 Ft
Jegyeket a helyszínen vagy a Közösségi Házban lehet
venni elővételben.
----------------------------------------------------------Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár
2096. Üröm, Iskola u.4.
Tel/fax: 06/26-350-064, 06/26-550-013
E-mail: muvhaz@urom.hu

Hip-hop

Hétfő
18.30-21.00
Szerda
17.00
péntek
20.30
Hétfő
19.00-20.30
kezdő
Péntek
19.00-20.30
Szerda-Péntek
16.00-16.45
óvodások
17.00-18.30
felnőttek
Hétfő
16.00-17.00
haladó
péntek
16.00-17.00
haladó

Királyi Vilmosné
„Emel”

Flamm Csilla

Rácz Remigia

Shaolin
Kung fu

Hétfő
17.00-18.30
Szerda
18.30-20.00

Botzheim
György
Gavallér Levente
Instructor:
Latyák Attila

Sakk

Kedd
18.00

Csürke Dániel

INGYENES INTERNET HOZZÁFÉRÉS
Az Ürömi Közösségi Házban
Keddenként 9-13 óra, 14-18 óra között és pénteki napokon 9-12 óra között
Mindenkit szeretettel várunk.
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Molnár Péter
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A Közösségi Ház novemberi programjainak ajánlója
Kedves Látogatók és Érdeklődők!
Az esősebb, borongósabb őszi napokra szeretnénk ajánlani fiataloknak,
november 17-én Latin estünket, vérpezsdítő zenével-tánccal.
Szeretettel várjuk Önöket!

FELHÍVÁS!
Fiatal amatőr könnyűzenei együttesek jelentkezését várjuk 2007. november 5-ig,
A 2007. november 10-én megrendezésre kerülő

FERGETEG PARTY-ra
A fesztivál célja, hogy lehetőséget adjunk a fiatal zenészeknek a bemutatkozásra,
egymás megismerésére. (Barátkozzatok fiatalok! )

A jelentkezés feltétele:
Az együttes, neve, címe, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,
1 db demo CD/kazetta az együttes 3, a fesztiválon bemutatásra szánt felvételével.
A hangtechnikai eszközökről minden együttes maga gondoskodik.
A fentieket az Ürömi Közösségi Ház címére kérjük eljuttatni a megadott időpontig.
A felvételeket a könnyűzenei élet különböző területeiről ismert zenészek hallgatják meg.
Minden jelentkező együttesnek értesítést küldünk.
Nevezési díj: 5000 Ft., amit a helyszínen kell befizetni.
Barátoknak, kísérőknek a belépés ingyenes.

Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár
2096. Üröm, Iskola u.4.
Tel/fax: 06/26-350-064, 06/26-550-013
E-mail: muvhaz@urom.hu

Szeptember-Október
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2006.
Ürömi Öröm Néptáncműhely Alapítvány
Székhely: 2096. Üröm, Rákóczi u. 82.
Adószám: 18688227-1-13.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés: 2000. március 8. PTk. 1959. Évi IV. tvk.
1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásától
a. GYISM támogatás

100.000,-Ft.

A nyári táborozás költségeinek finanszírozásához használta fel az Alapítvány.
b. Civil Szervezetek Esélyegyenlősége 797.000,-Ft.
Bérköltség
Bérjérulékok
Összesen:

787.800,-Ff
287.313,-Ft
1.075.113,-Ft

Táborozás hozzájárulási befizetése:
A Nyári táborozásra használtuk
fel a GYISM-től kapott
És az 1%-os felajánlás összegét
Igy a táborozásra fordítható
összeg összesen:

1.100.000,-Ft.
100.000,-Ft,
47.392,-Ft.
1.247.392,-Ft

A bevételt az alábbiak szerint használta fel az Alapítvány.
- Anyag, játék vásárlás
15.819,- Tisztitószer
3.351,- Utazási,- és szállás költség
1.100.000,- Belépők
25.079,- Reprezentációs kiadások
103.550,Összes kiadás:
1.247.799,Ürömi Önkormányzat
éves támogatása
Támogatás felhasználása
- Anyag vásárlás
- Jelmez
- Reprezentációs kiadások
Összes kiadás:

450.000,-Ft.
57.064,342.225,50.746,450.035,-

A Gyermekfesztivál lebonyolítását az Alapítvány pénzeszközéből finanszírozta, amelynek kiadásának megoszlása
alábbi módon oszlik meg.
- fénymásolás
7.000,- szolgáltatási költségek
302.000,- reprezentációs kiadások
93.120,Teljes költsége:
402.120,-
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3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás ( adatok ezer forintban )
Köszhasznú bevételek:
•
központi költségvetési
•
táncoktatás bevétele
•
fellépés bevétele
•
helyi önkormányzati
•
Pest Megyei Önkormányzat
•
Támogatási befizetés
•
egyéb bevételek
•
táboroztatás
•
kamat bevétel
•
1%-os szja felajánlás
Összes bevétel

897
4.912
140
450
370
861
1.100
38
47
8.815

Költségek és kiadások:
•
Működési kiadások:
•
Tisztitószer
•
irodaszer
•
könyvviteli szolgáltatás
•
postaköltség.
•
bankköltség
•
kamat kiadás
•
értékcsökkenés
•
táncoktatás
Összes működési kiadás:

7
32
251
5
70
8
305
4.215
4.893

Bér költség
• bérköltség bérjárulékokkal

1.651

Közhasznú költség
•
Anyagköltség
•
jelmez
•
utazási költség
•
kazetta, könyv
•
egyéb szolgáltatás / művészek
•
telefon, internet
•
fénymásolás
Összes közhasznú költség:

97
354
1.325
13
443
151
7
2.390

Kiadások összesen:
Nyári Fesztivál önrésze:
Összesen:

8.934
91
9.025

2006. 12. 31.-i záró bank

1.424

3. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásoknak, illetve összegének kimutatása:
A vezető tisztségviselők 2006 évben nem részesültek
költségtérítésben.

Szeptember-Október
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4. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója:
Az Ürömi Öröm Néptáncműhely Alapítvány 2006. évben
az alapszabályban foglalt célok, alapelvek szerint működött.
Közhasznú szervezetként részt vett a kulturális alapellátásban, és a kulturális rendezvények megszervezésében és
azok lebonyolításában.
Éves tevékenységünk részletesen:
Január
20. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Kóka
Rozi mesél (szervezés)
Az ürömi eseménynaptár összeállítása a civil
szervezetek programjainak egyeztetésével
(közösen a Közösségi Házzal)
22. Borosgazdák bálján fellépés
27. Cseh Tamás koncert (szervezés)
Február
3.
József Nádor Ált. és Művészeti Isk. farsang és
félévzáró előadás
17. Délszláv táncház a József Nádor Ált. és Művészeti
Iskolában
18. Szülők bálján fellépés
18. Djabe-koncert (szervezés)
Március
31. Gyermek Népzenei és Néptánc Fesztivál
(szervezés, lebonyolítás)
Április
15. Platán Idősek Otthonában fellépés
22. Pilisszentiváni fellépés
28. József Nádor napi fellépés az Iskolában
Május
1.
Majális – főzőversenyen részvétel, májusfa állítás
14. A Millenáris Parkban 1 órás fellépés
19. Macskássy Izolda festőművész kiállításának
megnyitóján fellépés
20. Pomázon fellépés
Június
3.
Törökszentmiklóson fellépés (nagyok)
3.
A kitelepítések 60. évfordulóján fellépés (kicsik)
8.
József Nádor Ált. és Művészeti Isk. évzáró
előadása, fellépés
9-11. VII. Ürömi Nyári Fesztivál
(teljes megszervezés, lebonyolítás)
10. Békásmegyeren fellépés
17-23. Mezőkövesdi néptánc és kézműves tábor
(szervezés, lebonyolítás)
Szeptember
23. Szüreti Nap
(Szervezés, lebonyolítás, fellépés, táncház)

Október
23. Vöröskeresztesek bálja
(fellépés)
November
9.
Márton napi lámpás felvonulás
(résztvevők)
December
5.
Mikulást váró játszóház és táncház
21. A József Nádor Ált. és Művészeti Isk. karácsonyi
ünnepi műsorának szervezője, rendezője, előadója
5 Számviteli beszámoló:
Egyszerűsített beszámolój mérlege
•
Tárgyi eszközök
•
Követelések
•
Pénzeszközök
•
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen:

324
459
2.372
0
3.155

•
•
•
•
•

20
2.743
209
115
486
3.155

Jegyzett tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény
Rövid lejáratú kötelezettség
Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen:

Egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése
•
Összes bevétel
•
Értékesítés árbevétele
•
Központi költségvetéstől
•
Helyi önkormányzattól
•
Egyéb bevételek
•
Pénzügyi műveletek bevétele
Anyagjellegű ráfordítások
Személy jellegű ráfordítások
Értékcsökkenés
Összes ráfordítás
Adózás előtti eredmény
Fizetendő társasági adó
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény

8.815
5.052
897
820
2.008
38
6.970
1.650
99
9.024
-209
0
0
-209

TARTALOM
1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
2 . Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
3. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
4. A közhasznú tevékenység beszámolója
5. Számviteli beszámoló
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Felhívás
Ezúton szeretném felhívni minden érintett figyelmét,
hogy az idei évben is lesz novemberi hónapban “KERTI
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI AKCIÓ”. Az akció
keretében csak a lakosság által bezsákolt, szállításra
alkalmassá tett kertben keletkezett zöldhulladékot nyesedéket, leveleket, stb. - szállítanak el a RUMPOLD
Kft. szakemberei. Kérek mindenkit, hogy az elszállítás
napjáig keletkező kerti hulladékot tárolni szíveskedjék, és
mellőzze annak égetését.
Az elszállítás kezdésének az időpontja: 2007.november
15. (csütörtök). Az egész településről ezen az egy napon
nem tudják elszállítani a kerti hulladékot, így ahonnan aznap
nem sikerül elszállítani, oda visszatérnek a szakemberek.
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Az elmúlt időszakban a lakosság köréből egyre többen
fordultak az önkormányzathoz, azzal a kérdéssel, hogy
a háztartásukban felgyülemlett veszélyes hulladékkal mit
tudnak kezdeni, kinél tudják leadni, ártalmatlaníttatni. Idén
első alkalommal az Ürömi Önkormányzat szervezésében
egy napon a háztartásokban elfekvő veszélyes hulladékokat
a ZAUBERMACHER Kft begyűjti a lakosságtól és elszállítja
ártalmatlanítani. Az átvételi helyeken a lakosság számára
ingyenesen lehet leadni az összegyujtött veszélyes
hulladékot!
Az átvétel időpontjai és helyszínei:
2007. November 24. (szombat): 8:00-10:30 óráig
Önkormányzat előtti terület
2007. November 24. (szombat):11:00-13:00 óráig
Mészégető u.-József nádor u kereszteződésénél.
Remélem a szervezett elszállítás mindenki megelégedésére
szolgál majd , és sokan élnek a felkínált lehetőséggel.

Közérdekű
tájékoztatás

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Tisztelt Lakótársaim!

Lakossági Veszélyes Hulladék lista:

Az elmúlt hónapokban állandó visszatérő kérdés volt,
hogy mit kezdjenek azzal a szeméttel, amelyet a kuka
mellé tettek ki bezsákolva és a SAUBERMACHER Kft.
a szervezett elszállítás keretén belül nem szállított el.
A válasz a következő: a Kft. csak a RUMPOLD felíratú
szemeteszsákokban elhelyezett hulladékot szállítja el. Ilyen
előrenyomott zsákokat a Szegfű u. 1-3-ban lehet vásárolni
Háfra Gabriellától. A zsák árát a Kft. Határozta meg és az
összes felmerülő költségét belekalkulálta.
Kérek mindenkit, hogy a kukájába esetleg már nem
férő kommunális hulladékot ilyen felülnyomott zsákban
helyezze el, hiszen akkor nem kell később bosszankodnia,
hogy nem szállították el!
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

22

VESZÉLYES HULLADÉK
GYŰJTÉSI AKCIÓ

OLDÓSZEREK, HIGÍTÓK
EWC-szám:
NÖVÉNYVÉDŐSZER MARADÉKOK
FESTÉKEK, TINTÁK RAGASZTÓK, GYANTÁK
FÉNYCSÖVEK
HIGANYTARTALMÚ HULLADÉKOK
SAVAK
LÚGOK
ELHASZNÁLT ÉTOLAJ, ZSÍR
SZÁRAZELEMEK
GÉPJÁRMŰ AKKUMULÁTOR
ELEKTRONIKAI HULLADÉK
EGYÉB MOTOR-, HAJTÓMŰ- ÉS KENŐOLAJ
LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ GYÓGYSZER
VESZÉLYES ANYAGGAL SZENNNYEZETT
ÜRES GÖNGYÖLEG
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

KÖZLEMÉNY!
Az ÜRÖMI ÓVODÁSOK ALAPÍTVÁNY
bejelenti, hogy az adófizető állampolgárok 2006. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, az
Alapítvány részére 633. 693 Ft. összeget juttatak.
Az alapítvány a befolyt összegből 20 db gyermek
öltözőszekrényt vásárolt 648. 000 Ft értékben!
Az alapítvány tisztelettel megköszöni a felajánlásokat!
További felajánlásaikat előre is megköszönve, az alábbi
címre kérjük küldeni!
Ürömi Óvodások Alapítvány
2096 Üröm, Fő u. 37.
Adószám: 18683923-1-13
Számlaszám: 65700093-10122606
Az Alapítvány Kuratóriuma

A Hegyvidék Polgárőr Egyesület közhasznú
beszámolója a 2006-os évről
Alapadatok:
Alapító okirat keltezése:
P.M. Bíróság bejegyzése:
Kiemelten közhasznú besorolás:
Társasági forma:
Képviselő:
Törzstőke:
Tagság:
Taglétszám:
Adószám:

2001.07.18.
2001.07.31.
2001.08.31.
Egyesület (TE 3150)
Ollé Kálmán elnök
Nincs
BPSZ, OPSZ 56-1/44
18 fő
18692529-1-13

Közhasznú szerződés:
Üröm Község Önkormányzat
Együttműködési megállapodás:
Óbuda III.ker. Rendőrkapitányság
Pilisvörösvár Rendőrőrs

A számviteli törvény szerinti közhasznú egyszerűsített
beszámoló rövid kiegészítése:
2006-ban a Polgárőrség összesen 564 e.Ft bevételt
realizált. Ebből 400 e.Ft az Ürömi Önkormányzattal
kötött megállapodás alapján folyt be, míg az SZJA 1 %-ból
33 e.Ft érkezett. A tagok saját maguk 125 eFt-tal járultak
hozzá a működéshez. A Polgárőrség költségei 1.122
e.Ft-ot tettek ki, mely kiadások a szolgálatok adásához
szükséges ráfordításokat fedezték, illetve ezen belül 477
e.Ft. beruházási jellegű ráfordítás került elszámolásra. A
számviteli törvény szerinti egyszerűsített beszámolóban
kimutatott tárgyévi eredmény -558 e.Ft.
Ollé Kálmán elnök

2005-ös közhasznú tevékenység adatai:
Összes teljesített szolgálat:
Teljesített szolgálat összesen:
Átlagos szolgálati idő:
Rendőrrel közös szolgálat:
Gépkocsi futás teljesítmény:

149 db
1.547óra
5,2 óra/alkalom/fő
271 óra
6.050 km

Szeptember-Október
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Saubermacher-Bicske Kft.
2060 Bicske, Kossuth u. 60-62.
Tel.: 22/350-111 Fax: 22/565-278/18
E-mail: bicske@saubermacher.hu
www.saubermacher.hu

1146 Budapest,
Hungária krt. 179-187.
www.okopannon.hu

HULLADÉK HÍRADÓ

A Saubermacher-Bicske Kft. és az ÖKO-Pannon Kht. közös hírlevele
Tisztelt Lakosok!
A Saubermacher-Bicske Kft. és az ÖKO-Pannon Kht. közös hírlevelét tartják kezükben, amelynek segítségével a jövőben is rendszeresen tájékoztatjuk Önöket térségünk szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos híreiről, újdonságairól, változásairól.
NÉVVÁLTOZÁS
A Rumpold-Bicske Kft. 2007. szeptember 29-től a Saubermacher cégcsoport magyarországi tagjaként,
Saubermacher-Bicske Kft. néven tevékenykedik tovább. A közszolgáltató elérhetőségei és az érvényben lévő
szerződések változatlanok maradnak.
Cégünk nem csak névváltozáson esett át, hanem a tulajdonosváltással egy jobb, a korábbihoz képest nagyobb hatékonyságú és jobb minőségű, színvonalasabb szolgáltatást kíván biztosítani a hulladékgazdálkodás területén.
Célunk, hogy egy szebb, tisztább környezetben élhessünk együtt.
EREDMÉNYEK
Az ÖKO-Pannon Kht. 2005 márciusában kapcsolódott be régiónk szelektív hulladékgyűjtési rendszerébe, támogatva Cégünket a hulladékgyűjtésben, oktatásban, ismeretterjesztésben.
A Rumpold-Bicske Kft. 2005-ben több mint 90.000 fő bevonásával 476 tonna szelektált hulladékot gyűjtött be és
adott tovább az újrahasznosító üzemeknek. Az elért eredményhez átlagosan minden lakos 5 kg csomagolási hulladék gyűjtésével járult hozzá.
2006-ban a gyűjtési terület lefedettségét tovább növelve, és a szelektív gyűjtőszigetek számának bővítésével már
780 tonna szelektív hulladékot adott át újrahasznosításra, ami lakosonként megközelítőleg 9 kg-ot jelent.
Sajnos negatív eredményként könyvelhető el a nagy mennyiségű begyűjtött anyaggal együtt a jelentős idegenanyag-tartalom és a gyűjtőszigetek körüli gazdátlan, illegálisan lerakott hulladékmennyiség növekedése is.
A lakosok egy része gyűjtőszigeteket nem rendeltetésszerűen használja. A szolgáltatóval a heti hulladékmennyiségére alulszerződött, és a keletkező többlethulladékát, építési törmelékét a szigetek edényeibe vagy azok körül helyezi el. Ezzel drasztikusan rontja a sziget külső megjelenését, a városképet és kellemetlen szaghatással jár. A gazdátlan hulladék nagymértékben szennyezi a környezetet és csökkenti a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságát.
A gyűjtőszigetek kizárólag az újrahasznosítható, csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére szolgálnak!!!
VÁLOGATÓSOR BICSKÉN
A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségi növekedésére és a szigorú válogatási követelményekre válaszul a
Saubermacher cégcsoport komoly beruházásra szánta el magát.
2007 októberétől a Saubermacher-Bicske Kft. hulladékkezelő telepén válogatósor kezdi meg működését.
Segítségével, bár még mindig kézi erővel, de gyorsabban, hatékonyabban és a megfelelő minőségben tudják a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokból a hasznosítható anyagokat kiválogatni.
A Saubermacher-Bicske Kft. és az ÖKO-Pannon Kht. közös célja, hogy a szelektív hulladékgyűjtési rendszer folyamatos fejlesztésével növelje a gazdasági körforgásba visszajuttatott hulladékok mennyiségét.

FOLYTATÓDIK AZ OKTATÓPROGRAM
A Saubermacher-Bicske Kft. és az ÖKO-Pannon Kht. 2007-ben tovább folytatja a térség iskoláiban és óvodáiban
oktatóprogramját a szelektív hulladékgyűjtésről. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Országos
Közoktatási Intézet szakmai támogatásával készült oktatási segédanyagok térítésmentesen állnak rendelkezésére,
melyeket az előzetesen leadott igénylőlapok alapján a Saubermacher-Bicske Kft. munkatársai juttatnak el az oktatási intézményekbe.

BŐVÍTETTÜK A GYŰJTHETŐ ANYAGOK KÖRÉT
2007. október elejétől a műanyagos konténerbe a tejes és üdítõs, többrétegű italos kartondobozok is elhelyezhetőek. Fontos, hogy a PET palackokhoz hasonlóan az italos dobozokat is laposra taposva gyűjtsük, így több anyag
fér el a konténerben.
Kérjük a lakosokat, hogy, bár mint a neve is mutatja
kartondoboz, csak a műanyagos konténerbe helyezzék el. Mivel társított anyagról van szó (papír, műanyag, fém), a papíros gyűjtőedénybe rakva idegen
anyagnak számít.
A figyelemfelkeltés céljából matricákat is elhelyeztünk
a műanyagos gyűjtőedényeken.
MIT KELL TUDNI AZ ITALOS KARTONDOBOZOKRÓL?
Az italos kartondobozok három különbözõ alapanyagból készülnek. A karton, amely a doboz legalább 75 százalékát teszi ki, biztosítja a csomagolás szilárdságát, míg a polietilén óv a nedvességtõl, és elválasztja az élelmiszert
az alumíniumtól. Az alumínium feladata, hogy védje a terméket az oxigéntől és megakadályozza a fénysugarak átjutását. Ennek köszönhetően az italos kartondobozokban az élelmiszer hűtés nélkül is hosszú ideig eltartható. Egy
fából 5300 db doboz készül, ami biztosítani tudja egy átlagos család italoskarton felhasználását 18 évre. Mivel az
italos kartondobozok jelentős része papír, így az újrapapír gyártási technológiájával viszonylag egyszerűen és energiatakarékosan papír készíthető belőlük. Tehát ha ezt a csomagolóanyagot is szelektíven gyűjtjük, kisebb környezetterhelést okozunk.

Reméljük, tanácsaink megkönnyítik majd a hulladékok szelektálását,
és Ön is partnerünk lesz a program sikerében.

Köszönjük együttműködését!
Ez a hírlevél is újrahasznosított papírra készült!

2007/1. szám, szeptember

Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007 (IX. 24.) Kt. számú
rendelete
a helyi adókról

a
9/2006.(IV.28.),
5/1996.(X.08.) Kt. számú rendelettel
a 8/1996 (XI.26.), az 5/1997. (VIII.26), a 11/1998
(XII.09.), a 8/1999.(XII.15.), a 2/2003 ( II.12.) a
22/2003 (XII.01),
20/2004. (III.29.)17/2005.(VIII.26.) a 29/
2005.(XI.30.) a a 19/2006.(XII.13.) a 3/2007.(I.31.)
és a 8/2007.(III.02.) Kt. számú módosító
rendeletekkel együtt
egységes szerkezetben
I. rész
Általános rendelkezések
Üröm község Önkormányzata a helyi adókról szóló
egységes szerkezetbe foglalt 20/2004.(III.29.) Kt. számú
rendeletét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
továbbá önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv.
16.§.(1) bekezdésében előírtak szerint módosítja:

abban az évben, amelyet megelőző naptári évben
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme
(nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége,
illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után
a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem
keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint
adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve,
hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy
viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a
pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
3. §
Az 1. §-ban megfogalmazott adók összegéről az
önkormányzat köteles a költségvetési beszámoló részeként
a település lakosságát tájékoztatni.
4.§
Hatályon kívül helyezve a 8/1996 (XI.26.) Kt. számú
rendelettel.
5.§
Hatályon kívül helyezve a 8/1996 (XI.26.) Kt. számú
rendelettel.

1. §
a)
b)
c)

- a mezőgazdasági szakcsoport

idegenforgalmi adó
iparűzési adó
építményadó

6.§
Hatályon kívül helyezve a 8/1996 (XI.26) Kt. számú
rendelettel.

2. §
E rendelet alkalmazásában adóalany:

7.§

1.) a) Az önkormányzat illetékességi területén lakó,
továbbá nem állandó lakosként tartózkodó, vagy
ingatlan tulajdonjoggal rendelkező magánszemély
b) a jogi személyiségű szervezet és vállalkozás, valamint
a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (beleértve az
ügyvédi - jogtanácsosi munkaközösségeket is)
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező
egyesülése
2.) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban felsorolt adóalanyok
közül mentes
- a társadalmi szervezet,
- az egyház,
- az alapítvány,
- a közszolgáltató szervezet,
- a köztestület,
- a közhasznú társaság,
- az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
- a költségvetési szerv,
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Hatályon kívül helyezve a 8/1996 (XI.26) Kt. számú
rendelettel.
II. rész
I. fejezet
Idegenforgalmi adó
Az adókötelezettség, az adó alanya
8. §
1.) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt
a)
aki nem állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén lévő kereskedelmi szálláshelyen
vagy fizető-vendéglátónál legalább egy vendégéjszakát
eltölt
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b)
aki az önkormányzat illetékességi területén olyan
üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa,
amely nem minősül lakásnak
Az épület átminősítése esetén az adókötelezettség az
átminősítés évének végén szűnik meg, illetőleg a következő
év első napján keletkezik.

5) A 10. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
idegenforgalmi adót az adózónak félévenként, két egyenlő
részletben kell az adóév március 15-ig, illetve szeptember
15-ig megfizetni.
II. fejezet

Az adómentesség

Helyi iparűzési adó

9. §
1)
Adómentesség a helyi adókról szóló módosított
1990. évi C. tv. 31. §-a szerint.
2)
Az építmény utáni idegenforgalmi adó megfizetése
alól szociális mentességet élvez:
a.)
a 65. évét betöltött egyedülálló nő
b.)
a 70. évét betöltött egyedülálló férfi
c.)
a 70. életévét betöltött házaspár (ha
mindketten betöltötték)
d.)
csak egy nyugdíjjal és más rendszeres havi
jövedelemmel nem rendelkező házaspár, korhatár nélkül
e.)
rendszeres szociális segélyezettek

11. §
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén
végzett gazdasági, vállalkozási tevékenység (iparűzési
tevékenység).
12. §
Az adókötelezettség kezdő és befejező időpontja
megegyezik az iparűzési tevékenység megkezdésének és
megszűntetésének időpontjával.

Az adó alapja és mértéke

Adóalap, adómérték

10. §

13. §

1) Az adó alapja a 8. § (1) bekezdésének
a)
pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett
vendégéjszakák száma,
b)
pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény
hasznos alapterülete.
2) Az adó mértéke a 8. § (1) bekezdésének
a)
pontja
alapján:
személyenként
vendégéjszakánként 300 Ft,
b) pontja alapján évente 300 Ft/m2.

és

3) A 10. §. (2) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő
adót
a)
a kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért
esedékes összeggel együtt az üzemeltető,
b)
a fizető vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég
után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó
szedi be és utalja át a beszedést követő hónap első
munkanapján az adóhatóságnak.
4) A 10. § (2) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő
idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett akkor
is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

1)
a)
Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett
szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott
áruk beszerzési értékével és a közvetett szolgáltatások
értékével.
b)
Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységet több
önkormányzat illetékességi területén végzi és az adó alapja
az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll
rendelkezésre, akkor azt - tevékenység sajátosságaira
leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell megosztania
a módosított 1990.évi C. törvényben meghatározottak
szerint.
2) Az adó mértéke:
A 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján
megállapított adóalap 1,8 százaléka.
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
14. §
1) Az adókötelezettség alá tartozó vállalkozó - a 2.
bekezdésben foglalt kivétellel - adóelőleget köteles
fizetni.
2) Nem terheli adóelőleg fizetési kötelezettség azt a
vállalkozót, aki iparűzési tevékenységét az önkormányzat
illetékességi területén az év második felében kezdi meg.
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RENDELETEK
Építményadó
Az adó alapja

15. §
1) A vállalkozó által fizetendő adóelőleg összege:
a)
Az adóévet megelőző teljes évben változatlan
szervezeti formában működő vállalkozónál - ideértve az
idényjellegű tevékenységet is - a megelőző év adójának
megfelelő összeg.

15/B.§.
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos
alapterülete.(a tv. 15. §.a) pontja).
Az adó mértéke

b)
Az adóévet megelőző év egy részében működő
vállalkozónál a megelőző adójának a működés naptári
napjai alapján egész évre számított összege.
c)
A tevékenységet az adóév közben kezdő
vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege.
2) A vállalkozóknak az adóköteles tevékenysége
megkezdésétől számított, illetőleg az önkormányzat
adóbevezető rendeletében hatálybalépését követő 15
napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell
tennie az adóhatósághoz.
3) Az adóelőleg alapja: az adóévet közvetlenül megelőző
év nettó árbevétele.
4) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves
adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján
fizetési meghagyásban közli.
5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás
jogerőre emelkedéséig az (1) bekezdés a)-b) pontjában
említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési
meghagyás alapján fizeti.
6) A vállalkozóknak az adóelőleg összegét félévi egyenlő
részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember
15-ig kell megfizetnie.
7) Az e rendelet szerint megállapított adóelőleget és az
éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően
május 31-ig benyújtandó bevallásban kell elszámolni, és a
különbözetet megfizetni vagy visszaigényelni.
8.) Az adókötelezettség év közben történő megszűnése
esetén, a megszűnést követő 30 napon belül benyújtandó
bevallásban kell az adóelszámolást az e § (7) bekezdésében
előírtak szerint elvégezni.
15/A. §.
A társasági adóelőlegnek az adóévre várható
ﬁzetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett vállalkozásnak az iparűzési adóelőleget
a várható éves ﬁzetendő adó összegére az adóév
december 20.-ig kell kiegészítenie.

15/C.§.
1.)Lakás és a hozzá tartozó nem lakás céljára szolgáló
helyiségek és építmények
után 900 Ft/m2/év.
2)
Az (1) bekezdésben nem szabályozott nem lakás
céljára szolgáló helyiségek és építmények esetében az
ingatlan nyilvántartásban egy helyrajzi számon elhelyezkedő
építmény(ek) összes hasznos alapterületét figyelembe
véve az adó mértéke 600 Ft/m2/év.
3)
A (2) bekezdés a.) pontja törölve.
Adómentesség
15/D.§.
Mentes az építményadó alól:
1)
Magánszemély tulajdonában álló építmény, 190 m2
hasznos alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban lakóház
megnevezéssel van nyilvántartva, amennyiben a tulajdonos
magánszemélynek az év első napján állandó lakóhelyeként
van bejelentve.
2)
Magánszemély tulajdonában álló lakás 90 m2
hasznos alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban lakás
megnevezéssel van nyilvántartva, amennyiben a tulajdonos
magánszemélynek az év első napján állandó lakóhelyeként
van bejelentve.
3)
Magánszemély tulajdonában álló önálló hrsz-ú
ikerházrész, és kétlakásos családi ház amennyiben az ingatlan
legalább 550m2 nagyságú ingatlanon épült 190m2 hasznos
alapterülete, amennyiben az ikerházrész, illetve kétlakásos
családi 550m2 alatti ingatlanon épül fel, úgy 120m2 hasznos
alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban lakóház,
illetve lakásként van nyilvántartva, amennyiben a tulajdonos
magánszemélynek az év első napján lakóhelyeként van
bejelentve.
4)
Törölve a 3/2007.(I.31.)Kt. sz. rendelettel, az új 4.)
bekezdést hatályon kívül helyezte a 8/2007.(III.02.) Kt.
sz.rendelet.
5)
A további mentességekre a törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
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Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestületének
16. §
18/2007 (IX. 24.) Kt. számú rendelete
a
19/2004 (III. 29.) Kt. számú rendelet
1) A magánszemély bevallás benyújtásával köteles
módosításáraa gyermekvédelem helyi
adókötelezettségét bejelenteni.
rendszerének keretében biztosítottszemélyes
2) Magánszemély adóbevallását minden év május 31.-ig
gondoskodást nyújtó ellátásokról
Magánszemély adókötelezettségének bejelentése

köteles a helyi adóhatóságnál benyújtani.
Ennek során az adófizetési kötelezettség keletkezéséről,
az adó megállapításához szükséges adatokról bevallási
kötelezettség terheli. Ezeket az adatokat a Bevallás
nyomtatvány megfelelő, pontos kitöltésével teljesítik az
adóalanyok.
III. rész
A rendelet hatályára vonatkozó vegyes záró
rendelkezések
17. §

1)
E rendelet a Magyar Köztársaságnak az
Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződésnek kihirdetésére alkotott 2004. évi
XXX. Törvénnyel összhangban az európai
közösségek jogszabályaival összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
2)
E rendelet Üröm község közigazgatási területére
terjed ki.
3)
Az e rendeletben nem szabályozott, a helyi adózás
rendjével kapcsolatos kérdésekben az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XC. törvény, továbbá a 2004. évi CLX. Tv,
továbbá az 1990. évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
4)
Az adó megfizetésének esedékességére az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
5)
Az építményadó bevalláshoz helyben alkalmazandó
bevallási nyomtatványt a rendelet 1. számú és 2. számú
melléklete tartalmazza.
6)
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kivéve
a 15/C § (2) bekezdése, melynek hatálybalépési időpontja
2008. január 01.
7)
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
8)
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet dőltbetűs
része az új módosító rendelkezéseket tartalmazza.
Üröm, 2007. szeptember 20.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyző

Záradék:
Kifüggesztve és kihirdetve Üröm, 2007. szeptember hó 24. nap
Dr Balogh Szilvia
jegyző

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. tv. ( a továbbiakban: Ötv.) 16 § (1) bekezdésben,
valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv-ben (továbbiakban Gyvt) foglalt
felhatalmazás alapján a 19/2004 (III. 29.) Kt. számú rendeletét
(a továbbiakban: Ör) a következők szerint módosítja:
1.§
Az Ör 13 §-a a következő új (4), (5), (6), (7), (8)
bekezdéssel kerül kiegészítésre:
(4) bekezdés:
„A Gyvt 148§ (5) bekezdésében meghatározott normatív

kedvezményen felül további 50 %-os étkezési térítési kedvezmény
nyújtható annak/azoknak akinek/akiknek a családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.”

(5) bekezdés:

„100 %-os étkezési térítési díj kedvezményre jogosult(ak)
az(ok) a gyermek(ekek), aki(k)nek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 120%-át.”

(6) bekezdés:

„A személyi térítési díjat a (4), (5) bekezdésben meghatározott
kedvezmények alapján az intézmény vezetője állapítja meg.”

(7) bekezdés:

„Az étkezési térítési díjkedvezmény jogosultság elbírálásához, a
kérelmező jövedelemigazolásra kötelezhető.”

(8) bekezdés:

„Ha a díjfizetésre kötelezett a megállapított személyi térítési
díjjal nem ért egyet, úgy az értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.”

2.§
1.)
2.)
3.)

Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Üröm, 2007. szeptember 20.

Laboda Gábor
Polgármester

Dr Balogh Szilvia
jegyző

Kifüggesztve és kihirdetve
Üröm, 2007. szeptember hó 24. nap
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Felnőttrendelés: Dr. Fehér Eszter
Dr. Horti Szilvia
Hétfő:
08.00-12.00
16.00-19.30
Kedd:
16.00-19.00
08.00-12.00
Szerda:
07.00-11.00
14.00-18.00
Csütörtök:
14.00-18.00
08.00-11.00
Péntek:
07.30-10.30
11.00-14.00
Fekvő beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 között.
Gyermekrendelés:
Dr. Kerekes Ildikó
Dr. Gaál Gabriella
Hétfő:
8.00 - 11.00
Üröm
15.00 - 18.00 Üröm
Kedd:
15.00 - 18.00 Pborosjenő
8.00 - 11.00 Üröm
Szerda:
8.00 - 11.00
Üröm
14.00 - 17.00 Üröm
Csütörtök: 15.00 - 18.00 Pborosjenő
8.00 - 11.00 Üröm
Péntek:
8.00 - 11.00
Üröm
15.00 - 18.00 Üröm
Tanácsadás:
Tanácsadás:
Kedd: 11.30 - 13.30 Üröm
Csütörtök: 12.00 - 14.00 Üröm
Szerda: 14.00 - 16.00 Pborosjenő
Rendelők:
Rendelő:
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286
Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenő, Fő u. 18. T: 336 - 187
Védőnői szolgálat:
Kedd: 10.00 - 11.30 T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00
A doktornő kéri kedves betegeit, hogy a rendelés előtt telefonon egyeztetett időpontban jelenjenek meg a rendelésen.
Háziorvosok éjszakai ügyeleti beosztása
Éjszakai ügyelet
Nappali ügyelet
Hétvégi ügyelet
Este 18 órától
Üröm: 350-224
Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig
Orvosi rendelő
Hétfő reggel 8 óráig
Orvosi rendelő - Pilisborosjenő: 336-308, 336-187
Orvosi rendelő
Dr Fehér Eszter
Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-35-22-047
Dr Gaál Gabriella
Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-70-94-05-919
Dr Kovács Levente Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-49-35-324
Dr Gelencsér Tamás Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-96-09-772
Dr Kovács Gábor
Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-98-27-055
Dr Gyimesi Zoltán Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-20-33-02-453
Dr. Szisz János
Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-20-39-04-111
Ürömön és Pilisborosjenőn sürgősségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől - péntekig
2007. OKT. 15 - NOV. 15-IG

15. Dr. Kovács Levente
16. Dr. Fehér Eszter
17. Dr. Gelencsér Tamás
18. Dr. Fehér Eszter
19. Dr. Gyimesi Zoltán
20. Dr. Gelencsér Tamás
21. Dr. Gelencsér Tamás
22. Dr. Kovács Levente
23. Dr. Szisz János
24. Dr. Gelencsér Tamás
25. Dr. Fehér Eszter
26. Dr. Gyimesi Zoltán
27. Dr. Gyimesi Zoltán
28. Dr. Kovács Levente
29. Dr. Kovács Levente
30. Dr. Fehér Eszter
Hétfő 8-13h
13-18h
Kedd 8-13h
13-18h
Szerda 8-13h
13-18 h
Csüt. 8-13h
13-18h
Péntek 8-18h

31. Dr. Gelencsér Tamás
01. Dr. Fehér Eszter
02. Dr. Gyimesi Zoltán
03. Dr. Gelencsér Tamás
04. Dr. Szisz János
05. Dr. Kovács Levente
06. Dr. Fehér Eszter
07. Dr. Gelencsér Tamás
08. Dr. Fehér Eszter
09. Dr. Gyimesi Zoltán
10. Dr. Kovács Levente
11. Dr. Fehér Eszter
12. Dr. Kovács Levente
13. Dr. Fehér Eszter
14. Dr. Gelencsér Tamás
15. Dr. Fehér Eszter

Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő, Orvosi rendelő
Dr. Venesz Ilona
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő
Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Gaál Gabriella
Üröm, Orvosi rendelő

tel.: 350-224
tel.: 336-308
tel.: 350-224
tel.: 336-187
tel.: 351-286
tel.: 350-224
tel.: 336-308
tel.: 350-224
tel.: 350-915

Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMŰ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMŰ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprő Vállalat:
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.
06/1/269-2599
Tűzoltóság: Pilisborosjenői Weindorf Önkéntes Tűzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tűz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
Magyar Geológiai Szolgálat Bp-i Területi Hivatala 1145 Bp. Kolumbusz
u. 17-23.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 1014 Bp.
Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász
06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal Pilisvörösvár Puskin utca 8
06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó
06-26-317-918
Iparkamara Budapest. Bajcsy Zs. út
06-1-269-5974
APEH Budapest
06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre
06-26-302-112
Művelődési Ház
06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola
06-26-350-165, 350-158
Könyvtár
06-26-350-199
Óvoda
06-26-350-185
Öregek Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskő” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár
06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár
06-26-350-147
Fogorvos
06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs
06-23-441-920
Rendőrség Budaörs
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
Kőbánya Fehér Kereszt
06-26-350-104
Vörösvári úti SZTK
06-1-388-9180
Nevelési Tanácsadó 06-1-388-2142, 06-1-243-2609, 06-1-367-5470
Közjegyző, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fő u. 83)
06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetői engedély,
IGFB (gépjármű felelősségbiztosítás)
530-686
Gépjármű-űgyintézés
530-683
Vállalkozói igazolvány
530-687
Útlevél
530-681
Személyi igazolvány
530-682
Lakcímkártya
530-684
Gépjármű-ügyintézés
530-688
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

POLGÁRMESTER minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alpolgármester
minden hónap első hétfőjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alpolgármester
minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
JEGYZŐ minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

Ürömi Tükör
HOROSZKÓP

Impresszum:
Megjelenik havonta
2500 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054
Fax: 06/26/350-187
Felelős kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai előkészítés:
Média Stúdió Kft.
1037 Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztőség vezetője:
Csizmadia Gizella
Tel./fax: 06-1-240-5806,
06/30/630-8980

Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri Hivatal/Titkárság
Telefon: 26/350-054/1
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806
E-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztőséghez küldött írásokat nincs lehetőségünk
megőrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenő írások nem
feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. Azokért
szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.
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1139 Budapest Fáy u. 12/c
Telefon:

06-1-238-0214 , 06-1-238-0215
06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk
könyveltet!
- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!

� � � � � � �� ��

COBRA-CONTO kft.

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

AUTOMATA
KIPUFOGÓ
KLINIKA ÖNTÖZŐRENDSZER
�����������������
tervezése, telepítése,
karbantartása.
06-30-984-6692

Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával

06-26-360-919

TELJES KÖRŰ��KERTÉSZETI
��������������������
06-30-964-2160
SZOLGÁLTATÁS
Véd�oltások, ultrahang, laborSPORTKIPUFOGÓK
vizsgálat, sebészeti m�tétek
Korompai
Balázs/O2 Consulting
Bt.
THULE termékek!
Rendelési
id�:
kedd:
14-19h,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
70/948-9257
csütörtök:
14-19h,
szombat:
9-12h
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

INGATLANIRODA

ÜGYVÉDI KÖZREM�KÖDÉSSEL
INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

M�tétnap: szerda 9-13h

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.
Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919

lfj. Dr. Molnár Attila

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671
06 70/210 5896
ÜRÖM,
Dózsa György út 47.

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

Platán Idősek Otthona/Üröm
Szennyvízszállítás,
felvételre keres:
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
és kézi
földmunk
Jelentkezni lehet:
T: (26) 321-351, (30) 9431-555
06/26/551-500

LA-PE BT.

Épít�anyag Gyártó és
Értékesít� Betéti Társaság

06-30-964-2160

Véd�oltások, ultrahang, laborvizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�: kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,
valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,
motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791
H-P.: 8-17-ig

2096 Üröm,
Budakalászi út 0/64/7
Tel.: 06-20-9382-405
06-26-350-247

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

TOYOTA JAVITÁS
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek

2096 Üröm,
F� utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192
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CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA

Mérleglabor Kft.
2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057
Mobil: 30/308-8939
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ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTF�–PÉNTEK:

Üröm, F� út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Ürömi Tükör
ÖNO

Családsegítő szolgálat
Tisztelt Ürömi Lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2007.
szeptember 1-től Családsegítő Szolgálat
kezdte meg működését községünk területén.
Szeretettel várjuk Önöket az Üröm, Ady Endre u.
6. szám alatt (az idősklub épületében).

Baba-mama klub:

Az idősklub épületében, Üröm, Ady Endre u. 6.
Csütörtökönként 16.00 - 18.00
A fenti számokon várjuk a kismamák és babák jelentkezését,
az igényeknek megfelelően már szeptemberben indíthatjuk
a klubot!
Klinger Magdolna
Szolgálatvezető

Nyitvatartásunk:
Ügyfélfogadási idő (amikor az irodában vagyunk):
Hétfő:
16.00-20.00
Kedd:
16.00-20.00
Szerda:
16.00-20.00
Csütörtök:
18.00-20.00 (16.00 -18.00: Baba-mama klub)
Péntek:
16.00-20.00

ÜRÖM KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

A következő mobiltelefonszámokon hétfőtől péntekig
egész nap rendelkezésükre állunk.
Kérésre házhoz megyünk.

CSALÁDGONDOZÓ: PODHORCSEK MIKLÓSNÉ

Iroda: ügyfélfogadási időben hívható:
Mobiltelefonok: 1. Csanádi Beáta:
2. Klinger Magdolna:

06-26/350-162
06-70-9/479-889
06-70-2/698-950

A Családsegítő Szolgálat támogatását családok és
egyének is igénybe vehetik.
1 Kérhetik segítségünket anyagi, foglalkoztatási,
életviteli gondok esetén. Gyermekek nyári kedvezményes
nyaraltatását szervezzük. Adományokat kapunk és osztunk
a Bíborszív Alapítvány jóvoltából.
2 Hivatalos ügyek intézésében, szociális ellátásokhoz
való
hozzájutásban,
segélykérelmek
beadásában
közreműködünk.
3 Családon belüli erőszak (fizikai vagy lelki
bántalmazás) esetén lehet hozzánk fordulni segítségért,
felnőttek esetében is.
4 Szeretettel várjuk azokat is, akik csak beszélni
szeretnének életük nehéz szakaszáról, életvezetési,
gyermeknevelési tanácsokat kérnek, kisgyermekük
napközbeni ellátásában, családi napközi ellátás igénylésében
kérnek segítséget.
5 A rendszeres szociális segélyezetteket ellátjuk,
rendszeres kapcsolattartással, tanácsadással támogatjuk a
munkakeresésben.
6 Szociális információs szolgáltatást nyújtunk.
Tájékoztatást adunk helyi és területileg illetékes
intézmények elérhetőségéről, szociális ügyek intézésének
módjáról, szükség esetén gyakorlati segítséget nyújtunk.
7 Tanulásban akadályozott, vagy speciális nevelési
igényű gyermekek szüleit a szakszerű ellátáshoz jutásban
támogatjuk.

Cím:
Telefon:
Félfogadás:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

2096 Üröm, Iskola u. 3.
06-26/350-165
06-20-3/423-482
Hétfő: 8 - 15
8 - 15
8 - 12

A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait azon családok
vehetik igénybe, ahol 0-18 éves korú gyermekek élnek.
Szolgáltatásaink:
- Információt adunk a községben igénybe vehető
szociális támogatásokról, juttatásokról
- A tanulási és magatartási zavarokkal küzdő
gyemekeket a megfelelő szakemberekhez irányítjuk
- Nevelési és pályaválasztási tanácsadás
- Kapcsolattartás a megfelelő gyámhivatalokkal,
bírósággal
- Családi krízis helyzet esetében intézkedés, ta
nácsadás
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Intézményi hírek: Idősek Klubja
Az Anyák napját május 4-én ünnepeltük.
Lengyel Katalin alpolgármester asszony köszöntötte a
község legidősebb anyukáit, majd az óvodások és a Művészeti Iskola növendékeinek műsorában gyönyörködhettünk.

Május végén a Mentő Múzeumba és a Margitszigetre látogattunk az idősekkel.

A gyermekek ajándéka, mosolya, a fiatalabb nyugdíjasok
által sütött finom sütemények tették színesebbé ezt a napot.

Így „tanulunk „ mi!

Ha vénülő szemére ráncot szül a bánat
Simogasd meg arcát az Édesanyádnak
Még életében köszönd meg azt az összes napot
Ami, ha számon kért, akkor is csak adott

A közelmúltban kedves meglepetés érte az Idősek Klubja lakóit .A Mentősök Múzeumát látogattuk meg Budapesten a Markó utcában. Nagyon kedves, fiatal igazgató kalauzolt végig bennünket. Minden kérdésünkre szívélyesen
válaszolt, amit ezúton is köszönünk.
Képek és tárgyi emlékek mutatták be a mentősök több
mint 100 éves munkáját.
Kresz Géza orvos 1887-ben szervezte meg az országos
mentőhálózat alapját képező Önkéntes Mentő Egyesületet. Évente gyűjtést szerveztek ennek fenntartására. Azóta sok ember köszönheti az életét a gyors és hatékony
munkájuknak.

Előbb az életet, majd féltő szeretetet
Mindent, amit ember érted megtehetett
Simogató kezed ezért nyújtson vigaszt
Bűneid gyónását, az őszintét az igazt
Hisz így csalhatsz mosolyt ráncos kis arcára
Szívből jövő gyógyírt tenger sok bajára
Szemedben ilyenkor ne titkold a könnyet
Mert ismer téged mint egy nyitott könyvet…

Kedves Olvasóinknak is hasonló, tanulságos kikapcsolódást kíván:

Perce Miklós
/Az Édes Köszöntése című versből részlet/
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Nosztalgia vasutaztunk a Margitszigeten.

Buszkirándulást tettünk az agostyáni
arbarétumba és a tatai várhoz.

Aggtelekre kirándultunk.

Megtisztelő feladatnak éreztem az Idősek Klubja legidősebb tagjának Boros Mihályné, Margit néninek a 95-ik születésnapi köszöntésének megszervezését. Az idősek énekkel,
Tóth István bácsi verssel A Polgármester úr a község nevében nagy csokor virággal köszöntötte az ünnepeltet.
Boros Mihályné, Margit néni 1912. jun. 16-án született a
Somogy megyei Balatonújlakon, a hat gyermekes Kovács
család második gyermekeként.
1946 óta lakik Ürömön. Margit néni négy gyermekes családanyaként aktívan résztvett a közéletben. A helyi egészségügyi bizottság tagja és a Földművelési szövetkezet nőegyletének elnökeként dolgozott az ürömi közösségért. A szociális
problémák megoldásában is sokat segített, a helyi általános iskolai napközi otthonnak megszervezése is az ő nevéhez fűződik, 56 gyermek és 6 tanár ebédeltetéséről gondoskodott.

Tisztelettel köszöntök minden idős embert az Idősek Világnapja alkalmából. Idén is október 1-jén ünnepélyt szerveztünk az idősek tiszteletére az Idősek Klubjában.
Az ünnepélyt koszorúzással kezdtük. Megemlékeztünk
Dr. Ruszty Klára körzeti orvos, intézményünk alapítójának
munkásságáról .Lengyel Katalin alpolgármester asszony köszöntője után az óvodások iskolások műsorában gyönyörködhettünk. A gyermekek virággal ajándékkal kedveskedtek
a község időseinek. A Nosztalgia Klub tagjai saját készítésű
süteményekkel készültek, az idősek pedig verssel, amit még
gyermekkorúkban tanultak és a szeretetről szóló énekekkel tették szebbé ezt a napot.
Ezúton kívánok minden idős embernek jó egészséget és
gondtalan derűs éveket kollégáim és a magam nevében!
Szemerei Mihályné
intézményvezető

Születésnap
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Pilisborosjenő és Üröm
közös SZÜRETI
MULATSÁGOT rendezett
szeptember 29-én.
Felvonult a két falu apraja-nagyja
Pilisborosjenőröl Ürömre bíróvalbírónéval, tánccal-zenével, gyalog,
lovaskocsikon. Négy “megállóhelyen” az Ezüsthegyi Borosgazdák
nedűjét kostólták a felvonulók.
Az ürömi Templom térre megérkezett csapatot Barta Tóni Bábszínháza szórakoztatta.
Az ürömi Közösségi Házban egész
nap festmény- és szoborkiállítást
láthattak az ide látogatók.
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Barta Tóni Bábszínháza

Festménykiállítás
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Sportpálya!!!
Elkészült a strand-foci és röplabdapálya,
2 db 1x1,2 m kiskapuval, 12x20 m
méretben, melyen idén is jégpályát
tervezünk készíteni.
Várjuk az érdeklődőket és játékosokat!

Kitűnő erőnléti edzést biztosít a 20-30
cm-es homokágy.
Gyártási folyamatban van a 3 db, műkőből
készülő ping-pong asztal is, mely várhatóan
1-2 héten belül elhelyezésre kerül a
játszótér és sportpálya közötti területen.
Lehel Dénes

A Gankaku Sportegyesület, és a Pilisborosjenői Sportegyesület közös
szervezésében megrendezésre kerül:

III. Ürömi Kupa
Meghívásos Karate Verseny
Helyszín: József Nádor Általános Iskola tornaterme - ÜRÖM
Időpont: 2007. november 3. szombat 10:00 órai kezdettel
Program: Gyermek, ifjúsági, és kadet formagyakorlat, és pontrendszerű küzdelem.
Utána: felnőtt női, és férfi SZABADHARC (Edzőtermi küzdelem)!
A versenyszám különlegessége, hogy a harcban minden technika megengedett, de csak a megfelelő kontrollal. A leütés
(sem fejre, sem testre), leszorítás, és főként a sérülésokozás nem megengedett! A győztest, a technikai repertuár, a
küzdelem szépsége határozza meg bírói döntéssel! Ez a versenyszám Magyarországon csak a Goju-kai Karatéban
található meg! Ha szeretnél erőszakmentes, tiszta küzdelmet látni gyere és nézd meg. Ha kedvet érzel a gyakorlására,
szeretettel várunk!
Belépőjegy: 0 Ft.---- ahogy érzed!
Eddigi támogatók: Pilisborosjenői, és Ürömi Önkormányzatok, Unio Tender Európa Kft.,
Royall Press Hungary Kft. További szponzorok jelentkezését örömmel fogadjuk!
Információ: www.gankaku.hu, www.pbjse.fw.hu
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Európa Bajnoki Bronz
éremmel tért haza Ürömre
a 18 éves Szabó János!
A Pilisborosjenői Sportegyesület Karate Szakosztályának
eddigi legkiemelkedőbb eredményét érte el az ürömi Szabó
János, aki a 2007. július 8.-án Svájc - Bernben megrendezett
Goju-kai Karate Európa Bajnokságon, III. helyezett lett,
Junior férfi kumite (küzdelem) versenyszámban!
János immáron 5 éve lelkes gyakorlója a stílusnak. Azon
kevesek közé tartozik, akik ugyanolyan elánnal tanulják
a harcművészet tradicionális, és versenyzői oldalát.
A rengeteg edzés mellett még segédkezik a gyermek
utánpótlás nevelésben is! Keddi, és csütörtöki napokon
foglalkozásokat vezet a pilisborosjenői Művelődési
Házban. Munkájának, és sikereinek különlegessége még az
is, hogy kimagasló sportteljesítményét úgy érte el, hogy az
nem ment tanulmányi eredményeinek rovására. Sőt! Az
edzésvezetés, és versenyfelkészülés mellett leérettségizett,
és sikeres főiskolai felvételit is tett, melyek igazolják, hogy
a karate test, és jellem fejlesztő hatásának köszönhetően,
kimagasló eredményeket lehet elérni sportban, és életben
egyaránt!
Az EB-n, és az azt követő nemzetközi szemináriumon
a szakosztályt 4 fő képviselte. Jánoson kívül még Szabó
Adrienn, és Németh Edina is részt vett a magas szintű
képzésen, illetve jómagam is a delegáció tagja voltam.
A versenyen bíróként, a táboron tanulóként vettem
részt. Sokat tanultunk magas rangú Japán, és Európai
mesterektől! Feltett szándékunk, hogy az ürömi,
pilisborosjenői, és budapesti egyesületi tagoknak, a
lehető legmagasabb színvonalú oktatást tudjuk biztosítani,
függetlenül attól, hogy versenyezni, vagy szabad idejükben
sportolni szeretnének. Célunk elérése érdekében, minél

nagyobb létszámban igyekszünk részt venni a nemzetközi
képzéseken, az anyagi lehetőségek függvényében.
Az egyesület a tömegsport, és versenysport tevékenység
mellett rangos eseményeket is szervez, így az eddigi
hagyományokat követve idén november 3.-án ismét
lebonyolításra kerül az Ürömi Kupa, meghívásos karate
verseny. A helyszín: az ürömi Általános Iskola tornaterme
lesz. A verseny eddigi támogatói: Unio Tender Europa
Kft., Royal Press Hungary Kft., valamint a Pilisborosjenői,
és Ürömi Önkormányzat, így ezúton is köszönjük Küller
János, és Laboda Gábor Polgármester Uraknak a sporthoz
való pozitív hozzáállásukat!
Amennyiben szeretne többet megtudni az egyesületről,
ajánlom figyelmébe alábbi honlapjainkat: www.gankaku.
hu, www.pbjse.fw.hu (fejlesztés alatt)
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KÖNYVAJÁNLÓ
AZ ÜRÖMI KÖNYVTÁR
ÚJ KÖNYVEIBŐL
A
könyvtár
olvasói
könyvtárközi
kölcsönzés segítségével a Pest Megyei
Könyvtár 160 000 kötetes állományából
is kölcsönözhetnek. 2-3 napon belül
megérkezik a kért könyv vagy fénymásolat.
Ebben az esetben az olvasónak meg kell
térítenie a visszaküldés postaköltségét,
mely általában 300 - 600 Ft közötti
összeg.

A könyvtár nyitva tartása
október elsejétől megváltozott,
hétfőn és szerdán egész délután
várja az olvasókat, érdeklődőket.
Szekeresné Juhász Éva
könyvtáros

Nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.30 - 19.30
08.30 - 12.30
13.30 - 19.30
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30

Üröm, Dózsa Gy. u. 18.
Tel.: 350-199
E-mail: konyvtar@urom.hu

Kyra Karmiloff - Annette Karmiloff-Smith: Amit
a baba kérdezne - ha beszélni tudna

A sokáig igaznak hitt, ám ma már bizonyítottan téves
elképzelésekkel szemben az újszülött és a csecsemő mindennapjai
távolról sem valamiféle passzív magatehetetlenségben, hanem
épp ellenkezőleg: nagyon is aktív „munkával” telnek. Hétről hétre
gazdagabbak lesznek valamilyen új, csodálatos képességgel, amit
a szülő gyakran csak azért nem vesz észre, mert nem tudja mit
kell keresnie. Ezt szeretné ez a könyv a szülőknek elmondani.

Képes mindentudó az élelmiszerekről

A Nézd milyen sorozat új képeskönyve az élelmiszereket
mutatja be a gyerekeknek. Megismertet a különféle ételekkel.
Mesél a különböző élelmiszerek - például a csokoládé alapanyagainak eredetéről, gyártásáról, elkészítéséről. Az
egyszerű szöveg és a sok illusztráció arra szolgál, hogy a
gyerekek megértsék a megfelelő táplálkozás fontosságát saját
testi fejlődésükben és egészségük megóvásában.

Christian Tielmann: A három nyomozó

Alisa, Henriette és Larry, a három kis nyomozó egy
csavaros eszű műkincstolvaj nyomába ered, aki nyugdíjas
milliomosok házát rámolja ki nagy szakértelemmel. Egy
balbalszerencse folytán azonban ők is gyanúba keverednek.
Csak egyetlen módja van, hogy ifjú nyomozóink tisztázzák
magukat: ha csapdába csalják az igazi bűnöst!

Nora Roberts: Az angyal markában

Reece Gilmore egy szörnyű bűntény egyetlen
túlélőjeként menekül lidérces álmai és pánikrohamai elől.
Egy időre megáll egy városkában és munkát vállal egy
vendéglőben. És egy napon kirándulni indul egymaga a
hegyre. Látcsövével pásztázza a mélyben rohanó hegyi folyót,
s megpillantja a túlsó parton álló férfit és nőt. Veszekednek,
verekednek, a férfi két kezével a nő torkát szorongatja. A
könyvből Bukott angyal címmel film is készült.

Joseph Finder: Tiszta ügy

A fiatal sztárügyvédnő, egyetemi tanár Claire számára
megadatott minden, amiről valaha is álmodott: szakmai sikerek,
csodaszép otthon és egy odaadó, szerelmes férj. Egy kellemes
vacsora után épp hazafelé tartanak, amikor férjét üldözőbe veszik.
Kiderül, hogy a férje talán nem is az, akinek eddig hitte: nem
üzletember, hanem volt katona, akit súlyos vádakkal koncepciós
perbe fognak. Claire első megdöbbenéséből felocsúdva nemcsak
minden képességét és energiáját veti latba, hogy férje becsületét
helyreállítsa, de az életét is kockára teszi érte.

Erica Spindler: Sarkadban a halál

Tizenöt éves korában Jane kis híján életét veszti: egy
tóban úszik éppen, amikor egy motorcsónak elgázolja. Hosszú
évek után műtétek sorával visszavarázsolják arca szépségét,
szobrászművészként egyik sikert aratja a másik után, és boldog
házasságban él. Már első gyermeküket várja, amikor boldogsága
kártyavárként omlik össze. Rémálmában a motorcsónak vezetője
visszafordul, hogy bevégezze, amit tizenhat éve elkezdett, s az
élet is mintha másolná az álmában látott szörnyűségeket.

Szeptember-Október

AUTÓHITEL, LÍZING?
a minó´ség központjában

Mi fizetünk Önnek, hiszen átvállaljuk
az eredetvizsgálat költségét
■ Meglepetések helyett 3 hónap mûszaki
garancia ajándékba
■ Személyi kölcsön helyett szabadfelhasználású visszhitel
■ Kedvezményes Cascós, beépített
Cascós vagy Casco-mentes konstrukciók
■ Cserélje olcsóbbra hitelét (alacsonyabb
kamat, hosszabb futamidô,
alacsony havi részlet)
■ Olcsó japán jen (JPY) és svájci frank (CHF)
alapú hitelek
Ajánlatunk: 1 000 000,- Ft akár havi
10 475 Ft-os törlesztéssel (THM 4,95%)*
■

AUTÓHITEL,
LÍZING

INGYEN
EREDETVIZSGÁLAT

AJÁNDÉK
´´
MUSZAKI
GARANCIA

a Duna Autó csoport tagja

*Jelen ajánlatunk tájékoztató jellegû, nem minôsül kötelezô érvényô ajánlatnak”

1037 Budapest, Bécsi út 383.
telefon (+36 1) 3 888 333
mobil (+36 20) 222 8292
e-mail info@hasznaltautocentrum.hu
www.hasznaltautocentrum.hu
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Most már Ürömön is
14 biztosító ügyintézése egyhelyen
Tevékenységeink

Biztosításközvetítés
Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás
Egyéni és Flotta Casco biztosítás
Lakásbiztosítás
Társasház biztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás
Egyéni és Csoportos Életbiztosítás
Egyéni és Csoportos Balesetbiztosítás
Egyéni és Csoportos Egészségbiztosítás
Befektetési alapokhoz kötött életbiztosítás
Szállítmánybiztosítás
Felelősségbiztosítások
Utasbiztosítás
Építés-szerelésbiztosítás
Egyéb egyedi konstrukciójú biztosítások

• HITELKÖZVETÍTÉS • FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS •
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI • SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE •
NYUGDÍJPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE

Szerződött partnereink
Allianz Hungária Biztosító Rt
Ahico Biztosító Rt
ING Biztosító Rt
KÖBE Biztosítási Egyesület
Union Biztosító Rt
Mai Casco Kft
Uniqa Biztosító Rt
DAS Jogvédelmi Biztosító Rt

Signal Biztosító Rt
Generali-Providencia Biztosító Rt
Groupama Biztosító Rt
Winterthur Biztosító Rt
OTP Garancia Biztosító Rt
Bankárnet Kft
K&H Biztosító Rt
Hitelpont Rt

SZŰCS GYULA 2096 Üröm Táncsics Mihály u. 36
Telefon:06-70/549-6084
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