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Az ürömi önkormányzat
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TÜKÖR

TÜKÖR
közéleti havilapja

Meghívó
a 2009. március 15-i ünnepségre
Szeretettel meghívjuk az 1948-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére és megemlékezésére
2009. március 13-án (péntek)
12.00 órakor tartandó községi ünnepségre.
Az ünnepi esemény keretében:
Laboda Gábor Üröm polgármestere és a civil szervezetek helyeznek el koszorút Kossuth Lajos emléktáblájánál
Ezt követôen a Mûvelôdési Házban ünnepi beszédet mond Buzás
Katalin az Önkormányzat Szociális Családügyi és Egészségügyi
Bizottságának elnöke
A jeles nap eseményeit a József Nádor Általános Iskola tanulói
idézik fel ünnepi elôadásukban.

Mindenkit szeretettel várunk.
Üröm Község Önkormányzata
József Nádor Általános Iskola

MEGHÍVÓ
Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestülete nevében szeretettel és tisztelettel meghívom kedves Lakótársaimat
2009. március 28.-án 13.00 órára
a Napraforgó Óvoda megújult épületének
ünnepélyes átadására és az azt követô baráti beszélgetésre és vendéglátásra.
(Bôvebb információ a 11. oldalon.)
				
			
Laboda Gábor
Polgármester

Ürömi Tükör
iskola

A FERGETEGES MASZKABÁL
Ürömön, minden évben az iskolában rendezik meg a Farsangot. Az idén pont péntek 13-ára esett, a néphit
szerint balszerencsés napra. Ennek ellenére vidám és fergeteges volt, nagyon jól sikerült! Az összes osztály
részt vett rajta. A gyerekek szívesen öltöztek jelmezbe, pl.: kiskacsa, bohóc, majom, kiskutya, ôsember, amit
a közönség nagy tapssal jutalmazott. Nagyon érdekes volt, mert színesebbnél-színesebbek voltak a ruhák! A
zsûri igazságosan, mindenkit megajándékozott oklevéllel és tortával.
A mi osztályunk, a 4.b a tortán kívül elnyerte a „Legpattogósabb csapat” címet, mivel egy country táncot
adtunk elô és az egész szám alatt pattogtunk, ugráltunk.
A jelmezes mûsorok után klassz játékok voltak:
- újságpapír tánc,
- székfoglaló,
az egyik teremben pedig tini-disco.
Reméljük jövôre is ilyen jó lesz és újra találkozunk!
Mészáros Viktor, Somogyi Kevin, Németh Máté, Koczó Dzsenifer
4. b osztályos tanulók
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Új beosztásban
Évek óta állok Üröm település szolgálatában.
Korábban a településüzemeltetés területén dolgoztam, 2009. február 01.-tôl, mint Üröm közterület felügyelôje kaptam megbízatást.
Áttekintve e feladat sokrétûségét, figyelemmel eddigi
életpályámra amikor is elsôdlegesen a rendet, fegyelmet
és a pedantériát tartottam szem elôtt, úgy gondolom hogy
ezt tökéletesen fogom tudni alkalmazni az új megbízatásomból adódó feladatiam ellátása során. Mindemellett természetesen szándékomban áll a folyamatos ellenôrzés, a
közterületeinken való állandó jelenlétem biztosítása. Folytatni kívánom a súlykorlátozással érintett utcákba való behajtások ellenôrzését is.
Kérek már most mindenkit, hogy buszvárókra, közterületi mûtárgyakra hirdetéseket ne tegyenek. Kérem továbbá valamennyi ürömi lakost, hogy ha Üröm közterületein
munkámhoz kapcsolódó feladatot észlel úgy értesítsen.

Elérhetôségem: 06-20-223-4979.

Életképek az iskolából - 4. osztály
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Szabó Gyula
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Karácsony

„Itt a farsang,
áll a bál!”

Vajon hányan érezzük át e szó hallatán az ünnep melegségét? Kinek jut
eszébe egy boldog családi kép, s nem a
Ebben az évben február 19-én kerbevásárlóközpontok személytelen, de gettük el az ovisokkal a telet. Egyelôre
teli polcai?
azonban errôl úgy látszik, hogy a tél
még nem értesült…
Az óvodában szeretnénk, ha gyermekeinket az ünnep
varázsa érintené meg, mert „az ünnepek lelkünk rendezôi
is.”
Ezért beszélgettünk sokat a gyerekekkel a szeretet, a
várakozás, a meglepetés jelentésérôl. De jó tisztázni azt is,
mit ünneplünk valójában karácsonykor. S merjük kimondani! - Jézus születése ezen ünnepünk, mely egy több, mint
kétezer éve élô vallás egyik alapja, európaiságunk egyik
fundamentuma.
December 17-én minden gyermek a csoportjába lépve
rácsodálkozhatott a teremben pompázó karácsonyfára, s
az alatta sorakozó ajándékokra. A csomagok a csoport
számára játékokat, s külön minden gyermeknek egy-egy
mesekönyvet rejtettek, melyet nevükben mégegyszer
megköszönünk.
Szerda délelôtt egy kedves mûsorral örvendeztetett
meg mindannyiunkat Laura és Eszter néni, s tartalmas
népzenei elôadással ajándékoztak meg bennünket a zeneiskolás növendékek.
Csoportonként december 18-án és 19-én ünnepeltünk.
Gyermekeink magyar és német nyelvû mûsoraikat mutatták be a népes közönségnek. Külön meglepetéssel is
szolgáltunk a szülôk felé. A Kováts Kerámia Mûhely tagjai
segítségével kicsinyeink agyagból Betlehemet készítettek,
melyet a mûhelyben be is mázaztak, s ki is égettek.

Farsangi
mulatságunkat nagy munka
elôzte meg. Álarcokat
színeztünk, festettünk,
bohócokat vágtunk és
ragasztottunk, kiszebábokat aplikáltunk, girlandokat hajtogattunk,
spirálállatokat barkácsoltunk, sôt még busóálarcokat is készítettünk. Ez utóbbihoz
kapcsolódóan elmeséltük a gyerekeknek a
busójárás eredetét és
történetét.
Megismerkedtünk további népi szokásokkal, külön kiemelve a német nemzetiségi hagyományokat.
Dalokat, verseket és táncokat tanultunk bohócokról,
állatokról, farsangi vígasságról.
A várva várt napon, mint minden évben, jelmezbe öltöztek kicsik és nagyok. Reggel játékos, ügyességi
vetélkedôkkel, maskarás
felvonulással kezdôdött
az ünnep.

Így vált gyermekeink apró kezeinek munkája maradandó, örök ajándékká!
Szeretnénk a kezünk alatt felcseperedô nemzedékek lelkébe beleplántálni, hogy vegyék észre az értékesnek hitt
dolgok értéktelenségét, s ismerjék fel a családokat, nemzeteket összetartó örök értékeket, s hogy mindezek alapja a SZERETET, mert „a nagyon sokszor nem egyéb, mint
a Gondviselés ajándéka azoknak, akiket más tekintetben
rosszul eresztett el.” (Erich Kastner)
Pálvölgyiné K. Henriette
óvodapedagógus
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Tízóraira finom lekváros fánkot sütöttek
nekünk a konyhás nénik, melyet jóízûen fogyasztottunk el, majd
vidám táncos mulatsággal folytatodott a nap.
Késôbb csoportról
csoportra vonultunk
énekelve. Megcsodáltuk
és megtapsoltuk az öt-
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letesebbnél ötletesebb
jelmezeket, amelyeken
látszott a szülôk keze
munkája és kreatívitása
is.
Utána közösen is
roptuk a táncot, majd
kifáradva visszatértünk
saját termeinkbe, ahol
megpihentünk az egész
napos
sürgés-forgás
és tánc után. Délben
elfogyasztottuk ízletes ebédünket, majd
délután a gyermekek
nagyot aludtak tovább
álmodva mesebeli szerepeiket.
Biztos, hogy az elkövetkezendô napokban még sok hasonló
mulatság vár rájuk.
Metzlerné K. Eszter
óvodapedagógus
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Ürömi Tükör
közösségi ház

a kis hableány
A Közösségi Ház meseszínház sorozatában ezúttal Andersen: A kis hableány
címû meséjét a Fogi Színháza elôadásában láthatták az érdeklôdôk

FIGYELEM!
Koncz Gábor március 6-ára meghirdetett elôadóestje technikai okok miatt elmarad.
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Ürömi Tükör
Önkormányzat

Év eleji interú Laboda Gábor polgármesterrel
Már hagyománynak számít az újság szerkesztôsége részérôl, hogy év elején felkeressük Üröm
polgármesterét Laboda Gábor urat és „kifaggatjuk” terveirôl, s nem utolsó sorban megtudjuk milyen fejlesztés várható a településen az
adott évben. Így történt ez ebben az évben is,
bár most ismerve az egész ország nehéz gazdasági helyzetét, kicsit szkeptikus voltam. Ismerjük meg tehát, hogy vélekedik errôl Üröm
elsô embere.
Csizmadi Gizella: Polgármester úr! Bevallom a korábbi évekhez képest kissé „szorongva” jöttem Önhöz, hogy
feltegyem szokásos év eleji kérdéseimet arra vonatkozóan,
hogy mire számíthat ebben az évben Üröm lakossága, jute egyáltalán fejlesztésre a nem kis feladatot jelentô
mûködtetés mellett?
Laboda Gábor:
Meggyôzôdésem, hogy Ürömön
nincs ok a szorongásra! Ennek egyedüli titka az, hogy mindig
elôre kell gondolkodni. Mit értek ez alatt? Több mindent.
Kezdem tehát az úgynevezett „önkormányzatok” eladósodásával. Üröm, mint köztudott nem tartozik ezek közé az
önkormányzatok közé. Elôször is azért, mert mi nem bocsátottunk ki fejlesztéseinkhez nagy összegû kötvényeket,
és nem vettünk fel nagy összegû hiteleket! Mindezt tudatosan tettük, meggyôzôdésem, hogy végül is ezeket a hiteleket, kötvénykibocsátásokat a lakossággal kell megfizettetni!
Milyen formában? Természetesen a helyi adók emelésével,
még be nem vezetett adók bevezetésével, miközben a lakosság amúgy is megszenvedi az egyéb hiteleinek törlesztését.

Egyértelmû, hogy most ezek az önkormányzatok igen nagy
bajban vannak, hiszen a devizában felvett hitelek törlesztô
részletei megemelkedtek, a gazdaságban tapasztalható vis�szaesés hatással lesz a helyi adóbevételekre is, és sorolhatnám még tovább, de gondolom mindenki elôtt világos, hogy
ez milyen következménnyel jár a hosszú távra eladósodott
településeket illetôen.
Csizmadia Gizella: Mindez azt jelenti, hogy Ürömnek
nincs hitelbôl származó adóssága?
Laboda Gábor: Nem! Ez nem azt jelenti! Elôször is már
a 2002-es választások után, mikor átvettem a falu „kasszáját” szembesülnöm kellett azzal, hogy a korábbi években a
jogelôd önkormányzat által felvett hitelek nagy részét még
törleszteni kell. Ez a törlesztés megtörtént, 2008-ban ös�szesen kb. 70 millió Ft.
2003-ban pedig - ugyancsak a jogelôd községi vezetés
felelôtlen gazdálkodása miatt - (Ezt nem vissza mutogató
szándékkal teszem, kizárólag tényként közlöm.) kényszerült
abba a helyzetbe önkormányzatunk, hogy a csatornahálózat
fejlesztésére hitelt vegyen fel. A településrôl elvezetô 2920
fm fôcsatorna megépítését kellett elvégeznünk. Ha ezt nem
tesszük, úgy a megépült ingatlanokba nem tudtak volna tulajdonosaik beköltözni, mivel ennek a közmûnek a hiánya
miatt nem kapnak használatba vételi engedélyt.
De visszatérve az általunk felvett 2003-as hitelre.
Elôször is olyan feltétellel kötöttünk szerzôdést, hogy
ezért Ürömön nem kellett adót emelnünk, kikötöttük az
elôtörlesztés lehetôségét, mert feltett szándékunk volt,
hogy elôtörlesztéssel anyagi helyzetünktôl függôen nagy
összeggel csökkentsük tôketartozásunkat. Erre még a
futamidô elején sor került, így jelenleg pl. a 2009-es költségvetésünkben hiteltörlesztésre, mindössze 3 millió forintot
kellett terveznünk.
Csizmadia Gizella: Említette a Polgármester úr a 2009-es
költségvetést. Beszélne egy kicsit
bôvebben arról, hogy mire „telik” ebben az évben?

Az óvoda új szárnya
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Laboda Gábor: Természetesen! A 2009- re elfogadott költségvetésünk 1 milliárdot meghaladó nagyságrendû bevétellel, és
ugyanilyen nagyságrendû kiadással számol.

Ürömi Tükör
önkormányzat
A bevételeket tekintve:
Intézmények mûködési bevételébôl az összbevétel 11%-a,
adók, központi adók (SZJA) bírságok, illetve pótlékokból az
összbevétel 36,5%-a, támogatásokból az összbevétel 22,5%a, ingatlan értékesítésbôl az összbevétel 10%-a, visszatérülések, átvett pénzeszközök, illetve elôzô évi pénzmaradványból az összbevétel 20%-a származik.
A kiadásokat tekintve:
A település mûködtetésére, a megszorítások ellenére 600
MFt-ot meghaladó összeget kell fordítanunk. Szociális kiadásokra közel 30 MFt-ot irányoztunk elô, míg fejlesztésre,
felújításokra 200 MFt-ot meghaladó összeget vettünk számításba. Tény, hogy a biztonságos gazdálkodás megköveteli a tartalékképzést, erre 100 MFt-ot meghaladó összeget
terveztünk.
Csizmadia Gizella: Ezek a számok igen bíztatóak, de
árulja el mi Üröm „titka”, hogy még most is ilyen kiegyensúlyozott költségvetést tudtak elôkészíteni és elfogadni.
Laboda Gábor: A „titok” hogy az Ön szavaival éljek
nem más, mint, ahogy említettem, az elôregondolkodás, az
elôrelátás!
Tudom nem népszerû idônként, amit teszek, de tennem kell. Például folyamatosan, szinte naprakészen kell
kézben tartani a gazdálkodást, a bevételek, kiadások alakulását, ahogy az egyensúly megbomlani látszik, azonnali intézkedés szükséges a helyreállításra. A 2009-es gazdasági
év elôkészítésekor számomra egyértelmû volt, hogy meg
kell lépni egyes területeken a létszámleépítést. Elôször is a
köztisztviselôket érintette, így a Polgármesteri Hivatalban
20%-os volt a létszámcsökkentés. Egy-egy ügyintézô az eddiginél is több feladatot kell, hogy ellásson, ezen kívül felfüggesztésre kerültek egyelôre erre az évre olyan juttatások,
amelyeket korábban megkaptak a dolgozók. Az intézményeknél szintén csökkentettünk létszámot, de lényegesen
kisebb mértékben, mert az eddig elért ellátási színvonalat,
úgy az oktatás, mint az óvodai ellátás területén meg kívántuk ôrizni.
A dologi kiadásoknál csak és kizárólag a mûködéshez elengedhetetlen feladatokra terveztünk kiadást, de ennek felhasználását is figyelemmel kísérem, mert a stabilnak látszó
bevételeknél valahol probléma adódik abban, hogy ténylegesen realizálható legyen, úgy egyértelmû számomra, hogy
a kiadásokat ilyen arányban csökkenteni kell, de a legjobb
már erre a lehetôségre is felkészülni a végrehajtás menetében.
Mindig keresem, hol van még tartalék a mûködtetésnél,
és ha a helyzet úgy kívánja, akkor a szükséges intézkedéseket megteszem. Így például már 2008-ban elrendeltem a
magánjellegû telefonhasználat teljes korlátozását, valamint

optimalizálásra került valamennyi intézménynél, így a Polgármesteri Hivatalnál is a fûtés-, illetve energiafelhasználás.
Másképpen egyensúlyt fenntartani nem lenne lehetséges.
A fejlesztéseket tekintve természetesen az óvodafelújítás,
bôvítés munkáit, mint áthúzódó beruházást befejezzük. A
fejlesztésre elôirányzott 200 MFt jelentôs részét ezek a
munkák kötik le. Ezen kívül az önkormányzat ciklusprogramjában szereplô, és eddig meg nem valósított feladatok
közül 1 db korszerû, minden igényt kielégítô játszóteret is
megépítünk Táborföldön. Ugyancsak Táborföldön, - de a
település más utcáiban is - ahol erre a lakossági kezdeményezésre ígéretet tettünk, forgalomcsillapító (fekvôrendôr)
küszöbök telepítésére is sor kerül.
A tavaszi elengedhetetlen kátyúzási munkákat szintén
szándékunkban áll elvégezni.
Szeretnénk ebben az évben a még meg nem valósított
fejlesztéseinket, úgy elôkészíteni, (tervezés, engedélyeztetés stb.) hogy 2010-ben csak a kivitelezésre kelljen idôt és
energiát fordítanunk, s természetesen pénzt.
Csizmadia Gizella: Ha jól vagyok informálva, akkor az
óvoda beruházása, hamarosan befejezôdik és sor kerül az
új szárny megnyitására is.
Laboda Gábor: Ez így van! A szerény, de ünnepélyes átadásra várhatóan 2009. március 28-án kerül sor, a gyermekek fogadása pedig 2009. április 1-jével történik. Olyan
sokszor nyilatkoztam már az óvoda beruházásáról, hogy
nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, de azért azt ismét
megerôsíthetem, hogy véleményem szerint talán az ország
egyik legszebb legkorszerûbb, minden igényt kielégítô óvodája lesz az ürömi óvoda. Igaz voltak néhányan, akik bíráló megjegyzéseket tettek, hogy miért kell ennyire igényes
óvodát építeni. Gondolom velem együtt a többség azon
a véleményen van, hogy kinek másnak építsünk szépet és
kényelmeset, ha nem a 3-7 éves korosztálynak, akkor, ha
ezt megtehetjük. Ez a korosztály fejlôdésének azt a szakaszát éli, amikor nyitott a szépre és jóra, és ez meghatározó
lesz egész életére. Tehát nem mindegy, hogy fejlôdésük e
meghatározó korszakát hol és milyen környezetben, illetve
körülmények közt élik meg. Ha egy kicsit önzô akarok lenni, akkor az érem másik oldalához az is hozzátartozik, hogy
számunkra, szülôk számára is örömet jelent látni azt, hogy
a gyermekek élvezik az óvodában az ottlétet, örömmel
mennek ebbe az intézménybe, nem pedig szülôi szigorral
kell ôket óvodába járásra rábírni. Sok gyermeknek úgy telik
el egy-egy óvodai nap, hogy meglepetten veszi észre, hogy
már haza kell menni, amit nem mindig vesznek szívesen.
Úgy gondolom, mindez megfelelô visszajelzése annak, hogy
jól döntöttünk akkor, amikor a színvonalas második otthont nyújtó intézmény megépítése mellett döntöttünk.
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Ürömi Tükör
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Csizmadia Gizella: Üröm már hagyományt teremtett a
nyári fesztivál megrendezésével, kôfaragó táborral, gyermekfesztivállal stb. Lesz erre is pénz 2009-ben?

Laboda Gábor: Úgy gondolom köztudott, hogy Ürömön
nagyobb bûncselekmény évek óta nem fordult elô. Ugyanakkor a korábbi besurranó lopások is egyre ritkábbak. Ezen
a településen nem kell félni este végig sétálni. Autólopás,
feltörés is szinte elvétve fordult elô. Tény, hogy a két fô
körzeti megbízott rendôrünk itt lakása is hozzájárul ehhez a
pozitív változáshoz, és nem utolsó sorban a Polgárôrséggel
való példaértékû együttmûködésük is. Önkormányzatunk a
szûkösebb anyagi lehetôségek ellenére is támogatja jelentôs
pénzeszközzel a Polgárôrség mûködését. Amirôl viszont
mindenképpen említést kell tennem, az a 2008-ban elkövetett szelektív hulladékgyûjtôk sorozatos eltulajdonítása.
Sajnos e lopások során vált egyértelmûvé, hogy a kiépített
térfigyelô rendszer mûszakilag rosszul vizsgázott, a kamerák által készített felvételek nem segítették a rendôrség
munkáját. Ennek kapcsán szigorú intézkedéseket kellett
hoznom az üzemeltetô felé, így például felfüggesztésre került a szerzôdésben rögzített üzemeltetési díj kifizetése, és
elôírtuk a meglévô kamerák infrakamerákra történô lecserélését is. Várhatóan erre egy-két héten belül sor kerül.
Ez igen fontos, hiszen ennek a rendszernek a kiépítésével
a település közbiztonságának javítását céloztuk meg annak
idején, illetve az elkövetett bûncselekmények felderítésének segítése volt a cél.

kivethetô adókkal terhelje a lakótársakat, szemben más településekkel. Itt jegyezném meg még azt is, hogy aki Ürömrôl
el szándékozik költözni érdemes elôtte informálódnia azon
a településen vagy kerületben ahová költözni szándékozik,
hogy vajon mennyire „eladósodott” településrôl van szó, /
hitel, kötvény, stb. / mint említettem ezt a terhet biztos,
hogy az adott településen élôk fogják megfizetni. Úgy gondolom ide kívánkozik még annak említése is, amit egyes
„aktívisták” elkövettek 2008-ban a településsel, illetve lakóival szemben. Nem másról beszélek, mint az építményadó
rendeletünkben leszabályozott, az Ürömön állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezô lakótársainknak adott mentesség
Alkotmánybíróságnál történô megtámadásáról. Az Alkotmánybíróság döntését követôen már többször nyilatkoztam
arról, hogy személy szerint én nem értek egyet ezzel a döntéssel, hiszen azokat sújtja, - ha a mentességet megvonjuk akik itt élnek ténylegesen, akiknek személyi jövedelemadójának egy része - a települést gazdagítja és a gépjármûadót
is ide fizetik be. A képviselô-testületnek tehát mérlegelnie
kellett az Alkotmánybíróság határozata után, hogy hogyan
módosítsa építményadó rendeletét. Mindenkitôl vonja el a
mentességet vagy az úgymond „diszkrimináció” feloldása
végett valamennyi adózó kapja meg, tehát azok is, akiknek
nincs itt Ürömön állandó bejelentett lakóhelye. Ez utóbbi
mellett döntött a testület, mert nem akarta sújtani azokat a
családokat és idôs embereket, akik a mentességet már korábban megkapták. Amiért ezt ismét szóba hozom, annak
oka, hogy az önkormányzat döntése óta már rövid idô alatt
megközelítôleg 200 fô jelentkezett ki Ürömrôl és várható még legalább több száz kijelentkezés. Tehát egyértelmû,
hogy ezeknek a „lakótársainknak” egyedüli célja a mentesség megszerzése volt, hiszen ahogy az állandó bejelentkezés, mint feltétel megszûnt, azonnal megkezdôdött a kijelentkezési hullám. Ennek egyenes következménye, hogy az
a cél, melyet a mentesség feltételeinek megfogalmazásával
el akartunk érni - SZJA, gépjármûadó ezt a települést illesse
- az Alkotmánybíróság döntésével megdôlt. Szomorú, hogy
egy település közössége ellen ilyen eszközökkel is lehet véteni. E gondolatok után talán még annyit, hogy értékeljük
jobban azt amink van, értékeljük és legyünk büszkék arra,
hogy Üröm egy jó hely, ahol hosszú távon jó lakni és élni,
vigyázzunk egymásra, és egymás értékeire is.

Csizmadia Gizella: Mit tart fontosnak még elmondani az
olvasóknak a település lakóinak?

Csizmadia Gizella: Köszönöm a tartalmas, és úgy gondolom mindannyiunk számára megnyugtató beszélgetést.

Laboda Gábor: Sok olyan dolog van, amire jobban oda
kell figyelnünk, mint ahogy tettük eddig. Mindenekelôtt
közösen óvjuk azt, amit az itt élôk pénzébôl valósítottunk
meg. Tegyünk tevôlegesen is többet környezetünkért, mindenki szépítse, tartsa tisztán portáját környezetét, hiszen
az önkormányzati költségvetésbôl nem jut mindenre. Ez
az önkormányzat eddig sem azt tette, hogy a maximálisan

Üröm, 2009. február hó
							

Laboda Gábor: Igen, de szerényebb keretek közt, költségvetésünk ezekre a rendezvényekre is tartalmaz költségeket. Azt azonban a rendezôknek tudomásul kell venni,
hogy keresniük kell a kevésbé költséges megoldásokat. Ezt
a gondolkodást meg kell tanulnunk, azonosulni kell vele, mivel nem csak 2009-ben, de az elkövetkezô évek is ezt igénylik majd tôlünk. Ebben az évben gyermekfesztiválra nem
tervezünk költségeket, a kôfaragó tábor költségei szintén
szerényebb összeggel lettek tervezve.
Csizmadia Gizella: Hogyan ítéli meg Polgármester úr
Üröm közbiztonságát? Javult a két fô körzeti megbízott jelenléte óta?
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Cs. G.

Ürömi Tükör
önkormányzat

Óvodai iskolai
beíratkozások

Felhívás eboltásra
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy
Üröm községben, a 2009. évi kötelezô veszettség
elleni eboltásra az alábbi helyen és idôpontban
kerül sor:

KIVONAT
Üröm Község Önkormányzat 2009. február 12-i
Képviselô-testületi ülésének jegyzôkönyvébôl
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
5/2009.(II. 12.) Kt. számú határozata
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete:
Figyelemmel az 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (9) bekezdésére a 2009/2010 nevelési, oktatási évre az iskolai,
óvodai beiratkozások napjait a következôkben határozza
meg:
A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménybe történô beiratkozási idôpontok:
- 2009. március 30. (hétfô) 7.30 órától- 16.00 óráig
- 2009. március 31.(kedd) 7.30 órától- 16.00 óráig
Pótbeiratkozás
- 2009. április 20. (hétfô) 7.30 órától- 15.30 óráig
A Napraforgó Óvodába történô beiratkozások
idôpontjai:
- 2009. április 20. 8.00 órától 17.00 óráig
- 2009. április 21. 8.00 órától 17.00 óráig
Pótbeiratkozás:
- 2009. május 11. 8.00 órától 17.00 óráig

Fôoltás:
2009. ÁPRILIS 23. délelôtt 8.00 - 10.00 óra között Üröm
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Külterület:
2009. ÁPRILIS 23. 13-14 óra között Üröm, Ürömi út 5.
(Bizinger ház)
Pótoltás:
2009. ÁPRILIS 30. délelôtt 8.00 - 9.00 óra között Üröm
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Az eboltás díja: 3000.- Ft/eb, amelynek megfizetése a
helyszínen történik, bizonylat ellenében, készpénzben.
Kérjük, hogy az eboltási igazolványt mindenki hozza magával!
Üröm Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete
nevében szeretettel és tisztelettel meghívom
kedves Lakótársaimat

2009. március 28.-án 13.00 órára

Határidô: 2009. február 20.-ig a honlapon történô megjelentetésre, 2009. március 15.-ig az Ürömi Tükörben
való megjelentetésre

a Napraforgó Óvoda megújult épületének ünnepélyes átadására és az azt követô baráti beszélgetésre
és vendéglátásra.

Felelôs: polgármester

Program:
óvodásaink ünnepi mûsora, polgármester ünnepi
köszöntôje, látogatók nyílt napja, az óvoda megtekintése
valamennyi résztvevô megvendégelése (egy tál étel, üdítô)

Szavazati arány: egyhangú, 10 igen, tartózkodás, ellenszavazat nélkül.
Laboda Gábor sk.		
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia sk.
jegyzô

A kiadmány hiteléül:
Üröm, 2009. február 13.
Devecsainé Váradi Mária
fômunkatárs

Szeretettel várom Tisztelt Lakótársaimat egyben kérem,
hogy minél többen jöjjenek el, és tiszteljék meg az ország
egyik legnagyobb és legszebb gyermekintézményének
megnyitó ünnepségét.
Üröm, 2009. február hó 					
Laboda Gábor
Polgármester

I. II. III. hó
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Ürömi Tükör
önkormányzat

Hagyományaink
ápolása
Szükségesnek tartom, hogy e tájékoztató erejéig szót
ejtsek a következôkrôl. Történt az elmúlt év során, hogy
egy civil szervezet azzal kereste meg az önkormányzatot,
hogy Ürömön minden újszülött születése alkalmával egy
fa elültetésével emlékezzünk meg a gyermek születésérôl,
tekintettel arra, hogy ezzel egy ürömi régi hagyomány felelevenítése, illetve folytatása történne meg.
Az önkormányzat szakbizottsága annak rendje szerint
a kérelmet megtárgyalta és állásfoglalásában kifejtette,
hogy mint önként vállalt önkormányzati feladatot nem
tudja támogatni, mivel ez esetben közpénzeken kellene
ápolni, gondozni az elültetett fákat, de a kezdeményezôk
ápolhatják ezt a hagyományt úgy, hogy saját ingatlanaikon, illetve közvetlenül az ingatlanuk elôtti közterületen

Felhívás
Lomtalanításra!

kerülhet sor a faültetésre. Ezt a bizottsági javaslatot a
Képviselô-testület is megerôsítette. Ilyen elôzmények
után meglepôdve olvastam a közelmúltban megjelent helyi orgánumban, hogy az önkormányzat nem karolta fel
a civil kezdeményezést, de ami még ennél is meglepôbb
a cikk szerzôje arra buzdít mindenkit, hogy a település
bármely közterületét - még az erdôt is - e célra igénybe
lehet venni.
A további félreértések elkerülése végett tájékoztatom a Tisztelt Lakótársakat arról, hogy a hagyomány valóban folytatható, de saját ingatlanon,
illetve közvetlenül az ingatlan járda melletti közterületén, minden más helyen azonban e célból fa
nem ültethetô!
Csak remélni merem, hogy a félretájékoztató cikk
szerzôje ígéretének megfelelôen a helyreigazítást meg fogja tenni.
					
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság Elnöke

kavár u, Péterhegyi u, Szegfû u, Úttörô u, Honvéd u, Radnóti u,
Csillaghegyi u, Péterhegyi lakópark, Rókahegyi lakópark, Diófa u.

Lomtalanítás idôpontja:

2009. április 23.-án csütörtök

A lomtalanítási idôpontok 2009. évben a
következôk:

A reggel 7.00 óra után kirakott lomok nem kerülnek elszállításra!

Lomtalanítás idôpontja:

Bécsi u, Tücsök u, Görgey u, Boglárka u, József nádor
u, Határkô u, Szikla u, Asztalos u, Kalmár u, Szikla köz,
Mészégetô u, Barackos u, Rézvirág u, Búzavirág u, Pipacs u,
Tátika u, Bimbó u, Tulipán u, Panni u, Lilaakác u, Mandula u,
Régi u, Hársfa u, Cseresznyés u, Hóvirág u, Bükkfa u, Körte u,
Sadove

2009. április 2.-án Csütörtök
A reggel 7.00 óra után kirakott lomok nem kerülnek elszállításra!
Iskola u, Budakalászi u, Patak u, Doktor u, Fô u, (Fô tértôl
Pilisborosjenô felé) Kert u, Kossuth u, Rákóczi u, Kevély u,
Rákóczi köz, Jókai u, Kinizsi u, Névtelen u, Táborföld lakópark,
Ezüsthegyi lakópark

Lomtalanítás idôpontja:

2009. április 16.-án csütörtök
reggel 6:00 órától

Kérjük tehát, hogy a lomtalanítás során a felsoroltakat ne
rakják ki, mert a szolgáltató azokat a közterületen hagyja.

A fenti idôpont után kirakott lomok
nem kerülnek elszállításra!
Dózsa Gy u, Kölcsey u, Óvoda köz, Fô u (Fô tértôl Rókahegy
felé) Kôbányai u, Petôfi u, József A u, Ady u, Táncsics u, Csó-
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Tájékoztatjuk Üröm lakosságát, hogy a szolgáltató közlése értelmében nem kerülnek elszállításra a többlet kommunális hulladékok, illetve a veszélyes hulladékok, mint
például hûtô, televízió, számítógép monitor, gumiabroncs
1100 mm felett, illetve egyéb elektronikai hulladékok.

Üröm, 2009. február hó
								
Üröm Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
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Ürömi Tükör
Iskola - óvoda

Kedves Támogatók
Köszönet a
és Kedves Közönség! Támogatóknak
Ismét nagyon jó érzés volt Üröminek lenni, amikor december 13-án az Ürömi Közösségi Házban megrendezett
Karácsonyi Gálán teltház elôtt léptek fel a mûvészek. Fantasztikus érzés, hogy ilyen sokan szeretnek és támogatnak
bennünket!
De volt még egy ennél is fontosabb pillanat, amikor meg
tudtuk vásárolni azokat az eszközöket az iskolának és az
óvodának, amiért az egész kezdeményezés létrejött.
Szeretném az örömömet megosztani Önökkel néhány
kép erejéig, de az eredményt szülôként személyesen is láthatják az iskola, óvoda épületében.

A Karácsonyi Gála bevételébôl és az Önkormányzat segítségével 10 új számítógéppel bôvült iskolánk gépparkja.
Ezeket Mocsári József számítástechnika szakos tanár úr
állította össze és helyezte üzembe. Az iskola könyvtára ad helyet az informatika teremnek, ahol a tanulók az
internetet is használhatják. Az iskola alapítványa további
gépek vásárlását tervezi, így a nagyobb létszámú osztályok
oktatását is meg tudjuk oldani.
Ezúton szeretnénk megköszönni a tanulók és az alapítvány kuratóriuma nevében a felajánlást!

Itt szeretném megköszönni Rábóczki Zsuzsa és Buzás
Katalin segítségét is, akik a kezdetektôl támogattak és aktívan segítettek mindenben.

Aleksziné Szekrényes Szilvia
a kuratórium elnöke

Tudom, hogy nehéz idôket élünk gazdasági, és pénzügyi
szempontból egyaránt, de kérem Önöket hogy a szeretet,
az összefogás továbbra is maradjon meg, mint összetartó
és fejlesztôerô, mely sokszor semmi mással nem pótolható.
Így idôrôl-idôre, ha kis lépésekben is, de épülünk és szépülünk!
Nagyon köszönöm, és további jó egészséget kívánok
mindannyiuknak!
Lengyel Katalin
alpolgármester

Köszönjük
Az ürömi Napraforgó Óvoda gyermekei, dolgozói nevében megköszönjük a szervezôknek, hogy 2008. december
20-án megtartott Jótékonysági koncertet létrehozták, és a
befolyt összegbôl támogatták óvodánkat.
Az újjáépített szép, tágas óvoda otthonosabbá tételéhez
a folyosókra ülôbútorokat vásároltunk.
Köszönjük segítségüket!
Nádudvari Rudolfné
óvodavezetô

I. II. III. hó

13

Z Ö L D K Á RT YA �

70/948-9257

Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

(adóproblémák kezelése)

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

COBRA-CONTO kft.

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

INGATLANIRODA
AUTOMATA
KIPUFOGÓ
KLINIKA ÖNTÖZŐRENDSZER

1139 Budapest Fáy u. 12/c

Dr. Molnár Attila
ÜGYVÉDI
Telefon: KÖZREM�KÖDÉSSEL
Kipufogódobok, rendszerek
készítése, szerelése, telepítése,
javítása!
tervezése,
karbantartása.
06-30-984-6692
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
06-26-360-919

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

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

TELJES
KÖRŰlfjKERTÉSZETI
. Dr. Molnár Attila
Olajcsere
06-30-964-2160
Bejelentkezés telefonon:
SZOLGÁLTATÁS
Véd�oltások, ultrahang, laborSPORTKIPUFOGÓK
06
26 350 671
vizsgálat, sebészeti m�tétek
Korompai
Consulting
Bt.
THULE termékek!
06 70/210
5896 Balázs/O2
Rendelési
id�:
kedd:
14-19h,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
70/948-9257
ÜRÖM,
csütörtök:
14-19h,
szombat:
9-12h
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Gyorsszervíz

240-5603 Tel./fax:út
436-0356
DózsaTel.:György
47.

INGATLANIRODA
ZEKE ÉSÜGYVÉDI
FIA BT.
Szennyvízszállítás,
KÖZREMŰKÖDÉSSEL

www.urom.hu

INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
gépi és kézi földmunka.

GÉPI FÖLDMUNKA T:Bejelentkezés
(26) 321-351, (30) 9431-555
telefonon:
kedvezményes hirdetési
lehetôség
06 26 350 671
TEHER06
70/210BT.
5896
LA-PE
Üröm Község honlapján!
FUVAROZÁS
ÜRÖM,
Épít anyag Gyártó és
Épít�anyag
Dózsa György
út 47.
Értékesít�
Betéti Társaság

ZEKE ÉS FIA BT.

Üröm,
Platán2096
Idősek
Otthona/Üröm
Budakalászi
út 0/64/7
Szennyvízszállítás,
felvételre keres:
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
kézi
földmunk
Tel.:és
06-20-9382-405
Jelentkezni lehet:
06-26-350-247
T: (26) 321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500

GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERNyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.:BT.
07—12
LA-PE
FUVAROZÁS
2096 Üröm,
F� utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

Építőanyag Gyártó és
Értékesítő Betéti Társaság
CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
2096 Üröm,
FORGALMAZÁSA
Budakalászi út 0/64/7

Mérleglabor Kft.
2096 Üröm,
Rákóczi u. 19.
Tel.: 06-20-9382-405
06-26-350-247
Tel.: 26-550-057
Mobil: 30/308-8939

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

M�tétnap: szerda 9-13h

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Pilis Motor Bt.
UROLÓGIA
06-30-984-6692
Aprilia motorszerviz,
ANDROLÓGIA
06-26-360-919
valamint vállaljuk olasz
Dr. Molnár Attila

lfj. Dr. Molnár Attila

és japán robogók,
József
motorkerékpárok szervizelését,
Védőoltások,
ultrahang,
laborurológus,
andrológus
javítását.
vizsgálat, sebészeti műtétek

06-30-964-2160
Dr. Rózsahegyi

szakorvos,
fôorvos
2083 Solymár

Rendelési idő: kedd: 14-19h,
orvostudomány
kandidátusa
Külső
Bécsiszombat:
út 23/a9-12h
csütörtök:
14-19h,
Műtétnap:
szerda 9-13h
Tel: 06-20-518-3791

KEDD,
CSÜTÖRTÖK
H-P.:
8-17-ig
16.30-19.00

Pilis Motor Bt.

Elôjegyzés: Tel..: 350-0631

Aprilia motorszerviz,
valamint vállaljuk olasz

Mobil:
06/20/972-5592
és japán
robogók,
motorkerékpárok szervizelését,
1132javítását.
Budapest

2083 Solymár
Babér
T O Y Outca
T A 32.
J A VI.em
ITÁS
Külső
Bécsi
út
23/a
Gönczöl
és Babéralkatrészekkel
u. sarok
Gyári-, és utángyártott
Tel: 06-20-518-3791
Garanciaid�n
belüli-kívüli
id�szakos
szervizek
Parkolás
a rendelô
udvarán

H-P.: 8-17-ig
KÉZI AUTÓMOSÓ

ZÖLDKÁRTYA

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTF�–PÉNTEK:

Üröm, F� út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

TOYOTA JAVITÁS
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaidőn belüli-kívüli időszakos szervizek

2096 Üröm,
Fő utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓMŰÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTFŐ–PÉNTEK:

Üröm, Fő út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Ürömi Tükör
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Kérjük, segítse Ön is 1%-ával az Ürömi József Nádor Általános Iskola és
Népmûvészeti Iskola
Fejlesztésért Alapítványt!

Adószám:
18697445-1-3

Az Ürömi Szent György
Egyesület kéri, hogy

adójuk 1%-ával
támogassák az egyesületet.
Adószám: 18699674-1-13
Cím: 2096 Üröm, Ady Endre u. 32.
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Ürömi Tükör
közösségi ház

Állandó Programok
2096 Üröm, Iskola u.10. Tel: 06-20/211-0851, e-mail: muvhaz@urom.hu,
honlap: www. urommuvhaz.t-online.hu

Nagyterem

Hétfô

09.00 – 10.00
10.30 – 11.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00
21.00 –

Callanetics torna
Kék madár meseklub
Néptánc
Aerokai-do
Hip-hop
Shaolin Kung-Fu
Hastánc – Kezdô
Break

Kedd

13.30 – 21.00

Néptánc

13.00 – 16.00
16.00 – 17.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00
10.00 – 11.00
13.30 – 21.00
09.15 – 10.15
13.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.30
20.30 –

Balett
Aerokai-do
Shaolin Kung-Fu
Break
Csiri-biri
Néptánc
Callanetics torna
Balett
Hip-hop
Hastánc
Break

Szerda
Csütörtök

Péntek

Kisterem

Internet

Könyvtár:
13.30 – 19.30

9.00 – 15.00

Könyvtár: 8.30 –
12.30
Sakk: 18.00

9.00 – 15.00

Könyvtár:
13.30 – 19.30

9.00 – 15.00

Könyvtár:
8.30 – 12.30

9.00 – 15.00

Könyvtár:
8.30 – 12.30

12.00 – 18.00

A népi szólások szerint milyen idô várható nyárig?
MÁRCIUS
12. Gergely napon
Megrázza Gergely a szakállát.
18., 19., 20. Sándor, József, Bendek zsákban hozzák a meleget.
19. Ha József napján derül, a hôség hozzánk belül.
ÁPRILIS
6. Ha Irén napján nedves az idô, szűk lesz az esztendô.
14. Ha Szent György napján a varjú elbújhat a vetésben, jó lesz
a termés.
25. Ha Szent Márk napján énekel a fülemüle, jó tavaszt hirdet.
Ha hallgat, változó lesz a tavasz.
30. Ha május elseje elôtt esik az esô, akkor nagy termés lesz.
Ha hideg van, vagy fagy termés nem lészen.
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MÁJUS
1. Ha Fülöp és Jakab napja száraz és meleg, akkor bô termést
remélj.
12. A Pongrác-napi esô jó a mezônek, de árt a szôlônek.
12., 13., 14. Pongrác, Szervác, Bonifác: fagyos szentek.
25. Ha Orbán nevet, a szôlô sír. Ha sokat dörög, jó esztendô lesz.
JÚNIUS
8. Ha Medárd napján esik, 40 napig tart az esô.
12. János napja elôtt kérdd az esôt, utána már kérdetlenül is jön.
24. Ha Szent Iván napján esik az esô, akkor mind mogyoró,
mind dió kevés lészen.
27. Ha a hét alvó szent napján esik, hét hétig esik.
29. Péter-Pál napi jó idô jó termést jelent.
(szerk.)
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
15/2008.(XI. 07.) Kt. számú rendelete a
helyi jelentôségû védett természeti terület 049 hrsz.
„Kishegy” védettségének fenntartásáról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1)
bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérôl szóló 2007. évi
LXXXII. törvény 6.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következô rendeletet alkotja:
1.§.
A Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 94/1977. (IV.
18.) VB. számú határozatával védetté nyilvánított Üröm Kishegy helyi jelentôségû védett természeti terület védettségét a
Képviselô-testület e rendelettel fenntartja.
2.§.
Az Üröm Kishegy helyi jelentôségû védett természeti terület
kiterjedése 5,1 ha, ingatlan nyilvántartási helyrajzi száma: 049.
A területrôl készült térkép a rendelet mellékletét képezi. (1.
számú melléklet)
3.§.
A védettség indoka és célja a területen található sztyeppréti növénytársulás és az ezt alkotó lágyszárúak növénytani értéke.
A területen található ritka növényfajták:
- Selymes boglárka
(Ranunculus illyricus)
- Tavaszi hérics
(Adonis vernalis)
- Hangyabogáncs
(Jurinea mollis)

5.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl és végrehajtásáról, valamint egy példányának a mûködési területe alapján érintett Nemzeti Park Igazgatóság részére történô megküldésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. november 6.
Laboda Gábor			
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 7. nap					
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
16/2008.(XI. 07.) Kt. számú rendelete a
helyi jelentôségû védett természeti terület 034 hrsz.
„Csókavár” védettségének fenntartásáról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérôl szóló 2007. évi LXXXII.
törvény 6.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következô rendeletet alkotja:
1.§.
A Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 98/1977. (IV.
18.) VB. számú határozatával védetté nyilvánított Üröm Csókavár helyi jelentôségû védett természeti terület védettségét a
Képviselô-testület e rendelettel fenntartja.

A védett természeti terület rendeltetése:
a.) ôrizze a táj természeti értékeit, ôsi és természetes növénytársulását, különleges növényfajtáit.
b.) Nyújtson lehetôséget értékeinek oktatási célokra történô
bemutatásához.
c.) Biztosítsa a természetben történô élményszerzés, kikapcsolódás feltételeit.
4.§.
A védett terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó
szervezet Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Községgazdálkodási Csoportja, a Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottsággal együtt.

2.§.
Az Üröm Csókavár helyi jelentôségû védett természeti terület
kiterjedése 1,3 ha, ingatlan nyilvántartási helyrajzi száma: 034.
A területrôl készült térkép a rendelet mellékletét képezi. (1.
számú melléklet)
3.§.
A védettség indoka és célja a területen található kör alakú, mintegy 50 m mély bánya. A függôleges bányafalakon
felismerhetôek a karsztvíz vájta üregek, járatok. A bányafalakon jól követhetô a mészkô rétegezôdése. Lehetôség nyílik
földtani oktatási célra való felhasználásra, bemutató területként
történô hasznosításra.

A védett terület fenntartását, kezelését a jelen rendelet 2. számú mellékletét képezô kezelési utasítás szerint kell biztosítani.

A védett természeti terület rendeltetése:

A védett terület természetvédelmi kezelési utasításában foglaltak megszegôivel szemben a hatályos jogszabályok szerint kell
eljárni.

a.
ôrizze a táj természeti értékeit, földtani jellegzetességeit, a bánya felsô peremének természetes növénytakaróját.
b.
Nyújtson lehetôséget értékeinek oktatási,

I. II. III. hó
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ismeretterjesztô célokra történô bemutatásához.
c. Biztosítsa a természetben történô élményszerzés, kikapcsolódás feltételeit.
4.§.
A védett terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó
szervezet Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Községgazdálkodási Csoportja, a Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottsággal együtt.
A védett terület fenntartását, kezelését a jelen rendelet 2. számú mellékletét képezô kezelési utasítás szerint kell biztosítani.

ti terület kiterjedése 1,8 ha, ingatlan nyilvántartási helyrajzi
száma: 320/2.
A területrôl készült térkép a rendelet mellékletét képezi. (1.
számú melléklet)
3.§.
A védettség indoka és célja a védett területen a hajdani molyhos tölgyes bokros erdôk maradványa, és erôsen igénybevett
lejtôsztyepp növényzet védelme és megtartása. Jelentôs kultúrtörténeti érték a XIX. Századból származó Kálvária. A három
kô kereszt és stációk (11 stáció) alapját budai forrásmészkôbôl
készítették, míg a Kálvária szobrait homokkôbôl faragták.

A védett terület természetvédelmi kezelési utasításában foglaltak megszegôivel szemben a hatályos jogszabályok szerint kell
eljárni.

A védett természeti terület rendeltetése:

5.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

a. ôrizze meg a kultúrtörténeti értéket képviselô Kálvária
keresztjeinek és stációinak épségét.
b. Biztosítsa a Kálvária környezetének eredeti állapotban
tartását.

A rendelet kihirdetésérôl és végrehajtásáról, valamint egy
példányának a mûködési területe alapján érintett Nemzeti Park
Igazgatóság részére történô megküldésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. november 6.
Laboda Gábor			
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

4.§.
A védett terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó
szervezet Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Községgazdálkodási Csoportja, a Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottsággal együtt.
A védett terület fenntartását, kezelését a jelen rendelet 2. számú mellékletét képezô kezelési utasítás szerint kell biztosítani.

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:

A védett terület természetvédelmi kezelési utasításában foglaltak megszegôivel szemben a hatályos jogszabályok szerint kell
eljárni.

Üröm, 2008. november hó 7. nap					
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
								
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
17/2008.(XI. 07.) Kt. számú rendelete a
helyi jelentôségû védett természeti terület 320/2 hrsz.
„Kálvária domb” védettségének fenntartásáról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérôl szóló 2007. évi LXXXII.
törvény 6.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következô rendeletet alkotja:
1.§.
A Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 18/1974. (I.
30.) VB. számú határozatával védetté nyilvánított Üröm Kálvária domb helyi jelentôségû védett természeti terület védettségét a Képviselô-testület e rendelettel fenntartja.

5.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl és végrehajtásáról, valamint egy
példányának a mûködési területe alapján érintett Nemzeti Park
Igazgatóság részére történô megküldésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. november 6.
Laboda Gábor			
polgármester			
Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 7. nap					
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

2.§.
Az Üröm Kálvária domb helyi jelentôségû védett természe-
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Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
18/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
a 11/2008 (VII. 02.) Kt számú rendelet
módosítására
a közterületek használatáról

Göngyöleg elhelyezése áru kiadására:
300 Ft/m2/hó
Mutatványos tevékenység céljára
240 Ft/m2/nap
200 m2 felett 20.000 Ft/nap
Kiállítás, ünnepi és alkalmi vásár

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (továbbiakban Ötv)
16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 11/2008
(VII. 02.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: Ör) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
Az Ör 2. számú mellékletét hatályon kívül helyezi, és helyébe a
jelen rendelet melléklete lép.
2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

300 Ft/m2/nap
Árusító fülke. Pavilon, üzlet
500 Ft/m2/hó
Tüzelôanyag tárolására 3 napot meghaladó idôszakra:
120 Ft/m2/hó
Politikai célú közterület használat
2.000 Ft/m2/nap
Üzemképtelen jármû közterületen történô tárolása:
10.000 Ft/m2/hó
Minden más célú alkalmi igénybevétel:
1.000 Ft/m2/nap

Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô
							
2. számú melléklet

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
19/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
a többszörösen módosított és egységes szerkezetbe
foglalt
17/2007 (IX. 24.) Kt számú rendelet módosítására
a helyi adókról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az egységes
szerkezetbe foglalt helyi adókról szóló rendeletét (továbbiakban: Ör), figyelemmel az 1990. évi C. törvényre, továbbá az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésére a következôk szerint módosítja:

Közterület-használati díjtételek
A közterületbe 5 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál)
kirakatszekrény, üzlet védô tetôje, ernyôszerkezete, hirdetôberendezés (fényreklám) cég, és címtábla esetén a négyzetméterenkénti díj:
750 Ft/m2/hó
Önálló hirdetô berendezés, hirdetés elhelyezését szolgáló
felületre:
10.000 Ft/m2/hó
Építési állvány, anyag, törmelék elhelyezésére 3 napot meghaladó idôtartamra
5.000 Ft/m2/hó
Polgármesteri Hivatal által elrendelt helyreállítási -felújítási
munkák céljából
240 Ft/m2/hó
Idényjellegû árusítás:
800 Ft/m2/nap
Javító- szolgáltató tevékenység esetén:
200 Ft/m2/hó
Film és televízió felvételek forgatása
2.000 Ft/m2/nap
Vendéglátó elôkert céljára
1.200 Ft/m2/hó

1. §
Az Ör 15/D § (1) (2) (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„1) bekezdés helyesen:
Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló
építmény 190 nm hasznos alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban lakóház megnevezéssel van nyilvántartva.”
„2) bekezdés helyesen:
Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló
lakás 90 nm hasznos alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban lakás megnevezéssel van nyilvántartva.”
„3.) bekezdés helyesen:
Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló
önálló hrsz.-ú ikerházrész, és kétlakásos családi ház 190 nm
hasznos alapterülete, amennyiben az ingatlan legalább 550 nmes nagyságú ingatlanon épült, amennyiben az ikerházrész, illetve
a kétlakásos családi ház 550 nm alatti ingatlanon épület fel, úgy
120 nm hasznos alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban
lakóházként, illetve ikerházként van nyilvántartva.”

I. II. III. hó
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2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

lakossági fogyasztás		
közületi fogyasztás		

A lakossági fogyasztók részére 2009. május1-jétôl 2009.
szeptember 30-ával bezárólag (azaz öt hónapos idôtartamra) a
fogyasztás után 10 % locsolási kedvezmény kerül beszámításra.

Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
19/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendeletének
Indokolása

2. §
Abban az esetben, ha az e rendelet hatályba lépése és a
fogyasztás leolvasása nem esik egy idôpontba, a számlázás
alapjául szolgáló teljes mennyiség díjtételeit idôarányosan kell
megosztani díjváltozás elôtti és utáni idôszakra.
3. §
Jelen rendelet 2009. január 1-jétôl hatályos, hatálybalépésével
egyidejûleg a 23/2007 (XII. 20.) Kt. számú rendelet hatályát
veszti.
A jelen rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Az Ör 1. §-hoz
Az Alkotmánybíróság 331/B/2007 AB határozat 3.3.4 pontjában kifejtett indokokra figyelemmel az önkormányzat adórendeletének építményadóra vonatkozó 15/D § (1) (2) (3)
bekezdésének azon rendelkezését, mely az adóalanyok közt
lakóhely alapján tett különbséget (állandó lakóhely szerinti
kritérium) megsemmisítette 2008. december 31-i hatállyal.
Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a módosított
rendelettervezetbôl a sérelmezett rendelkezést töröltük.
Üröm, 2008. november 26.
							
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
20/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
az önkormányzati tulajdonú csatornaszolgáltatás
2009. évi díjának megállapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII tv. 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a csatornaszolgáltatás legmagasabb árának megállapításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
Üröm közigazgatási területén a 2009. évben a csatornamû
szolgáltatásért a jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott díjat lehet felszámolni.

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô
20/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelet indokolása
A 2009. évre megküldött szolgáltatói díjjavaslat 8,22 %-os
átlagos díjnövekedéssel számol, mely a lakossági fogyasztók értelmében 395 Ft/m3+Áfa díjat jelent, míg a közületi fogyasztók
esetében 698 Ft/m3+Áfa.
A díj tartalmazza a korábban megkötött megállapodásnak
megfelelô fejlesztési hányadot is, mely 64,4 Ft/m3. Ez a felvett
csatornahálózat fejlesztési hitel törlesztésére került felhasználásra.
Bár a szolgáltató átiratában a locsolási kedvezményrôl nem
tesz említést, ennek ellenére a rendelettervezet 1 § (3) bekezdése ezt a kedvezményt tartalmazza.
Üröm, 2008. november 26.
							
Laboda Gábor
polgármester

A biztosított szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés
lakossági díja a 2009. évben:
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
22/2008.(XI.27.) Kt. számú rendelete a többször módosított 10/2005.(VI.06.) Kt.sz. rendelet módosítására
Üröm Község Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ)

1. §
Az Ör mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe a jelen
rendelet melléklete lép.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, továbbá az 1997. évi LXXVIII.tv. 7.§. (3) bekezdésének c.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2006/123/EK
belsô piaci irányelvben foglaltakra figyelemmel a Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 10/2005.(VI.06.) Kt.sz. rendeletét (továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja.

„A köztemetô üzemeltetésérôl a Képviselô-testület határozott
idôre szólóan megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerzôdés
útján gondoskodik.”

2. §
Az Ör 5. § (2) bekezdése helyesen:

3. §
Az Ör 16. § kiegészül egy új (4) bekezdéssel:
„Az önkormányzat jelen rendelete megfelel a 2006/123/EK
belsô piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek,
az irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes
szabályozást nem tartalmaz.”

1. §
Az Ör. 6.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi.
2. §
Az Ör. 40. §-a egy új (5) bekezdéssel egészül ki:
„Az önkormányzati rendelet megfelel a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek, az
irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes szabályozást nem tartalmaz.”

4. §
A rendelet egyéb pontjai nem változnak.
A jelen rendelet melléklete 2009. január 1-jével lép hatályba,
míg a többi módosító rendelkezés (Ör. 2§ 3§) a kihirdetése
napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

3. §
Az Ör egyéb rendelkezési nem változnak.
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályban.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2008. november 26.

Üröm, 2008. november 26.

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô
			

Laboda Gábor 			
polgármester 			

Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
23/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
a többszörösen módosított 6/2003 (IV. 18.) Kt. számú
rendelet módosítására
a temetôkrôl és a temetkezésrôl
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a temetôkrôl
és a temetkezés rendjérôl szóló 6/2003 (IV. 18.) Kt. számú
rendeletét, (a továbbiakban Ör) az 1999. évi XLIII törvény 42
§-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm számú rendeletben
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja.

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Melléklet
Sírhelyek megváltásának, illetve újraváltásának díjai:
Egyes sírhely 			
Kettes sírhely 			
Sírbolthely: 			

40.000 Ft
78.000 Ft
260.000 Ft

Az út menti sorokban a díjtétel másfélszerese fizetendô.
Urnasírhely és urnafülke (urnánként)

20.000 Ft

Rátemetés esetén a használati díj idôarányosan annyival csökken, mint amennyi év a sírhely használati idejébôl még hátra
van.
Üröm, 2008. november hó 26.nap

I. II. III. hó

21

Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
24/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
az egységes szerkezetbe foglalt 4/2003 (II. 14.) Kt.
számú
rendelet módosítására
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselôk
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirôl

38. § (1) bekezdésére, a 29/2003 (XII. 22.) Kt. számú Önkormányzati rendeletének (SZMSZ) 43. § (2) bekezdésre,
továbbá a 217/1998. (XII. 30.) Korm számú rendelet Ámr 10.
§ (4) bekezdésére a Polgármesteri Hivatal Szervezetére és
Mûködésére vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt rendeletét (a továbbiakban Ör) az alábbiak szerint módosítja.:
1. §
Az Ör 3. § (2) bekezdése a következôk szerint módosul:

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a
köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII törvény (továbbiakban: Ktv) 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselôk közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseinek helyi szabályozására alkotott
4/2003 (II. 14.) Kt számú rendeletét (a továbbiakban: Ör) az
alábbiak szerint módosítja:

A 3. § (2) bekezdése helyesen:

1. §
Az Ör 5. § (1)-(3) bekezdése helyesen:

2. §
Az Ör 1. számú mellékletének 2.) pontja alól a „Titkársági
Osztályvezetô” törölve.

„1.) A köztisztviselô, továbbá a polgármester minden naptári
évben külön juttatásként egyhavi illetményre jogosult.
2.) Az (1) bekezdésben megállapított juttatást minden év július
1-jéig kell kifizetni.

„A hivatal osztályai:
Igazgatási osztály
Mûszaki és Építéshatósági Osztály
Pénzügyi és Adóosztály”

3. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

3.) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatatás pénzügyi
elôirányzatát tárgyév költségvetési rendeletében kell biztosítani, kivéve a 2009. évet, amikor a juttatás pénzügyi fedezetét a
költségvetés nem tartalmazza.”

Üröm, 2008. november 26.

2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
25/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
a 13/2007 (VI. 04.) Kt. számú rendelet módosítására
a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

www.urom.hu
kedvezményes hirdetési
lehetôség
Üröm Község honlapján!

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény
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Üröm község Önkormányzat Képviselô-testületének
26/2008. (XI.27.) Kt.sz. rendelete a 23/2002.(XII.18.)
Kt.sz. rendelet módosítására egységes szerkezetben
a települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatásáról.
Üröm község Önkormányzatának Képviselô-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény (Hgt.) 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.
(XII.23.) Korm. rendelet (Dr.) rendelkezéseire, valamint a
2006/123/EK belsô piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja egységes
szerkezetben:

amely a Bicskei Regionális Hulladékkezelô Telep.
3. §
E rendelet alkalmazásában:
1. települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó- rendszeresen vagy alkalmilag képzôdô - szilárd hulladék, illetôleg
a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû, azzal
együtt kezelhetô más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív
hulladékot;
2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan,
függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;
3. lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az
alkalmilag képzôdött vagy felhalmozódott települési szilárd
hulladék, amely a közszolgáltatást végzô Szolgáltató által rendszeresített gyûjtôedényzetben mérete vagy mennyisége miatt
nem helyezhetô el;

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Üröm község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres
gyûjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és
ezen tevékenységek ellátásáról kötelezô helyi közszolgáltatás
útján gondoskodik.

4. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik;

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság
biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti
környezet védelme. A kötelezô közszolgáltatásra vonatkozó
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos
és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenôrizhetôsége.

6. hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely
összetevôjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történô
felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az
Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Üröm község (a továbbiakban: település) mindenkori
közigazgatási területére terjed ki.
(4) A település közigazgatási területén lévô valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban:
ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkezô települési szilárd
hulladék gyûjtésérôl és annak a begyûjtésre feljogosított és
engedéllyel rendelkezô hulladékkezelônek történô átadásáról
az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

5. ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

7. hulladékkezelô: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi,
begyûjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;
8. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyûjtése,
begyûjtése, szállítása, elôkezelése, tárolása, hasznosítása és
ártalmatlanítása;

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyûjtés, a begyûjtés, lerakás
szabályaitól eltérô módon felhalmozni, ellenôrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

9. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggô tevékenységek
rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelôzését,
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését,
ezek tervezését és ellenôrzését, a kezelô berendezések és
létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a
mûködés felhagyását követô vizsgálatokat, valamint az ezekhez
kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

(6) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatás teljesítésére
jogosult, illetôleg kötelezett közszolgáltató a Saubermacher Bicske Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató).

10. szolgáltató: Üröm település közigazgatási területén a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított
hulladékkezelô;

2. §
Az Önkormányzat jelen rendelet keretében jelöli kijelöli a település igényeit kielégítô regionális hulladékkezelési létesítményt,

11. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3.§ 1.
pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történô
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rendszeres begyûjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és
hasznosítása (a hulladék kezelése), illetôleg kezelô létesítmény
üzemeltetése, mûködtetése;
12. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendô, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési idôszakra
vonatkozóan megállapított díj.
Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
4. §
Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkezô települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Feladata e tekintetben különösen:
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd
hulladék rendszeres begyûjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,
b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerzôdés megkötése,
c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,
d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;
e) a közszolgáltatással összefüggô - egyéb jogszabályban nem
rendezett - önkormányzati feladat - és hatáskör megállapítása.
(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyûjtôedényben,
a közterületen vagy az ingatlanon összegyûjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjában
megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történô
rendszeres elszállítására terjed ki.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
5. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezô
települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott
módon és helyen gyûjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvetô kötelessége e tekintetben, hogy:
a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyûjtse,
illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkezô települési szilárd hulladék kezelésére
az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyûjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelônek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat
kiegyenlítse,
c) a hulladék gyûjtése során megfelelô gondossággal járjon el
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét,
egyészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze,
(2) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni, ha tulajdonos-
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változás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon
keletkezô rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az
ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkezô hulladék mennyiségét.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében,
ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd
hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejûleg gazdálkodó
szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd
hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott
gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd
hulladéktól elkülönítetten gyûjteni és arra a közszolgáltatást
igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes
települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelezô
közszolgáltatást veszi igénybe.

II. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának
rendje, a közszolgáltatás kötelezô igénybevétele
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott
közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a
Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra
vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy
a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre
áll.
(3) A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.
(4) Amennyiben a jelen rendelet 3.§ 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minôsülô hulladék
- árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán
- közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott
közterület- használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa
köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának
kezelésérôl hogyan gondoskodik.
(5) Alaprendelet 6.§. (4) bekezdés utolsó mondata törölve.
(6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a
változás bekövetkezte elôtt - írásban értesíteni köteles.
A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzôdés egyes tartalmi elemei
7. §
(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatás igénybevételérôl szóló szerzôdésben meg
kell jelölni:
a szerzôdés érvényességi idejét,
a teljesítés helyét,
c) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,
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(2) A szerzôdésben rendelkezni kell továbbá:
a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeirôl,
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
c) a felmondásának feltételeirôl, az irányadó jogszabályok
meghatározásáról.
A hulladék gyûjtésére és elszállításra való átadására szolgáló
gyûjtôedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok
és kötelezettségek
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék
gyûjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyûjtôedényt, valamint - a Szolgáltató által elfogadott - egyéb gyûjtôeszközt köteles igénybe venni.
A lakosság, az önkormányzati intézmények 60, 110, 120, 240
literes kuka, illetve vegyes, nem szabványos edényzetben,
zsák, vödör, stb. valamint 1,1 m3-es konténerekben gyûjtik a
hulladékot.
(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyûjtôedények típusát, minimális térfogatát,
darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató
az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett
hulladékmennyiség és a gyûjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.
(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és
belterületen heti egy alkalom; csütörtök.
(4) A gyûjtôedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti idôszakra ingatlanonként legkevesebb 25
liter/fô/hét hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
A hulladék gyûjtésére és elszállításra való átadására
szolgáló gyûjtôedények elhelyezésével, használatával és
kezelésével kapcsolatos kötelezettségek
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos a gyûjtôedényt az ingatlan területén
belül köteles elhelyezni. Gyûjtôedényt közterületen tartósan
elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó
szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyûjtôedényt a hulladék
elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt idôpontban, a
közterületen, a begyûjtést végzô gépjármûvel megközelíthetô
és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A gyûjtôedényt legfeljebb a szállítási napot megelôzô napon,
18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan
engedélyezett elhelyezést.
(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyûjtôedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyûjtôedényben
úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
A kihelyezett gyûjtôedénybôl guberálni tilos. A kihelyezett
gyûjtôedény nem akadályozhatja a jármû és gyalogos forgalmat
és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének elôidézésével.

10. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyûjtôedények
tisztántartásáról, fertôtlenítésérôl, rendeltetésszerû használatáról.
(2) A szabályszerûen kihelyezett gyûjtôedények ürítése során
esetlegesen keletkezett szennyezôdés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.
(3) A Szolgáltató tulajdonát képezô, rendeltetésszerûen használt gyûjtôedények szükség szerinti javításáról, cseréjérôl és
esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a
Szolgáltató köteles gondoskodni.
(4) Ha a hulladékgyûjtô edény igazoltan a Szolgáltató hibájából
rongálódik meg, a Szolgáltató kártérítésre kötelezhetô.
11. §
(1) A gyûjtôedényben elhelyezhetô települési szilárd hulladék
súlya:
a) 110 literes gyûjtôedény esetében legfeljebb 25 kg,
b) 240 literes gyûjtôedény esetében legfeljebb 50 kg,
c) 1 100 literes gyûjtôedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.
(2) Ha a gyûjtôedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el,
amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az
edényben lévô hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az
edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató
felhívására köteles az edényt üríthetôvé, illetve használhatóvá
tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.
(3) Tilos a gyûjtôedénybe folyékony, mérgezô, tûz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyûjtést, ürítést végzô
személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve
hasznosításával kapcsolatos rendelkezések
12. §
(1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását
és hasznosítását a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti.
(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a
Szolgáltató köteles gondoskodni.
A lomtalanítás a1á tartozó alkalmi háztartási szilárd
hulladékra vonatkozó külön rendelkezések
13. §
(1) A jelen rendelet 3.§ 1. pontjában meghatározott hulladékra
nézve a lomtalanítás megszervezésérôl és lebonyolításáról a
Szolgáltató gondoskodik.
(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által
elôzetesen megjelölt idôpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató elôzetesen megjelölt.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterüle-
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ten, hogy az a jármû és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének elôidézésével.
(5) A Szolgáltató az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt
elôírásoktól eltérô módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani. Ha a külön
díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a
Szolgáltató a számlát a települési önkormányzatnak nyújtja be.

(5) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben
állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles
a Szolgáltatónak megtéríteni.
5.) Önkormányzat -az általa megállapított díjkedvezmény
esetén- a felmerülô költségeket a Szolgáltató számára köteles
megtéríteni.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

6.) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos
köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

14. §
Üröm közigazgatási területére 2008-as évre a hulladékszállítás
díját az alábbiak szerint állapítja meg:

7.) Az alaprendelet 14.§. (4) bekezdése törölve.

A szolgáltatási díj megállapítása ÁFA nélkül számított egységnyi
díjtétel meghatározásával történik.
Az egységnyi díjtétel 60 l, 110 - 120 l, illetve 240 literes
gyûjtôedény egyszeri ürítési díja.
A fizetendô közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás gyakoriságának szorzata.
Figyelemmel a jelen rendelet 14.§ 1-bek (a) (b) (c) pontjaiban
foglaltakra a szemétszállítási díj Üröm teljes közigazgatási területén a 2008-as évben:
- 60 literes edény esetén fizetendô éves díj mértéke:
17.088.-+20% áfa (bruttó 20.506.-Ft.)
- heti egyszeri ürítés esetén n.évre fizetendô díj mértéke:		
4272.-Ft+20% áfa (bruttó 5126.-Ft.)
- 110-120 literes edény esetén fizetendô éves díj mértéke:		
19.152.-+20% áfa (bruttó:22.982.-Ft.)
- egy negyedévre fizetendô díj mértéke:		
4788 Ft+20% áfa (bruttó 5746.-Ft)
- 240 literes edény esetén 		
34.128Ft+20% áfa (bruttó 40.954.-Ft.)
fizetendô éves díj mértéke
-egy negyedévre fizetendô díj mértéke:		
8.532+20% áfa (bruttó 10.238.-Ft.)
Zsákos szemétszállítás:

479 Ft/db (bruttó)
538 Ft/db (bruttó)

A jelen rendelet 14.§ (3) bekezdésében megállapított ár,
magában foglalja a szállítás és deponálás költségeit, továbbá az
áfá-t is.
4.) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Dr.6.§.(1)-
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9.)Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az,
aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit
nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
10.) A hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megállapítása
ezt követôen évente külön Ör- ben történik.
15. §
(1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása
érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni.
Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység
mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.
(2) A Szolgáltató köteles a Hgt. 25.§ (19) bekezdésében meghatározottak szerint évente költségelemzést készíteni és azt
javaslat formájában az Önkormányzat részére elôterjeszteni.
(3) Az Önkormányzat köteles a javaslat alapján a közszolgáltatás díját meghatározó rendeletének elfogadását megelôzôen
részletes költségelemzést készíteni.
A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

A szabványmennyiséget meghaladó hulladék csak és kizárólag
abban az esetben kerül elszállításra, ha a kihelyezett zsákon
„Rumpold-Bicske Kft” (a késôbbiek során: SaubermacherBicske Kft.) felirat olvasható.
A zsák ára:
- 60 l-es zsák esetén			
- 120 l-es zsák esetén			

8.) A jelen rendelet 14.§ (2) bekezdésében meghatározott díjat
az ingatlan tulajdonos a teljesített szolgáltatás alapján számla
ellenében, negyedéves bontásban utólag köteles készpénzben,
közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni.

16. §
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben
szüneteltethetô, illetôleg korlátozható.

III. fejezet
A települési szilárd hulladékot érintô közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok
17. §
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás
igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggés-
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ben keletkezett települési szilárd hulladékának kezelésérôl
a) a Hgt. 13. § -ában foglaltaknak megfelelôen nem gondoskodik, vagy
b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében
nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi
felügyelôség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt. 13.
§-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezôbb megoldással
történik.
A környezetvédelmi felügyelôség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni.
Az eljárás jogerôs befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele
kötelezô.
(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelôség által engedélyezett - települési szilárd
hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. §
(1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a
tevékenységük során képzôdött települési szilárd hulladékuk
ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelezô
közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban
meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkezô hulladék mennyiségét és összetételét
fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésrôl, a kezelt
és a kezelés eredményébôl származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelôlétesítmények mûködésérôl üzemnaplót vezetni,
és ezekrôl a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó
szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk
mennyiségérôl, összetételérôl, keletkezésének forrásáról és
kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

IV. fejezet
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó
elôírások
18. §
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények mûködése során keletkezett
hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az
ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.§ (1) bekezdésében megjelölt,
a hulladék termelôjére és birtokosára vonatkozó szabályok
szerint kell eljárnia.
(2) A hulladék termelôje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása
során keletkezô, vagy más módon a birtokába kerülô hulladékot köteles gyûjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a
hasznosításáról gondoskodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelôje, birtokosa

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelô
ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény
alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezô
hulladékkezelônek történô átadással, a kezelés költségeinek
megfizetésével teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat
által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezô ártalmatlanítóhelyre vagy hasznosítóhelyre
a hulladék termelôje, birtokosa külön engedély nélkül maga is
elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele
miatt az egyéb ártalmatlanítóhely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanítóhelyet kell igénybe venni.
(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási
tevékenységre a Szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági
engedéllyel rendelkezô gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet
venni.
(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni,
hogy a hulladék a szállítójármûbe történô ürítésekor, illetôleg a
szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést, ne
idézzen elô. Szállításból eredô szennyezôdés esetén a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyezôdés-mentesítésérôl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék
termelôje, birtokosa, illetôleg az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni.
(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történô szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig
a hulladék termelôje, birtokosa, illetôleg az ingatlantulajdonos
az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét
- a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és errôl a hatóságoknak
bejelentést tenni.
(8) A (7) bekezdésben elôírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt
ártalmatlanítóhely üzemeltetôjét, mind pedig az egyéb
ártalmatlanítóhely tulajdonosát ( üzemeltetôjét, használóját ) is
terheli.
(9) Ha a hulladék termelôje, birtokosa a hulladékot saját maga
a kijelölt ártalmatlanítóhelyre szállítja, a hulladék átadásával
egyidejûleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltetô
részére.
19. §
(1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó
hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés
és a szolgáltatás feltételeiben történô megállapodásuk alapján a
Szolgáltató a megjelölt idôpontra vagy idôtartamra a megjelölt
mennyiségû és összetételû hulladéknak megfelelô gyûjtôedényt
az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanítóhelyen
történô elhelyezésérôl.
(2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.
20. §
(1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelôje, birtokosa, illetôleg az általa szállításra
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igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.
(2) A hulladék termelôje, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély
megszerzésérôl, ha a hulladék összegyûjtésére szolgáló
konténer a közterületen 24 órát meghaladó idôtartamra kerül
kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítôdése
esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.
(3) A szállítást végzô gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem
veszélyeztetô módon, az alábbi elôírások megtartásával helyezhet ki:
a) fôútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhetô ki, a szállító jármû helyszínen tartásával annak
érdekében, hogy az elszállítás a telítôdéskor haladéktalanul
megtörténhessen;
b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a)
pontban foglaltak szerint kell eljárni;
c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítôdést követô 8 órán
belül el kell szállítani.
(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható
módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelôjének,
birtokosának, illetôleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó
szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

V. fejezet
Szabálysértések
21. §
(1) A jelen rendelet 3. § 8. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység - a Hgtben meghatározottak szerint kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhetô.
(2) Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély vagy hozzájárulás
nélkül végez vagy végeztet, illetve a környezet elemeit a külön
jogszabályokban meghatározott módon terheli, illetve szen�nyezi, vagy az egyéb környezetvédelmi elôírásokat más módon
megszegi, szabálysértést követ el és 30 000 Ft pénzbírsággal
sújtható.
(3) Aki a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosultatlanul végzi, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.
(4) Aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély
nélkül lerak, elhelyez, illetôleg nem a kijelölt lerakóhelyen
rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el és 150 000 Ft -ig
terjedô pénzbírsággal sújtható. Ezen szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható, amelynek összege 3000 Ft-tól 20 000
Ft-ig terjedhet.
(5) A pénzbírságot, illetve a helyszíni bírságot szabálysértési
hatóság, a rá vonatkozó külön jogszabályok alapján szabja ki.
Általános, jogi felelôsség
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22. §
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási
jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban
foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi elôírások megszegésével folytatja, a Hgt-ben, illetve
a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetôjogi, polgári
jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelôsséggel tartozik.
Hulladékgazdálkodási bírság
23. §
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a
reá vonatkozó hatósági határozat elôírásait megsérti, illetve az
az okban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelôen
tesz eleget,
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás
vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérôen végez,
c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó elôírások megsértésével
a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási
bírságot köteles fizetni.
(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön jogszabályok szerint.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetôjogi,
a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelôsség, valamint a
tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetôleg a
megfelelô védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi
környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése
alól.
(4) A jogerôsen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók
módjára behajtható köztartozás.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
Hatálybaléptetô és átmeneti rendelkezések
24. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
(3.)A Hgt. hatálybalépéséig létrejött hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló és a Saubermacher - Bicske Kft-vel
mint Szolgáltatóval kötött szerzôdést Üröm község Önkormányzata a Hgt-ben, ill. a végrehajtási jogszabályban meghatározott feltételeknek és tartalomnak megfelelôen módosította.
(4)A (3) bekezdésben módosítottak szerint létrejött szerzôdés
a módosítástól számított 10 évig marad érvényben.
(5)Az önkormányzat rendelete a 2006/123/EK belsô piaci
szolgáltatásokról szóló irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Üröm, 2008. november 26.
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Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
27/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
a Jókai Mór utca- Belterületi határ- Vízmû terület által
határolt területre
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bekezdésében kapott, valamint az 1997 évi LXXVIII tv 7 § (3) bekezdésének c) pontjában, továbbá a 12/1987 (XII. 29.) Korm számú
rendelet 4§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
26/2002 (I. 09.) Kt. számú rendeletét ( a továbbiakban:Ör) az
alábbiak szerint módosítja:

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
28/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
a 14/2003 (VI. 27.) Kt. számú rendelet módosítására
az Üröm Cigányárok-Budai út- Erdôsáv által határolt
terület helyi építési szabályzatáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 1990. évi
LXV tv. 16§ (1) bekezdésében, az 1997. évi LXXVIII tv. 7. §
(3) bekezdésének c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
továbbá a 2006/123/EK belsô piaci szolgáltatásokról szóló
irányelvekben megfogalmazott követelményekre tekintettel
megalkotja, illetve módosítja a 14/2003 (VI. 27.) Kt. számú
rendeletét (továbbiakban:Ör) a helyi építési szabályzatról.
1. §
Az Ör 18. §-a kiegészül egy új (3) bekezdéssel:
„Az önkormányzat rendelete megfelel a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelvben megfogalmazott követelményeknek, az irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes szabályozást nem tartalmaz.”
2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

1. §
Az Ör 18. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
Üröm, 2008. november 26.
„Az önkormányzat jelen rendelete megfelel a 2006/123/EK
belsô piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek,
az irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes
szabályozást nem tartalmaz.”

Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

Ürömi munkahelyre
raktárost keresek.
Jogosítvány elôny, nyugdíjas is lehet.
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
29/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
a 25/2003 (XII. 19.) Kt. számú rendelet módosítására
az Üröm Péterhegyi út menti terület
helyi építési szabályzatáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16 §-ban, továbbá
az 1997. évi LXXVIII tv. 7 § (3) bekezdésének c.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2006/123/EK belsô
piaci irányelvben foglaltakra figyelemmel a 25/2003 (XII. 19.)
Kt. számú rendeletét (továbbiakban:Ör) az alábbiak szerint
módosítja.
1. §
Az Ör 22. §-át egy új (3) bekezdéssel egészíti ki:
„ Az önkormányzati rendelet megfelel a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek, az
irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes
szabályozást nem tartalmaz.”
2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
30/2008 (XI. 27.) Kt számú rendelete
a 34/2004 (XI. 02.) Kt. számú rendelet módosítására
a település hulladékgazdálkodási tervérôl
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-nak
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 2000.
évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésére figyelemmel, valamint
a 2006/123/EK belsô piaci szolgáltatásról szóló irányelvre
figyelemmel az 34/2004 (XI. 02.) Kt. számú rendeletét
(továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör ) 3.§ kiegészül egy új (3) bekezdéssel:
„Az önkormányzat rendelete megfelel a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek, az
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irányelvben megfogalmazott
szabályozást nem tartalmaz.”

követelményekkel

ellentétes

2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
31/2008 (XI. 27.) Kt számú rendelete
a 35/2004 (XII. 06.) Kt. számú rendelet módosítására
a helyi közmûvelôdési feladatok ellátásáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi
közmûvelôdési feladatok ellátása érdekében a kulturális
javak védelmérôl és a muzeális intézményekrôl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelôdésrôl szóló 1997. évi
CXL tv. 77. §-ban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §-nak (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint a 2006/123/EK belsô piaci szolgáltatásról
szóló irányelvre figyelemmel az 35/2004 (XII. 06.) Kt. számú
rendeletét (továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör ) 9.§ kiegészül egy új (4) bekezdéssel:
„Az önkormányzat rendelete megfelel a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek, az
irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes
szabályozást nem tartalmaz.”
2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
32/2008 (XI. 27.) Kt számú rendelete
az 5/2005 (III. 22.) Kt. számú rendelet módosítására
a Rókahegy 2. lakóterület
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérôl
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 1990.
évi LXV. törvény 16. §-a, az 1997. évi LXXVIII törvény 6. §
(3) bekezdése, valamint a 7.§ (3) bekezdésének c.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, valamint a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásról szóló irányelvre figyelemmel az 5/2005
(III. 22.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: Ör) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
Az Ör kiegészül egy új 17. §-sal:
„Az önkormányzat rendelete megfelel a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek, az
irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes
szabályozást nem tartalmaz.”
2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
34/2008 (XI. 27.) Kt számú rendelete
a 10/2001 (IV 24.) Kt. számú rendelet módosítására
Üröm község címerérôl, zászlójáról és pecsétjérôl
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6)
bekezdésének a ) pontjában kapott felhatalmazás alapján a település jelképeirôl és azok használatáról alkotott 10/2001 (IV:
24.) Kt. számú rendeletét (a továbbiakban: Ör) figyelemmel
a 2006/123/EK belsô piaci szolgáltatásról szóló irányelvre az
alábbiak szerint módosítja:

Üröm, 2008. november 26.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

„Az önkormányzat rendelete megfelel a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek, az
irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes
szabályozást nem tartalmaz.”

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
33/2008 (XI. 27.) Kt számú rendelete
a 27/2005 (X. 28.) Kt. számú rendelet módosítására
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésrôl
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályiról szóló 2004. évi CXL törvény 160. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
2006/123/EK belsô piaci szolgáltatásról szóló irányelvre
figyelemmel az 27/2005 (X. 28.) Kt. számú rendeletét
(továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
Az Ör ) kiegészül egy új 13. §-sal:
„Az önkormányzat rendelete megfelel a 2006/123/EK belsô
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv követelményeinek, az
irányelvben megfogalmazott követelményekkel ellentétes szabályozást nem tartalmaz.”
2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve:
Üröm, 2008. november hó 27. nap 				
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

1. §
Az Ör ) 2.§ kiegészül egy új (3) bekezdéssel:

I. II. III. hó

31
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Rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
35/2008 (XII.15) Kt. számú rendelete
a település szilárd hulladék szállításának 2009. évi
díjmegállapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. tv. (Ötv) 16 § (1) bekezdésében, továbbá az egyes helyi
közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 1995. évi
XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Üröm közigazgatási területére a 2009. évre a hulladékszállítás
díját az alábbiak szerint állapítja meg.
A szolgáltatási díj megállapítása ÁFA nélkül számított egységnyi
díjtétel meghatározásával történik.
Az egységnyi díjtétel 60l, 110l, 120l, illetve 240 literes
gyûjtôedény egyszeri ürítési díja.
A fizetendô közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a
szolgáltatás gyakoriságának a szorzata.

Saubermacher Bicske felirat olvasható.
A zsák ára:
60 l zsák esetén 		
452 Ft/db + áfa (bruttó 540 Ft)
120 l zsák esetén
508 Ft/db + áfa (bruttó 610 Ft)
A jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megállapított ár,
magában foglalja a szállítás és a deponálás költségeit, továbbá
az ÁFÁ-t is.
2. §
A jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott díjat
az ingatlan tulajdonos a teljesített szolgáltatás alapján számla
ellenében, negyedéves bontásban utólag köteles készpénzben,
közvetlenül a szolgáltató alkalmazásában álló alkalmazottnak
megfizetni. A díj a szolgáltató által kiadott csekken is
megfizethetô.
3. §
Jelen rendelet 2009. január 01.-én lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a 24/2007 (XII. 20.) Kt. számú rendelet hatályát
veszti.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2008. december 13.

Figyelemmel a jelen rendelet 1. § a) b) c) pontjaiban foglaltakra
a szemétszállítási díj Üröm teljes közigazgatási területén a
2009. évben az alábbiak szerint alakul:
60 literes edény
fizetendô éves díj mértéke			
(bruttó 22.210 Ft)
heti egyszeri ürítés esetén
negyedévre fizetendô díj 			
(bruttó 5.550 Ft)

18.512 +20 % áfa
4.628 +20% áfa

110 literes edény estén
Fizetendô éves díj				
Ft+20% áfa (bruttó 22.838 Ft)
egy negyedévre fizetendô térítési
díj mértéke 					
Ft+20% áfa (bruttó 5.710 Ft)

19.032
4.758

120 literes edény esetén
fizetendô éves díj mértéke			
20.748 Ft+20% áfa
(bruttó 24.897 Ft)
egy negyedévre fizetendô térítési
díj mértéke 					
5.187
Ft+20% áfa (bruttó 6.224 Ft)
240 l edény esetén
fizetendô éves díj mértéke 			
36.972
Ft+20% áfa (bruttó 44.366 Ft)
egy negyedévre fizetendô díj mértéke
9.243 Ft+20% áfa
(bruttó 11.091 Ft)
Zsákos szemétszállítás

Laboda Gábor 			
polgármester 			

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2008. december hó 15. nap 				
Dr Balogh Szilvia
jegyzô

FELHÍVÁS
Üröm Község Önkormányzat képviselô-testülete 2009.
február 24-i ülésén olyan döntést hozott, hogy a tulajdonát
képezô 3152 hrsz-ú közel 2 ha belterületi ingatlanának
értékesítésében ingatlanközvetítô vállalkozások is részt
vehetnek.
A közvetítôi díj mértékét a nettó eladási ár 2%-a + ÁFÁ-ban
határozta meg.
Az ingatlan beépítésére vonatkozó kiírás, és szabályozási
terv, valamint a megbízási szerzôdés megkötése iránt 06-20226-96-03 telefonszámon lehet érdeklôdni.
Üröm, 2009. március hó

A szabványmennyiséget meghaladó hulladék csak és kizárólag
abban az esetben kerül elszállításra, ha a kihelyezett zsákon a
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Dr Balogh Szilvia
jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat
Képviselô-testülete

Ürömi Tükör
közérdekû információ

Új Magyarország
Fejlesztési Terv
Tavasszal folytatódnak az uniós
útfelújítások Pest megyében
Jelenleg hét projekt keretében folynak Pest megyében a Közép-magyarországi Operatív Programban (KMOP) foglalt útfelújítások, melyek európai uniós társfinanszírozással valósulnak meg. A
projektek közül kettô a projektzárás fázisába lépett, az érintett útszakaszokat a közlekedôk már
teljes egészében birtokba vehették. További öt
projekt esetében a kivitelezôk téli szünetet tartanak: a munkák tavasszal folytatódnak, mihelyt az
idôjárás megengedi.
Az Európai Unió támogatási alapjaiból finanszírozott Középmagyarországi Operatív Program keretében 2008-2009-ben
összesen 193 kilométeren újulnak meg a négy és öt számjeggyel
jelölt alsóbb rendû utak kijelölt szakaszai a régióban. A munkálatok elsôdleges célja az utak mentén található települések
megközelíthetôségének és közlekedésének javítása. A 14 projekt összköltségvetése meghaladja a 8,5 milliárd forintot.
A felújítási munkákat a Magyar Közút Kht. koordinálja projektgazdaként. A felújítások elsô és második körében Pest megyében hét projekt indult el 2008 nyarán, illetve ôszén. Ezek közül kettô, a Pest megye északi részét érintô Szentendre-Üröm
összekötô út és a pilisszántói bekötô út, valamint a Nagykôrös
belterületén haladó két kilométeres, rendkívül forgalmas útszakasz felújítása még az ôsszel befejezôdött, és a mûszaki átadást
követôen eljutott a projektzárás fázisába. Ezeket az utakat a
közlekedôk máris birtokba vehették.
Két további projekt esetében a mûszaki átadás, jóllehet ez
év decemberének elejére tervezték, még nem zajlott le. „A
kedvezôtlen kora téli idôjárás miatt tanácsos volt bizonyos
munkálatokat tavaszra halasztani - mondta el László Sándor, a
Magyar Közút Kht. vezérigazgatója. - Projektgazdaként oda kell
figyelnünk, hogy a kivitelezôk a lehetô legjobb minôségben adják
át a felújított útszakaszokat.”
Az egyik szóban forgó projektben 8,2 kilométeren újítják fel
az Újpestet Veresegyházzal és Galgamácsával összekötô út (2102
jelû út) két egybefüggô szakaszát 519 millió forintos keretbôl.
A felújításra tervezett szakaszok külterületen, illetve Csomád
település belterületén vezetnek. A felújítás több mint 30 ezer
ember mindennapi életébe hoz pozitív változást. Az érintett útszakaszokon a forgalom a burkolatot mindkét sávban nyomvá-

lyúsította, a menetkényelem csökkent. A burkolatot a kivitelezô
Colas-Eger Út- és Vasútépítô Zrt. hat méteresre szélesíti. Ahol
a burkolaton az alapréteg teherbírásának elégtelenségére utaló
hibák vannak (pl. hálózatos repedés), ott a teljes pályaszerkezetet kicserélik, illetve két réteg aszfalttal erôsítik meg.
A másik projekt Verseg település fôútjait és egyes külterületi
szakaszait tartalmazza (2106 és 2109 jelû utak), ahol összesen
4,3 kilométernyi út újul meg, 375 millió forintos költségvetéssel.
A munkálatokat a Vegyépszer Építô és Szerelô Zrt., valamint
a Colas-Eger Út- és Vasútépítô Zrt. végzi. A felújításra szánt
szakaszokon a teljes pályaszerkezet cseréjére van szükség. Felújítanak két pár buszöblöt, a Kömrök-patak, a Nógrádi-patak és
a Lôcsi-víz vízfolyásnál szigetelés- és burkolatcserét, szegély- és
korlátátépítést végeznek.
Mint László Sándor elmondta, a határidôk módosítása azt a
célt szolgálja, hogy az érintett lakosság ne csak szép, de tartós
utakon is közlekedhessen a jövôben.
A Magyar Közút Kht. a mûszaki átvétel során kiemelt figyelmet fordít a lehetô legszigorúbb minôségbiztosítási elvek érvényesítésére - hívta fel a figyelmet a vezérigazgató. A felújított
utaknak teljesíteniük kell az európai követelményszinteket, és
a hazánkra jellemzô kontinentális éghajlat szélsô értékei között
megfelelôen kell szolgálniuk a közlekedôket. A megye keleti
részén, Monor, Tura, Zsámbok és Tóalmás térségében zajló
projekt esetében az elkészült felújítás egyes szakaszait a Magyar
Közút Kht. a kivitelezôtôl nem vette át. A kivitelezô költségére
elvégeztetett pótmunkák miatt az átadás-átvétel 2009 márciusára csúszik. Ugyanakkor a téli idôszakban ezeken az utakon
is biztosítják a biztonságos közlekedést, ezek az útszakaszok is
megfelelnek a forgalombiztonsági szempontoknak.
A maradék két Pest megyei projekt keretében 665 millió forintos támogatásból 7,1 kilométeren újítanak fel utakat a Mende
és Ócsa közötti úton Üllôn (4603 jelû út), valamint a Dunakeszit Gödöllôvel összekötô úton, Mogyoród bel- és külterületén
(2101 jelû út). A meglévô aszfaltút állapota a megnövekedett
teherforgalom következtében kátyús, egyes helyeken hálósan
repedezett és teherbírási problémák tapasztalhatók, ezért is
vált szükségessé ezen útszakaszok felújítása.
Továbbá Taksony és Dunavarsány térségében (52101 jelû
út) is zajlik útfelújítás, melynek keretében kijavítják az úthibákat,
egyenetlenségeket, valamint felújítják a szakasz mentén található
buszmegállókat is.
Ezen projektek esetében határidô-módosításról nincsen szó:
a mûszaki átadásra az ütemterv szerint jövô év májusában, illetve márciusában kerül sor.
További információ:
Magyar Közút Kht. Kommunikációs Igazgatóság
Tel.: 06-1-336-8612
E-mail: rop@kozut.hu
Weboldal: www.kozut.hu
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Egészség

Depresszió

Gyógynövény-terápia
Egyes gyógynövények is nyugtató, kedélyjavító hatásúak. Ilyen
például a citromfû, a komlófû, a macskagyökér vagy orbáncfû.
(Ez utóbbi fogyasztása idején ne járjunk szoláriumba, mert átmenetileg enyhe fényérzékenységet okoz!) A fenti gyógynövények
egymással kombinálhatók, sôt keverék formájában is kaphatók.

A fényhiányos, téli viszonyok között általában
melankolikusabbak, enerváltabbak vagyunk.
Abban, hogy pusztán levertségrôl, netán depresszióról van-e szó, a szakemberek sem feltétlenül értenek egyet. Mindenesetre érdemes Testmasszázs
megpróbálkoznunk néhány kedélyjavító módA tartós stressz számtalan betegség kiváltója, gyakran vezet
szerrel, mielôtt gyógyszerek után nyúlnánk!
depresszióhoz, pszicho-szomatikus betegségekhez. Jelentôs
Egyes vélemények szerint depresszióról beszélhetünk, ha az
alábbi tünetek közül legalább négy minimum két héten keresztül
fennáll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bûntudat, feleslegesség- vagy tehetetlenségérzés
a halál és öngyilkosság körül forgó gondolatok
nyugtalanság vagy ingerlékenység
koncentrációs és memóriazavarok, döntésképtelenség
csökkent energiaszint vagy kimerültség
az érdeklôdés csökkenése vagy elvesztése bizonyos tevékenységek iránt (akár a szex iránt is)
folyamatos szomorúság, aggodalom vagy üresség érzése
alvászavarok – aluszékonyság, álmatlanság, túl korai ébredés
étvágycsökkenés vagy -növekedés, súlycsökkenés vagy -növekedés.

Más vélemények szerint annak a bizonyos négy tünetnek az
egyidejû fennállása esetén sem kell rögtön depressziót kiáltani,
mivel az esetek egy részében csak átmeneti levertségrôl van
szó. Bármi legyen is az igazság, egy biztos: ha nem érezzük elviselhetetlennek a helyzetet, a gyógyszeres kezelés megkezdése
elôtt érdemes megpróbálkozni a rendelkezésre álló természetes gyógymódok valamelyikével, vagy akár többel is közülük.

Aromaterápia

segítséget nyújthat számunkra a masszázs, ha meg szeretnénk
ôrizni egészségünket a stressz romboló hatásától és oldani szeretnénk a testi és a lelki feszültséget.
A lelki és testi egészség nem választható el egymástól, a testet
ellazító masszázs megnyugtatja a lelket is. Nagyon jó hatása van
az idegrendszerre, hiszen aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, ezzel egyensúlyozza a test stresszre adott negatív válaszreakcióit, feloldja az izmok akaratlan feszüléseit, lehetôvé teszi
a normális szívritmus és keringés helyreállítását. A masszázs
csökkenti a vérnyomást azáltal, hogy a test ellazul és feltöltôdik
pozitív energiákkal.
A masszázs egészségmegôrzô hatású, erôsíti az immunrendszert. Ezek mellett szorongásoldó hatása is van, valamint a depresszió kezelésében is nagy segítséget nyújt.

Lélekmasszázs
Ringató és vibráló mozgáson keresztül a test gyengéd rezgésbe jön, ami a fejtôl a talpig hat. Néhány perc elteltével a kezelt
kellemes, mély ellazulást él át. Ez egy olyan ringató masszázs,
mely a lélekre hat, visszavezeti lelkünket az ideális, legszeretetteljesebb állapotba, mely pozitívan befolyásolja minden szervünk
és energia központunk mûködését. Ezáltal az izmokba raktározott feszültséget, gyengéden, de mégis hatásosan lehet feloldani.
Ennek következtében a test, lélek, szellem harmonikus egyensúlyba kerül, így fény derülhet rég eltemetett problémákra, amik
tudatlanul megnehezítik az ember életét.

Aromamécsesben, kevés vízzel elkeverve párologtathatunk
például rózsa-, jázmin-, citromfû-, bergamott-, ilang-ilang-,
grépfrút-, lime- vagy mandarinolajat. Tapasztaljuk ki, hogy a fentiek közül melyek vannak ránk a legjobb hatással – ezeket akár
kombinálhatjuk is a továbbiakban. Ha valamelyik olaj eleve nem
„szimpatikus” számunkra, esetleg valamilyen rossz emlékünk
fûzôdne az illatához, ne próbálkozzunk vele, mert csak rontunk
a helyzeten! A számunkra kedves olajokból meleg fürdôvízbe is
csepegtethetünk összesen hat-nyolc cseppet. Jótékony hatású
az illóolajas masszázs is.
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Biopatika
2096. Üröm Fô út 54.
E-mail: biopatika2007@citromail.hu
Bejelentkezés masszázsra: 06 30 281-57-89
Bejelentkezés lélekmasszázsra: 06 20 430-48-81

Ürömi Tükör
horoszkóp

Impresszum:
FELNôTTRENDELÉS
ÜRÖM, ORVOSI RENDELô,
Doktor u. 21. Tel.: 350-224
Dr. Fehér Eszter Dr. Horti Szilvia Dr. Gelencsér Tamás

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

08.00-12.00
16.00-20.00
11.00-14.00
14.00-18.00
07.30-10.30

16.00-19.30
08.00-12.00
14.00-18.00
08.00-11.00
11.00-14.00

12.00-16.00
12.00-16.00
07.00-11.00
11.00-14.00
14.00-17.00

Fekvô beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9
között.

Megjelenik havonta 3000 példányban, Kiadó: Üröm
Község Önkormányzata, Telefon: 06/26/350 054,
Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság, Szerkesztés,
nyomdai elôkészítés: Média Stúdió Kft. 1037 Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
Tel./fax: 06-1-240-5806, 06/30/630-8980
Hirdetésfelvétel:
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806, 06-30/630-8980
mediamax@hu.inter.net, Nyilvántartási szám:
2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat nincs lehetôségünk
megôrizni vagy visszaküldeni. Az Olvasói levelek oldalon
megjelenô írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség
álláspontját. Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem
vállal.
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Ürömi Tükör
orvosi ügyelet
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprô Vállalat:
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.
06/1/269-2599
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
DMRV Szentendre
06/26/501-650
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
Mûvelôdési 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
„Varázskô” 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
Rendôrség Budaörs
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
Kôbánya 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
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fô u. 83)
06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély,
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás)
530-686
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
Vállalkozói igazolvány
530-687
Útlevél
530-681
Személyi igazolvány
530-682
Lakcímkártya
530-684
Gépjármû-ügyintézés
530-688
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor
06-20-207-7154
Szabó Gyula
06-20-223-4979
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfô: 		
Szerda:
8.00 - 12.00
Péntek:
8.00 - 12.00

13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

POLGÁRMESTER minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alpolgármester
		
minden hónap elsô hétfôjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alpolgármester
minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
JEGYZÔ 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

Gyermekrendelés:

Dr. Kerekes Ildikó	Dr. Gaál Gabriella
Hétfô:
8.00 - 11.00
Üröm
15.00 - 18.00 Üröm
Kedd:
15.00 - 18.00 Pborosjenô
8.00 - 11.00 Üröm
Szerda:
8.00 - 11.00
Üröm
14.00 - 17.00 Üröm
Csütörtök: 15.00 - 18.00 Pborosjenô
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 Pborosjenô
Rendelôk:
Rendelô:
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286
Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenô, Fô u. 18. T: 336 - 187
Védônôi szolgálat:
Kedd: 10.00 - 11.30 T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00
A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefonon egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.
ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA
Éjszakai ügyelet
Este 18 órától
Reggel 8 óráig

Nappali ügyelet	Hétvégi ügyelet
Üröm: 350-224
Szombat reggel 8 órától
Orvosi rendelô
Hétfô reggel 8 óráig

ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257
2009. március
01. Dr. Horti Szilvia
02. Dr. Gelencsér Tamás
03. Dr. Kovács Levente
04. Dr. Fehér Eszter
05. Dr. Horti Szilvia
06. Dr. Fehér Eszter
07. Dr. Kovács Levente
08. Dr. Fehér Eszter
09. Dr. Gelencsér Tamás
10. Dr. Kovács Levente

11. Dr. Fehér Eszter
12. Dr. Horti Szilvia
13. Dr. Fehér Eszter
14. Dr. Fehér Eszter
15. Dr. Fehér Eszter
16. Dr. Gelencsér Tamás
17. Dr. Kovács Levente
18. Dr. Fehér Eszter
19. Dr. Horti Szilvia
20. Dr. Fehér Eszter
21. Dr. Gelencsér Tamás

22. Dr. Gelencsér Tamás
23. Dr. Gelencsér Tamás
24. Dr. Kovács Levente
25. Dr. Fehér Eszter
26. Dr. Horti Szilvia
27. Dr. Fehér Eszter
28. Dr. Gaál Gabriella
29. Dr. Gaál Gabriella
30. Dr. Gelencsér Tamás
31. Dr. Kovács Levente

ÜRÖMÖN és PILISBOROSJENôN
a Sürgôsségi orvosi ellátást biztosítják
MUNKANAPOKON hétfôtôl – péntekig
Hétfô:

8-tól 12 óráig
Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendelô
		
tel.: 350-224
12-tól 18 óráig
Dr. Kovács Levente
Pilisborosjenö, Orvosi rendelô 		
tel.: 336-308
Kedd: 8-tól 12 óráig
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
12-tól 16 óráig
Dr. Gelencsér Tamás
Üröm, Orvosi rendelô
		
tel.: 350-224
16-tól 18 óráig
Dr. Fehér Eszter
Üröm orvosi rendelô 		
tel.: 350-224
Szerda: 8-tól 14 óráig
Dr. Fehér Eszter
tel.: 06/30-352-2047
14-tól 18 óráig
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelô
		
tel.: 350-224
Csüt.: 8-tól 14 óráig
Dr. Gaál Gabriella tel.: 06/70-940-5919
14-tól 18 óráig
Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendelô
		
tel.: 350-224
Péntek: 8-tól 11 óráig
Dr. Kovács levente
Pilisborosjenô, Orvosi rendelô 		
tel.: 336-308
11-tôl 12 óráig
Változó		
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
12-tôl 14 óráig
Dr. Gaál Gabriella tel.: 06/70-940-5919
14-tôl 18 óráig
Dr. Gelencsér Tamás
Üröm, Orvosi rendelô
		
tel.: 350-224

Ürömi Tükör
Egészség

CALLANETICS
TORNA
HÖLGYEKNEK

Meghívó
Kedves Civil Barátunk!
Tisztelettel
meghívjuk
Önt
2009. március 24-én, 17 órakor
kezdôdô, az agglomerációs települések problémáival foglalkozó civil mûhelymunkánkra, amely a
pilisvörösvári HVI és a KÉVE Alapítvány szervezésében kerül megrendezésre.
A találkozón szeretnénk megoldásokat
találni a budapesti vonzáskörzet
hátrányos megkülönböztetésének enyhítésére. A
mûhely helyzetelemzéssel, közös problémák
feltárásával, probléma- és projekttérkép elkészítésével, konzorciumok létrehozásával,
foglalkozik.
Megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk!
Vidákovits Tibor
HVI irodavezetô

Duró Ildikó
KÉVE Alapítvány

Ürömi Közösségi Ház, Üröm, Iskola u. 4.

Mi a Callanetics?
Az egyik leghatékonyabb alakformáló és testtartást
javító torna. Megelôzi és mérsékli a derék-, hát-, és
térdfájdalmakat, a csontritkulást és meszesedést! A
Callanetics torna során elsôsorban a mélyen fekvô
izmok dolgoznak, ezáltal megelôzhetôek a derék és
hátfájások, illetve csökkenthetôek a már kialakult
fájdalmak. Ez a speciális torna enyhíti, illetve megszüntetheti a térdfájdalmakat. Rendszeres gyakorlásával megelôzhetô a csontritkulás és a meszesedés!
Kitûnô a relaxáló, feszültségoldó hatása. Egyben
olyan testformáló módszer, amellyel rövid idô alatt
javíthatunk alakunkon, testtartásunkon, jelentôs
hatással van közérzetünkre, kondíciónkra.

Kinek ajánlott?
A hölgyek valamennyi korosztályának ajánlott,
mert izületkímélô, nincs erôkifejtést igénylô szökdelés, ugrálás, ezért mindenki életkorra, testsúlyra való
tekintet nélkül biztonsággal végezheti.

Részvételi díj: 1200 Ft/óra

Kérem, részvételi szándékát legkésôbb
március 20-ig az alábbi elérhetôségen szíveskedjék jelezni:

pilisvorosvari@vkszi.hu

KÉPZETT OKTATÓVAL
ÜRÖMÖN!

Érdeklôdés és jelentkezés az alábbi
elérhetôségeken:
Tóth Mary tanfolyamvezetônél
Mobilon: 06-30-9216559
Email: HYPERLINK „mailto:mary@golfcourses.
hu” mary@golfcourses.hu
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Ürömi Tükör
hagyományôrzôk

Ürömi
Hagyományôrzô
Egyesület hírei

ismertetést.
Fallóskútra buszoztunk a Nagyboldogasszony tiszteletére emelt templom együttesbe, ahol egy remete fogadott
bennünket.
Hazafelé menet átgondoltuk milyen nagyszerû dolog a
hagyományôrzés.
2008. december 20-án megtartottuk az éves beszámolót, elfogadtattuk a Tagsággal a 2009. éves tervezetünket.
Három kerek születésnapost, és a névnaposokat köszöntöttük. Karácsony elôzeteseként megajándékoztuk
egymást. Énekeltünk, táncoltunk, a jó hangulathoz a zenét
ismét Kaiser Zoltán szolgáltatta.
2009.február 21-én Fonóval kezdtük az évet. A fonó
a falusi fiatalság legfôbb rendszeres találkozóhelye volt a
fonóházban. Összejövetelünkön felelevenítettük a fonó
hangulatát.
2009.március 29-én télbúcsúztató, tavaszköszöntô lesz
16 órai kezdettel a Mûvelôdési házban, melyre minden
érdeklôdôt szeretettel várunk.
Fehér Istvánné
elnök

Nyugdíjas találkozón vettünk részt, ahol nagy sikert
arattunk a Gedeon bácsi címû produkciónkkal.
Kirándulást tettünk a Mátrában, az elsô állomás
Mátrafüred Palóc Néprajzi Múzeum magángyûjteménye
volt. Szakácsné Mészáros Magda csodálatos babákat mutatott be népviseletbe öltöztetve. A fonó szövôgépeit, fali
kézimunkáit, eszközeit ôrzi a jövô nemzedék számára.
Következô megálló Mátraháza, ahol megnéztük a Naphimnusz park gyönyörû stációit, majd Kékestetôn pihentünk az ország legmagasabb pontján.
Mátraszentistvánban a Vidróczky csárdában ebédeltünk, ahol a csárda névadójáról, életérôl, haláláról kaptunk
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Tisztelt Lakótársaink!

Egy dallam, egy illat, egy íz, egy érzés, …egy KÉP…

AlkalmiFotó

Az Ürömi Hegyvidék Polgárôr Egyesület arra
kéri Önöket, hogy aki teheti és még nem kötelezte el
magát más civil szervezetnek, a jövedelemadójának
az 1%-ával a mi egyesületünket segítse.
Az utóbbi hónapokban látványosan csökkent a
vagyon elleni bûncselekmények száma, melyben nagy
része van a polgárôrök önkéntes munkájának is.
Segítsen abban, hogy ez a tendencia ne forduljon
vissza és biztonságos településsé válhassunk!
Köszönettel: Polgárôrség vezetôsége.

Adószámunk: 18692529-1-13
Hivert Daniella

Esküvôk, rendezények, portrék,
babák, gyerekek fotózása
Tel: 06-20 / 9679-347

www.alkalmifoto.hu
info@alkalmifoto.hu

Kicevice, villô!
Maj, kivisszük kicevicét,villô!
Maj,behozuk a zöld ágat, villô !
A lányokra jó szerencsét, villô!

MEGHÍVÓ
￼

Az Ürömi Hagyományôrzô Egyesület
tisztelettel meghívja
2009. március 29-én, vasárnap 16 órától
a Közösségi Házba

télbúcsúztató-tavaszköszöntô délutánjára.
A programban fellépnek az Ürömi Öröm Néptáncmûhely táncosai
Kiszebábu égetés
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Ürömi Tükör
Iskola

Igy ünnepelték a karácsonyt az iskolában
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Új

StopStart rendszerrel

Nem fogyaszt a pirosnál
Az új Yaris még gazdaságosabb, még dinamikusabb és még jobban ﬁgyel környezetére. Az innovatív Toyota Optimal Drive hajtással:
– motorja erősebb és takarékosabb,
– CO2-kibocsátása alacsonyabb lett.
Az új 1,33-as benzines motor StopStart rendszerének köszönhetően, ha az
autó nem halad, a motor sem jár.

A Toyota Sakura egyedi ajánlata:

A hétvégén megrendelt Yaris-hoz: Szerelt TOYOTA gyári
keréktárcsa + téli gumi = 8 900 Ft/db (az első 10 megrendelő részére)

TOYOTA SAKURA KFT.
1033 Budapest, Szőlőkert utca 1.
Telefon: (1) 250-8900
Fax: (1) 436-7545
www.sakura.hu

Ismerkedjen meg az új Yaris további
személyiségjegyeivel hivatalos
márkakereskedésünkben és a
www.toyota.hu oldalon.

Nyílt
hétvége:
március 7-8.

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI MUNKÁK, HITELÜGYINTÉZÉS
Üröm, Dózsa György út 47.
06 70 210 58 96
06 26 350 671
06 30 476 8154
06 30 696 6968
jaavor@mail.tvnet.hu

TRUNK

Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

Kalodás tûzifa
kapható!
Konténeres, önrakodós, darus
és billenôplatós autókkal
sóder, homok, termôföld szállítás,
gépi földmunka.

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838
A nyerők technikája!

Akció

Március 15-éig - gépvásárlás esetén - bármelyik üzemképtelen elektronikus
láncfürészét, fűnyirógépét beszámítjuk megbeszélés szerinti értékben.

www. erparker.hu
Az árengedmény tipusonként változó!

ERPARKER BT. BUDAPEST III., CSILLAGHEGY, ÁRVÁCSKA U. 6.
(bejárat az Ürömi útról)
Tel.: 1/240-0120 Tel./Fax: 1/240-3011 Mobil: 30/9320-138
Üzlet nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig
Szervíz nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig

erparker@interware.hu

FŰRÉSZLÁNCOK MINTA ALPJÁN MINDEN TÍPUSHOZ!

