ÜRÖMI
ÜRÖMI
Az ürömi önkormányzat

TÜKÖR

2012. január - február - március

TÜKÖR
közéleti havilapja

Ürömi Tükör

„Föltámadott a tenger! A népek tengere”

Meghívó
Szeretettel meghívjuk községünk lakosságát
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
164. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésünkre.
Idõpont: 2012. március 14-én szerdán 11.00 órakor
(koszorúzás 10.45 órakor).
Helyszín: Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház nagyterme
(Iskola utca 4.).
Ünnepi beszédet mond: Badacsonyi László alpolgármester.
Ünnepi mûsorral a József Nádor Általános Iskola tanulói készülnek.
Felkészítõ tanár Braun Mária.

Mindenkit szeretettel várunk!
Üröm Község Önkormányzata

S zeretettel meghívunk mindenkit a
A 2012. május 1- jén megrendezésre kerülő

Majálisra
H elyszín :

a

P olgármesteri H ivatal

előtti tér

P rogramok :
Májusfa állítás 10.00 órakor
Főzőverseny
Nevezés 9.00 órától folyamatosan Papp Ákosnál (a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjénél)
Az alapanyagokról és a főzőeszközökről a versenyzők gondoskodnak. Tűzifát biztosítunk.

G yermekprogramok :
Ingyenes játékok a gyermekeknek (ugráló vár, körhinta, kisvasút, kötélhúzás, arcfestés)
Z ene :
A jó hangulatot többek között Kaiser Zoli biztosítja.
Az önkormányzati sátorban mindenkit szeretettel várunk egy tál finom ételre
(vaddisznó-, őz-, és birkapörkölt) és egy pohár italra.

Mindenkit szeretettel várunk!
Üröm Község Önkormányzata
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Ürömi Tükör

Üröm község 800. éves évfordulójának
programajánlata
2012. február 18-án farsangi álarcosbállal és jelmezversen�nyel kezdôdött a 800 éves évforduló ünnepségsorozata, amely
egész évben kínál szórakozási lehetôséget.
Március 30.
XI. Nemzetközi Gyermek, Népzenei- és
Néptánc Fesztivál
Felelôs: Néptáncmûhely
Helyszín: József Nádor Általános Iskola
Március 31.
Tavaszköszöntô nap
Felelôs: Hagyományôrzô egyesület
Helyszín: Mûvelôdési Ház
Április 29.
Szent György napi mise
Római katolikus templom elôtti rendezvény,
Szt. György szobor megkoszorúzása, búcsú
Felelôs: Mûvelôdési Ház, Egyházak
Május 1.
MAJÁLIS
Szervezô: Ürömi Önkormányzat
Fôzôverseny és korabeli ételek,
gasztronómiai bemutató
Napközben zenei programok
Felelôs: Mûvelôdési Ház

Május 25.
Táncszínházi bemutató
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely színházi elôadása
Felelôs: Néptáncmûhely
Helyszín: Mûvelôdési Ház
Május 26-27-28.
Kitelepített németek fogadása
Felelôs: Német kisebbségi Önkormányzat
Június 16-17.
Középkori zene (kb. 1-1 óra mindkét nap
a nyári fesztiválon)
Felelôs: Mûvelôdési Ház
Szeptember 29.
A 800 éves évforduló emléknapja
Koncert, vásárosok, gyermekprogramok,
középkori vetélkedôk
Szüreti bál
Felelôs: Mûvelôdési ház
Helyszín: Iskola v. Mûvelôdési Ház
November 30. vagy december 1.
Szent András nap
Felelôs: Mûvelôdési Ház

A korabeli Üröm az újonnan készült kápolnával – metszet

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
Művelődési ház

Álarcosbál
Az Üröm Község fennállásának 800. évét ünneplô
eseménysorozat elsô programja a farsangi Álarcosbál volt, amelyet február 18-án karneváli hangulatban tartottunk a Mûvelôdési Házban.
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Ürömi Tükör
Művelődési ház
Idén jelmezversenyt is tartottunk,
amelyen az ötletes jelmezeket a szigorú zsûri (Badacsonyi László elnök, Királyi Vilmosné, Papp Ákos tagok) értékelte, a legjobbak díjazásban részesültek.
Göröcs András saját farsangi versét
is elõadta.
Volt karaoke, tánc és a büfé mellett a hagyományõrzõk által készített
kitûnõ fánkokat is megkóstolhatták a
vendégek.
Éjfél után a jó hangulatról Badacsonyi László gitárjátéka gondoskodott. Köszönet a résztvevõknek jelmezeseknek
és jelmez nélkülieknek, a mûvelõdési
ház munkatársainak a díszítésért és
a büféért de mindenekelõtt Fehér Marikának és a hagyományõrzõknek az
elõkészületekben és a rendezvényben
nyújtott minden segítségükért.

A Magyar Kultúra Napja
1989 óta minden évben január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját (Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát).
Ürömön régi hagyomány, hogy a Mûvelõdési
Ház minden évben zenés vagy irodalmi mûsorral
tiszteleg e jeles nap elõtt.
Ebben az évben az ünnep elõestéjén Cseh Tamás emlékmûsort tartottunk, amelyen József Attila
versek is elhangzottak.
A közönség hosszas tapssal jutalmazta Kerényi
Zsolt és Fenyvesi Gábor gitárral kísért elõadását valamint Sípos Imre színmûvészt aki rendkívüli átéléssel szavalta el a költõóriás talán legismertebb verseit.
Köszönet a fellépõ mûvészeknek és a lelkes, a vártnál jóval nagyobb létszámú közönségnek.
Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak is, hogy idén is lehetõvé tette az ingyenes
belépést.
Papp Ákos

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Itt a Farsang, áll a bál…
A népi hagyomány szerint Vízkereszt napjától hamvazó szerdáig, a nagyböjt elsõ napjáig számoljuk a farsangi idõszakot.
Ilyenkor zenés-táncos összejövetelek sora, bálok,
mulatságok, eszem-iszom, dínom-dánom jellemzi
ezt az idõszakot.
A Hóvirág Bölcsõdében 17-én és 24-én tartottuk a farsangot a csoportokban. Bár a hozzánk já-

Kis falvakban valamint az iskolákban, óvodákban a hagyomány szerint
még mindig beöltöznek az emberek és
a gyermekek, hogy zenés mulatságokkal
búcsúztassák a telet. A farsang tulajdonképpen a tavasz eljövetelének ünnepe.
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Bölcsôdei
Beiratkozás
ró gyermekek még aprócskák, mégis többségük beöltözött, a kisebb gyerekek pedig eleinte félénken, majd
egyre jobban felbátorodva figyelték az eseményeket.
Volt, aki késõbb kedvet kapva a nap folyamán öltözött
át jelmezébe.
A 4 csoport a Süninél bulizott. Örültek a gyerekek,
hogy olyanokkal is találkozhattak, akikkel csak az udvaron szoktak. Természetesen a farsangra jellemzõ nagy
és bõséges lakoma nálunk is felfedezhetõ ilyenkor. Volt
ám élõzene is, amit a Kölyökidõ alapítvány ajánlott fel
nekünk. Egész délelõtt szólt a zene, asztalon állt a soksok finomság, sütik, pogácsák, fánkok, amiket a gyerekek jóízûen elfogyasztottak. Ezeket ezúton is szeretnénk a szülõknek megköszönni.
Nagyon ötletesre sikerültek a jelmezek is, persze
megint csak a szülõket illeti dicséret. Delfineknél Robin
Hood, Mackó Muki, sõt a Mikulás rénszarvasa is jelen
volt. Ezen kívül vendégül láttuk Shrek-et, Mickey egeret, bohócot, Tigrist, kutyát, pókot, sok-sok pillangót és
kishercegnõt, illetve egy tûzoltót is, akinek szerencsére
más dolga nem volt, csakis a szórakozás.
Eltelt hát végre a tél, bár az igazán jó idõ még várat
magára, mi már lelkesen készülünk a tavaszra, várjuk a
bölcsibe beiratkozó gyermekeket, egyre többet tudunk a
friss levegõn tartózkodni, nem utolsósorban pedig várjuk
a májust, hogy végre megköszönhessük az Édesanyáknak azt a sok jóságot és szeretetet, amivel elhalmozzák
a hozzánk járó apróságokat és segítik a munkánkat.
Csordásné Tõkés Katalin, Balla Orsolya

IDÕPONTJA:
Április 23-24., 8.00-17.00
PÓTBEIRATKOZÁS:
Május 7., 8.00-17.00
szükséges dokumentumok:
· születési anyakönyvi kivonat
· lakcímkártya (apa, anya, gyermek)
· oltási könyv
· TAJ kártya
· munkáltatói igazolás az anya részérôl

I. – II. – III.

HELYSZÍNE:
Hóvirág Bölcsôde
Üröm, Petôfi u. 22.
ÉRDEKLÕDNI:
Csordásné Tôkés Katalin
06 20 405 5397
Király Veronika
06 20 425 4960
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Ürömi Tükör
Óvoda

Téli programok az óvodában
Sajnos az idei tél nem nagyon volt arra alkalmas, hogy a gyerekekkel szánkózni menjünk. Vagy nagyon
hideg volt, vagy olvadt a hó.
Ilyen idõben igyekszünk benti programokat
szervezni a gyerekeknek. Volt, aki bábszínházba ment, volt, aki egy múzeumot látogatott meg,
a mi csoportunk a Tropicariumot választotta.

A gyerekek közelebbrõl megismerkedhettek a vízi állatokkal. Többek között cápát, ráját, különleges halakat,
egy „esõerdõben” aligátorokat láthattak. Találkozhattunk
„Némóval és barátaival” is! Egy medence oldalán lévõ
alagútba bemászhattak a „ráják közé”. A bátrabbak meg
is simogathatták õket.
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Ürömi Tükör
Óvoda

Februárban vidám farsangi mulatságot tartottunk
óvodánkban. Már az elmúlt hetekben készülõdtünk,
termet díszítettünk, verseket, dalokat tanultunk. Ügyes
gyermekkezek festették az álarcokat, bohócokat. Izgatottan mesélték kicsik és nagyok, hogy milyen jelmezbe
öltöznek majd a „nagy” napon.

A bál reggelén érkeztek a „hercegnõk”, a „bohócok”,
a „kalózok”, és a számtalan ötletes jelmezbe bújt óvodás. Táncoltak, játszottak, majd mikor megéheztek, ettek, ittak, s elfogyasztották a helyben sütött finom fánkokat is. A jelmezesek sorra bemutatkoztak a többiek
elé kiállva, mindenkinek taps járt! Az idei farsangon is

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
Óvoda
voltak különbözõ hercegkisasszonyok és szuperhõsök,
de a szülõi találékonyságnak köszönhetõen volt több
igen ötletes és gyönyörû jelmez: matróz-egér, indiánlány,
fagyiárus lány…
A felnõttek maskaráit is
mindig nagy örömmel fogadják a gyerekek – boszinak,
légikisasszonynak
öltözve
sikert arattunk mi is. Késõbb
énekelve körbejártuk a többi
csoportot is, hogy megnézzük jelmezeiket, táncoljunk
velük egyet.
Reméljük, hogy minden
kisgyermek jól érezte magát,
és jövõre is szívesen bújik
majd jelmezbe.
Kovács-Papp Éva

ÓVODAI
Beiratkozás

Rendelkezô nyilatkozat
a befizetett adó egy százalékáról
A kedvezményezett adószáma:

1 8683923-1-13

ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLÕKET, HOGY A
2012/2013-AS NEVELÉSI ÉVRE:

A kedvezményezett neve:

2012. április 23-án, valamint
április 24-én,
8 és 17 óra között lehet
beíratni a gyermekeket!

Ürömi Óvodások Alapítvány
Tudnivalók:

A PÓTBEIRATKOZÁST:
2012. május 7-én 8-tól és 17 óráig tartjuk!

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány
borítékba, amely e lap méretét csak annyiban

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
· a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
· lakcímkártya,
· a szülôk lakcímkártyája,
· anya munkáltatói igazolása,
· a gyermek egészségügyi kiskönyve.

haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhetô
legyen.
Fontos:
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ,
ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát,
elnevezését, a borítékon pedig az Ön nevét,
lakcímét és az adóazonosító jelét (adószámát

A BEIRATKOZÁS FELTÉTELE:
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKCÍM!
Üröm, 2012. 02. 21.

pontosan tünteti fel.
Köszönettel: Stoffer Judit
Óvodavezetô
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Stoffer Judit
Óvodavezetô

Ürömi Tükör
Iskola

Rendhagyó levél az idei iskolabálról
Mint minden évben, idén februárban is megrendezték a lelkes SZMK-s anyukák és apukák a Szülõk Bálját.
Az elõkészületek rengeteg munkát igényeltek a szülõktõl.
Már hetekkel korábban megindult a felderítõ mozgalom, honnan szerezhetnének székeket, asztalokat, poharakat stb. Rengeteg utánjárással, kedves szavakkal,
lelkesítõ mondatokkal igyekeztek minél lejjebb vinni az

árakat. Aki tudja, kihez szól, és képes a másik ember legapróbb rezdülését is észrevenni, aki ugyanúgy tud örülni
5000 forintnak, mint 50 000-nek, annak sikerült is mindent megszervezni, elõteremteni. S ki lehetne más ez a
személy, mint az SZMK elnöke,
Murányi Gabi. Az õ irányításával
egy olyan ütõképes, jól szervezett, remek hangulatú SZMK
jött létre, amelynek mára ez már
nem is feladat.
Ötvös Zsuzsi zseniális koordinációs képessége lehetõvé
tette a „sok jó ember kis helyen
is elfér” elmélet megvalósítását.
Profi módon megoldotta, hogy a
baráti társaságok egymás mellé
ülhessenek, s nem kis munkával
kiötlötte, miként is jut hely a táncolni vágyóknak.
A büfében végzett önfeláldozó munkából évrõl-évre ugyanazok a szülõk vállalnak orosz-

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
Iskola
lánrészt. Az ínycsiklandozó finom falatokat Lakos Kati
vezénylésével SZMK-s anyukák és apukák varázsolták
elénk, a bárban Janek Eszter és Csánki Nóra állta tisztességgel az ostromot.
Rengeteg szülõt illet köszönet és hála az áldozatos
munkájáért. Voltak, akik pakoltak, takarítottak, dekoráltak,
sütöttek, szerveztek, rendeztek vagy éppen adakoztak. De
voltak olyanok is, akik mindenbõl kivették a részüket. Köszönet illeti Laboda Gábor polgármester urat, aki lehetõvé
tette, hogy ingyen használjuk az iskola valamennyi helyiségét.
Ennek az összefogásnak köszönhetõ ez a remekre sikerült bál!
Ezen az estén vidám SZMK-s anyukák fogadták az
érkezõ vendégeket egy pohár pezsgõvel, majd illõ módon
mindenkit bekísértek a helyére.

Ahogyan beléptünk a terembe, pazar látvány tárult a
szemünk elé. Pathó Judit csodálatos lufidekorációja erre
az éjszakára igazi báli hangulatot kölcsönzött a tornateremnek. Így tehát nekünk, bálozóknak más feladatunk
már nem volt, mint jól érezni magunkat. Bizton állíthatom,
hogy ez sikerült, hiszen a talpalávalót idén a Black Magic
Band húzta, nem kis sikerrel. Erre az egy napra kizökkenhettünk a szürke hétköznapokból, jutott idõ egy kis
beszélgetésre, nevetésre, táncra. S mindeközben gyûlt a
pénz a gyerekeinknek. Idén a báli bevétel: 750 000 Ft,
amelyet az oktatási eszközök fejlesztésére ajánlott fel ez
a lelkes kis csapat.
Kedves Szervezõk! Köszönjük nektek ezt a fergeteges
bált, a rengeteg munkát, s kívánunk nektek a következõ
évekre is hasonló jókedvet és lelkesedést!
Egy pazarul szórakozó anyuka és apuka

FELHÍVÁS

Beiratkozás

Ezúton szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy a

A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskolába a

március 15-én (csütörtök) esedékes SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

2012/2013. tanévre

a nemzeti ünneppel kapcsolatos munkarendváltozás miatt

a beiratkozás az alábbi idõpontokban lesz:
Beiratkozás:

MÁRCIUS 17-ÉN (SZOMBAT)
lesz a településen megrendezve.

március 26-27 (hétfõ, kedd) 07.30-15.00

Megértésüket a elõre is köszönjük!

Pótbeiratkozás:
április 16. (hétfõ) 07.30-15.00

Vidákovits Tibor

Beiratkozáshoz szükséges:

alpolgármester

óvodai szakvélemény,

Zöldhulladékgyûjtés

születési anyakönyvi kivonat,

Ürömön ismét megkezdôdik a tavasztól ôszig tartó

egészségügyi törzslap.

szervezett zöldhulladékgyûjtés.

TAJ-kártya, lakcímkártya,

Más iskolába történõ beiskolázás esetén is az állandó ürö-

Az elsô gyûjtési nap: MÁRCIUS 29. (CSÜTÖRTÖK)
A Saubermacher-Bicske Kft. ezt követôen kéthetenként –

mi lakcímmel rendelkezõknek be kell iratkozniuk Ürömön,
melyhez kérjük a leendõ iskola befogadó nyilatkozatát. A nyilatkozat leadása után állítjuk ki a távozási lapot.

mindig csütörtökön! – gyûjti össze a bezsákolt kerti zöldhulladékot.
Felhívnám mindenki figyelmét, hogy csak a Saubermacher
által erre a célra rendszeresített „zöldzsákban” kihelyezett
hulladékot (kerti nyesedék, levágott fû, levél) szállítják el.
„Zöldzsákot” a Dózsa György úti CBA-ban és a Kossuth utcai
Kis ABC-ben lehet 378 Ft-os áron vásárolni!
Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT

Év eleji interjú Laboda Gáborral,
Üröm polgármesterével
A 2011-es gazdasági év úgy gondolom sok
bizonytalanságot tartogatott az önkormányzatok számára is. A nagy ellátórendszerek
átalakítása az önkormányzatokat is érinti,
úgy a napi munkát illetõen, mint a jövõ feladatainak tervezését. A koncepció tervezésénél még az sem volt biztos, hogy mikortól
valósul meg a feladatfinanszírozás bevezetése, illetve milyen feladatok maradnak az
önkormányzatoknál. Az év eleji interjúmat,
tehát ezekkel a gondolatokkal indítom Üröm
polgármesterénél.
Cs. G.: Polgármester Úr! A bevezetõ gondolatokból következik elsõ kérdésem. 2011. decembere óta tisztábban látnak az önkormányzatokat
érintõ változásokban. Mi az amit biztosan tud,
hogy változni fog?
L. G.: A megfogalmazott kérdés nagyon aktuális és talán konkrétabb választ is tudok adni, mint két hónappal ezelõtt tehettem volna.
December végén több fontos, az önkormányzatokat érintõ törvény elfogadása megtörtént,
nevezetesen az Önkormányzati törvény, a
Köznevelési törvény és a 2012. évi központi
költségvetési törvény, valamit az új Államháztartási törvény annak végrehajtási rendelete is megalkotásra került. Az új önkormányzati törvény rendelkezései lépcsõzetesen
lépnek hatályba. 2012. január 1-tôl a törvényességi felügyeleti és a kötelezettségvállalásra
vonatkozó szabályok, valamint a megyei önkormányzatok feladatkörére vonatkozó szabályok léptek hatályba. Az új feladatfinanszírozási
rendszer, az új Polgármesteri Hivatali struktú-

rára vonatkozó szabályok pedig 2013. január
1-tõl lépnek hatályba. Az összeférhetetlenségi
és méltányossági szabályok hatálybalépése
a 2014. évi önkormányzati választások napját
követõen történik. Mindebbõl következik, hogy
a 2012. év valamennyi önkormányzat számára,
így Üröm számára is a felkészülés éve kell, hogy
legyen. A részletszabályok, a végrehajtási rendeletek azonban még nem ismertek, tehát ezért
ma még pontosan nem tudok nyilatkozni arról
sem, hogy mi lesz önkormányzatunk számára a
kötelezõen ellátandó feladat. Ez azért lényeges,
mivel a belépõ új feladatfinanszírozási rendszerben a kötelezõen meghatározott feladatokat támogatja az állam. Az is körvonalazódik már az
eddig megjelent jogszabályokból, illetve egyéb
nyilatkozatokból, hogy az önkormányzatoktól az
államigazgatási feladatok is elkerülnek a kijelölt
járási kormányhivatalokhoz. Mint említettem a
nemzeti köznevelésrõl szóló törvény elfogadása
is megtörtént. A köznevelési törvény összhangban van az elfogadott önkormányzati törvén�nyel abban, hogy a köznevelés állami feladat
lesz. Az önkormányzatok számára a törvény
lehetõvé teszi, hogy köznevelési szerzõdést
kössön a feladatellátásra, de a részletszabályok
itt sem ismertek. Tehát jelenleg arról nyilatkozni, hogy Üröm önkormányzata köt-e majd ilyen
szerzõdést, vagy sem nem lehet pontosan, a
részletek ismeretének hiánya miatt. A végrehajtási rendelet minden bizonnyal az év folyamán
fog megjelenni, hiszen a nemzeti köznevelési
törvény ezen rendelkezése 2013. január 1-jén
lép hatályba. Úgy gondolom, hogy az eddig el-
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mondottak is igazolják – de a köztudatban is ez
már ismert – hogy az önkormányzati rendszert,
a közigazgatást illetõen a megalkotott új törvények gyökeresen érintik és új alapokra helyezik.
Ha 2013-ban ismét ezeket a kérdéseket felteszi, minden bizonnyal el fogom tudni mondani azt, hogy mi az a kötelezõen ellátandó
feladatunk ami itt maradt, hány fõt kellett elbocsátani a hivatalból az igazgatási feladatok, illetve hatáskörök átrendezése végett,
illetve tudtunk-e szerzõdést kötni arra, hogy
az általános iskolai oktatást köznevelési
szerzõdés keretében továbbra is az önkormányzat lássa el.
Cs. G.: Valóban a válaszok világosak és
egyértelmûek voltak. A komoly változások tehát
2013-tól várhatóak, azért azt még megkérdezném, hogy a változásokra való felkészülés mit
jelent?
L. G.: Konkrét felkészülésrõl egyértelmû,
hogy csak a részletek teljes ismerete után lehet
felelõséggel nyilatkozni. Remélem, hogy az év
második felében ismertek lesznek a végrehajtási
rendeletek, így részletes ütemtervet tudunk majd
készíteni a végrehajtandó feladatokra és bevételeink teljes körének ismeretében pedig újra
tudjuk gondolni önként vállalható feladatainkat.
Amennyiben a kialakuló új feladatfinanszírozási
rendszer valóban biztosítani fogja az önkormányzati szolgáltatások stabil mûködtethetõségét,
így ez esetben nem kell visszalépnünk tervezett
fejlesztési feladataink megvalósításától. Amen�nyiben a helyi adóbevételekbõl elvesznek pl:
gépjármûadó bevétel, iparûzési adó egy része, ez esetben teljesen új gazdasági programot kell készíteni. Tehát egyenlõre nem tehetünk mást, mint várjuk a konkrétumokat.
Cs. G.: A 2012. évi települési költségvetés
elõkészítése az eddig elmondottakat figyelembe
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véve még a korábbi finanszírozás szerint történt,
vagy történt változás a tervkoncepció elfogadása óta?
L. G.: Elôzôekben elmondtam, hogy az
országgyûlés még 2011. december végén elfogadta az ország 2012. évi központi költségvetését. Üröm önkormányzat 2011-ben elfogadott
tervkoncepcióját a költségvetési törvénytervezetben az önkormányzatokra vonatkozó szabályok
és meghatározott bevételi források ismeretében
készítettük elõ. Pozitívum, hogy a koncepcióban
megfogalmazott feladatokból nem kellett elvenni
forráshiány miatt.
Cs. G.: Végül is hogyan alakultak a 2012. évi
települési költségvetés célkitûzései?
L. G.: A tervezhetõ célokat, a rendelkezésre
álló bevételek nagyságrendje határozza meg. Az
elõzõekben említettem, hogy a 2012. évi költségvetésünk véglegesítésekor forráshiány miatt
nem kellett visszalépnünk. A február 15-i ülésen
fogadták el a képviselõk az ez évi költségvetést,
mely 1 308 110 000 Ft bevétellel és ugyanilyen
nagyságrendû kiadással számol. Az összbevételen belül a mûködési bevételek 46,5%-ot tesznek ki. Ebben a bevételben vettük számításba a
helyi adókat, a központi adókból való részesedésünket (gépjármûadó, SZJA) valamint a bírságok, pótlékok bevételeit. A támogatások nagyságrendje az összbevétel 19,4%-a, mûködési
célra átvett pénzeszköz az összbevétel 3%-a.
A bevételek között igen jelentõs nagyságrendû
a pénzforgalom nélküli bevétel, más szóval az
önkormányzat tartalék állománya, mely az összbevétel 30,5%-át teszi ki. A bevételeket illetõen
tehát egyértelmû, hogy annak nagyságrendjét
elsõsorban a megtakarításaink adják. A költségvetés kiadásait tekintve a mûködtetés költségei az összkiadás 52%-át teszik ki. Ez az
elõirányzat nyújt fedezetet az intézmények
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üzemeltetésére, fenntartására tehát az óvodai
ellátás, a bölcsõdei ellátás, általános iskolai
oktatás, közmûvelõdési feladatok, közterületek, parkok fenntartása, temetõ fenntartása,
illetve a településigazgatási tevékenységek
ellátására. Igen sokrétû és összetett feladatot kell ellátnunk, a folyamatos feladatellátás,
finanszírozható pénzellátást igényel. Ezért
a végrehajtás során napi gazdálkodást kell
folytatnunk és megfelelõen rangsorolnunk,
hogy likviditási gond ne merüljön fel.
Cs. G.: Ahhoz, hogy a folyamatos pénzellátás
biztosított legyen elégséges a helyi és napi odafigyelés?
L. G.: Ez túl egyszerû lenne, hogy csak
odafigyelés kell ahhoz, hogy a gazdálkodási dolgok rendben menjenek. Az odafigyelés, a felelõsségteljes gazdálkodás egyik nem
lebecsülendõ fontos eleme. A napi gazdálkodás
alatt azt kell érteni, hogy hiába van az éves költségvetésbe betervezve egy adott feladat, ha az
pénzforgalmilag nem finanszírozható, így kötelezettséget csak akkor tudunk vállalni, ha a fedezet is rendelkezésre áll. Itt említeném meg,
hogy milyen fontos, hogy a tervezett bevételek
beszedhetõek legyenek, tehát a tervezéskor oda
kell figyelni arra is, hogy ne történjen felültervezés például a saját bevételeknél és ezen kívül
valós bevételek legyenek számításba véve.
A bevételi források között természetesen vannak
olyan bevételek, melyek realizálása nem tõlünk
függ, tehát e források tekintetében ki vagyunk
szolgáltatva a központi költségvetésnek. Hozzáteszem, hogy eddig a normatív támogatások és
a megosztott bevételek idõarányos biztosítása
tekintetében nem volt problémánk. Minden estre
a tartalékunk bizonyos szempontból biztonságot
jelent, tehát a mûködtetés, mint prioritást élvezõ
feladat ebben az évben is biztosítva lesz.

Cs. G.: Gondolom azért fejlesztésekre is jut a
bevételekbõl.
L. G.: Igen, jelentõs elõirányzatot terveztünk
felújításra és fejlesztésre a 2012. évi költségvetésben. A felújítások között említeném a szilárd burkolatú útjaink tavaszi kátyúzási munkáit, szükség esetén teljes aszfaltburkolat
csere, intézményeinknél a szükséges gépek,
berendezések felújítását, esetleges cseréjét,
amit számításba vettünk. A beruházásoknál
továbbra is terveztük az új orvosi rendelõ építési költségeit, bár a területet érintõen az önkormányzat még mindig perben van az önkormányzatot perelõ magántulajdonosokkal. A tervezési
munkák még nem fejezõdtek be, tehát a beruházás elõkészítõi munkái folyamatban vannak. Itt
mindenképpen elmondanám, hogy ennek a beruházásnak a kivitelezési munkáinak tényleges
indítása nagy mértékben függ az önkormányzatokat érintõ változásoktól, tehát az új finanszírozás bevezetésétõl, a hatásköröket érintõ
átrendezéstõl. Tisztelt Lakótársaim felé is azt
tudom tolmácsolni, hogy az önkormányzatunk
nem mehet bele egyenlõre egy olyan beruházásba, mely mûködtetéséhez nem biztos, hogy
az önkormányzat kap-e állami támogatást, vagy
sem, ha pedig kap akkor az nagyságrendileg mire nyújt majd fedezetet. A probléma az, hogy az
orvosi rendelõt meg kell építeni, rendkívül rossz
állapotban van a jelenlegi. A településért érzett
felelõsség megköveteli, hogy végleges döntést
csak akkor hozzunk, amikor az új finanszírozás
részleteinek ismeretében van az önkormányzat.
Amennyiben az új finanszírozás kedvezõtlen
lesz számunkra, akkor ebben az esetben is van
lehetõségünk az egészségügyi alapellátás jelenlegi feltételein javítani, az épület felújításával,
korszerûsítésével. Útépítésre, járdaépítésre
100 millió Ft-ot terveztünk, mivel ebben az év-
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ben engedélyes tervek birtokában indítható
lesz a Táborföld településrészt és a település
központját összekötõ járda építése, járulékos
munkaként, pedig a híd, illetve a közvilágítás
kiépítése. Az említett elõirányzat nyújt még fedezetet az évközben jelentkezõ igények alapján
a kisebb útépítési munkákra, illetve a Fenyves
utca Galagonya utca vízelvezetési költségeire. Egyértelmû, hogy a fejlesztésekre fordítható
pénzeszközök jelentõs részét az orvosi rendelõre
tartalékolt összeg teszi ki. Várható még, hogy a
sportpályán kialakításra kerül egy kosár- és
kézilabda pálya, illetve gördeszka pálya is. Az
árajánlatokat bekértük, ha kedvezõ ajánlatot
kapunk, úgy az I. félévben sor kerülhet a jelzett létesítmények kivitelezésére.
Cs. G.: Az eddig elmondottak, azért igen biztatóak, mivel az önkormányzat 2012. évi költségvetése biztosítja a település mûködését, 501 millió
Ft-ot tartalmaz a felújítási, fejlesztési feladatokra
és még tartalékkal is rendelkezik úgy, hogy mindezek mellett adósság állománya jelentéktelen.
Miután az elõzõekben a dologi kiadásoknál nem
tértünk ki a szociális ellátásokra, ezért megkérdezném még, hogy a közismereten igen magas
és széleskörû szociális ellátást a 2012. évben is
biztosítani tudja az önkormányzat, tehát ebben
sincs visszalépés?
L. G.: Nincs visszalépés, mivel közel 50 millió
Ft-ot tartalmaz eredeti elõirányzatként a 2012. évi
költségvetésünk. Minden ellátási formát megtartottunk, tehát a lakásfenntartási támogatást,
közgyógyellátást, különbözõ segélyeket és természetesen természetbeni juttatásként a burgonya, hagyma, illetve a karácsonyi élelmiszerutalványt is. A költségvetés elõkészítésénél arra
különösen odafigyeltünk, hogy a segítségre szorulók ellátása biztosított legyen. Azt azért szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a jövõt illetõen nem
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valószínû, hogy valamennyi szociális ellátási forma
önkormányzati hatáskörben marad, különösen a
jegyzõi hatáskörben lévõk átkerülhetnek a járási
Kormányhivatalok hatáskörébe. A 2013. évtõl tehát
ezen a területen is jelentõs változások várhatóak.
Cs. G.: Mi az, amit még fontosnak tart elmondani a 2012. évre vonatkozóan?
L. G.: Mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, hogy egy igen jelentõs évforduló megünneplésére kerül sor a 2012. évben, ez a település alapításának 800 éves évfordulója. Az
elõkészületek már megkezdõdtek a programok
összeállítására, de felhívnám a figyelmet arra,
hogy minden kedves Lakótársam ötletét, javaslatát, segítségét szívesen fogadjuk. Amit még mindenképpen megemlítenék talán az, hogy most
úgy tûnhet, hogy a tervezett fejlesztéseket tekintve bizonyos megtorpanás van, de ezt az önkormányzat részérõl részben óvatosság, részben
pedig objektív akadályok indokolják, mint például az új orvosi rendelõ beruházási munkánál
említettek. Ha azonban viszonyítunk az önkormányzatok többségéhez, akkor elégedettek
lehetünk, hiszen nem vagyunk eladósodva,
zavartalan a település mûködtetése, nincsenek kifizetetlen számláink és még fejlesztési feladatokra is tudunk pénzeszközeinkbõl
jelentõs összeget elkülöníteni. Úgy látom,
hogy ha a ma még számunkra nem ismert változások részleteiben is ismertté válnak, úgy
ez esetben egyértelmûen fogjuk tudni a jövõre
nézve tervezni és meghatározni feladatainkat,
esetleg új stratégia kidolgozására is sor kerülhet.
Ehhez kérem kedves Lakótársaim megértését,
türelmét és adott esetben támogatását.
Cs. G.: Köszönöm a beszélgetést.
L. G.: Én köszönöm.
Üröm, 2012. február hó
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A Képviselõ-testület januári, februári ülésén hozott döntései
• A január 24-i ülésen döntöttek a Képviselõk a helyi személyszállítás vállalkozói szerzõdés keretében
történõ pályázatra beérkezett ajánlatokban. A nyertes pályázó a Tip-Art Kft. lett. Ajánlata kedvezõ volt,
miután egy Mercedes típusú kisbusz áll a vállalkozó
rendelkezésére, 6 éves korig a gyermekeknek nem
kell jegyet váltani és a 70 éven felüli ürömi lakosokat
is térítési díj nélkül szállítja.
• Határozatban döntöttek a képviselõk az óvodában alkalmazott logopédus egyéves munkájának
értékelésérõl. A visszajelzések és az eredmények
ismeretében pozitívnak értékelték a logopédus
munkáját, így a folyó oktatási évre is biztosította a
Képviselõ-testület az idõkeretet.
• Véleményezték a képviselõk a Pilisvörösvári járáshoz való közigazgatási tartozását Ürömnek, mivel
2013. január 1-jétõl létre jönnek a Járási Kormányhivatalok. A testület úgy ítélte meg, hogy Pilisvörösvár
könnyen megközelíthetõ az ott mûködõ okmányirodával, a kapcsolat eddig is jó volt.
• Határozatban döntöttek a képviselõk arról, hogy
a magántulajdonban lévõ 046, 048, 049, 053. hrsz.-ú
területek vonatkozásában kezdeményezi a Helyi
Építési Szabályzat módosítását, és a jelzett területek mûvelési ág besorolását tekintve törli az „erdõ”
mûvelési ág besorolást és a földhivatali mûvelési ág
besorolást kapja meg. döntöttek abban is, hogy a 049
hrsz.-ú terület vonatkozásában a helyi védettséget
fenntartják.
• A községi sportpálya mellett korábban tervezett kosárlabda, kézilabda, valamint gördeszka pálya kivitelezésére árajánlatok bekérésében döntött
a testület.
• Határozatban döntöttek a mûfüves sportpálya
bérleti díj mérséklésre benyújtott kérelemben.
• Egyetértettek a Német Kisebbségi Önkormányzat
azon szándékával, hogy a település neve hat helyen
kihelyezett táblákon német nyelven is megjelenjen.
• A Deák Ferenc utca jogi határának rendezésére
határozatban döntött a testület a magánszemélyek
által engedély nélkül elkerített és használat közterület eladási áráról, továbbá használati díjáról.

• A február 15-i ülésen önkormányzati rendeletben fogadták el a képviselõk a 2012. évi költségvetést. Az elfogadott költségvetés biztosítja a település mûködtetési kiadásait, fenntartja szociális ellátó rendszerét és megfelelõ
elõirányzatot tartalmaz a tervezett fejlesztésekhez.
• Értékelték a képviselõk a jegyzõ számára a 2011.
évre meghatározott kiemelt célok végrehajtását és
meghatározták a 2012. évre vonatkozó kiemelt célokat.
• Meghallgatták a jegyzõ tájékoztatóját a hivatal
köztisztviselõi részére meghatározott kiemelt célok
értékelésérõl és elfogadták azt a határozati javaslatot,
melyben az értékelés összegzésére került sor.
• Határozatban döntöttek a képviselõk a bölcsõdei,
óvodai, iskolai beiratkozások és pótbeiratkozások
idõpontjairól a 2012/2013 oktatási, nevelési évre vonatkozóan.
• Támogatások odaítélésérõl döntött a testület, melyet a helyi civil szervezetek, illetve non-profit szervezetek írásban kérelmeztek.
• Határozatban módosította a Képviselõ-testület a
településszerkezeti tervet és rendeletben a Helyi Építési Szabályzatot. A módosítás a Platán idõsek Otthona
területét és környékét érinti.
• Döntöttek a Képviselõk a Duna Menti Regionális
Vízmû Zrt kérelmében, melyben a helyi csatornahálózat rekonstrukciós munkáinak elvégzéséhez többlettámogatást kértek.
• Közel 500 000 Ft-ot szavazott meg a Képviselõtestület a Fenyves utca helyreállítására, mely a környéken folyó rétegvíz elvezetés kivitelezési munkái során
rongálódott meg.
• Engedélyezte a Képviselõ-testület, hogy a Rókahegyen 2 darab térfigyelõ kamera felszerelésre kerüljön,
csatlakoztatva a már kiépített rendszerre. A költségeket
saját vállalásuk alapján a kérelmezõk viselik.
• A helyi a közlekedési szabályszegések kezelése, a
biztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtése végett döntött a Képviselõ-testület egy PDA készülék
beszerzésérõl. Az Üröm közigazgatási területén elkövetett közlekedési szabálysértések után kiszabott bírság
az önkormányzat bevételét képezi.
Üröm, 2012. február hó
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Változások a lakásfenntartási támogatási jogosultság megállapításában
2012. január 1-jével új törvényi szabályozás lépett
életbe (2011. évi CXCI törvény) hatályon kívül helyezve a Szociális törvény (Szt.) azon rendelkezését, mely lehetõséget adott a helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi rendeletben szabályozzák a
lakásfenntartási támogatást.
Az új szabályozás értelmében megszûnt a
méltányosság alapján megállapítható és adható lakásfenntartási támogatás, csak a törvényben
szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás
maradt fenn, ahol a jogosultsági jövedelemhatár
– fogyasztási egység alapján – 71 250 Ft, amen�nyiben a kérelmezõnek és az egy háztartásban
élõknek nincs vagyona.

A korábban, méltányossági alapon megállapított lakásfenntartási támogatások legkésõbb 2012.
március 31-ig folyósíthatóak. Mindez azt jelenti,
hogy a korábban kiadott határozatok módosításra
kerülnek, melyrõl az érintetteket március 31-ig a
határozatok megküldésével értesíteni fogjuk.
Természetesen az önkormányzat keresi a jogi
lehetõségét annak, hogy az eddig méltányossági
alapon megállapított támogatás helyébe milyen az
önkormányzat által támogatható ellátás kerüljön.
Várhatóan erre a helyi szociális rendelet módosításával egyidejûleg fog sor kerülni, a Képviselõtestület márciusi soros ülésén.
Üröm, 2012. február hó
Dr. Balogh Szilvia
jegyzõ

Komoly- és könnyûzenei koncertsorozat
az Ürömi Református Templomban (Fô u. 64-66)
Idôpontok:
2012. március 25., április 22., június 3., szeptember 23., október 23., november 25., december 22.
A koncertek mindig délután 18:00 órakor kezdôdnek.
(Pontos megjelenést kérünk!)
Becker Norbert
református lelkész
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Ürömi Tükör
rendőrség

Tisztelt Ürömi lakosok!
A településen elterjedt egy pletyka, miszerint 2012. január 28-án egy fiatal hölgyet garázda fiatalok megvertek, minden
ok nélkül. Ezen januári estén valóban
történt Ürömön testi sértés bûntette csoportosan elkövetve, melyben a Budaörsi Rendõrkapitányság Pilisvörösvári
Rendõrõrse folytat nyomozást. A cselekmény kiváltó oka, illetve a körülmények
tisztázása folyamatban van, nyomozati
érdekbõl azonban bõvebb információ az
ügy részleteirõl egyelõre nem adható.

A mozgalomban résztvevõknek nem feltétlen
az a feladata, hogy bûnelkövetõt fogjanak el, hanem az, hogy elsõdlegesen segítségnyújtást biztosítsanak a rászorulóknak.
A rendõrség elérhetõségei:
107, 112 (ingyenesen hívható telefonszámok
a nap 24 órájában)
A Budaörsi Rendõrkapitányság telefon
száma: 06 23 505 400 (a nap 24 órájában hív
ható)
A Pilisvörösvári Rendõrõrs telefonszáma:
06 26 330 130
Dr. Medveczki Zsolt
rendõr százados
Pilisvörösvári Rendõrõrs Parancsnoka

Tisztelt Adófizetô Ürömi lakos!

Bûnmegelõzési Felhívás
A Pilisvörösvári Rendõrõrs területén a betöréses lopások megelõzése érdekében felhívjuk
a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy ingatlanjaik
megfelelõ védelmérõl gondoskodjanak a nappali
órákban is, mivel a bûnelkövetõk ezen idõszakot
használják ki a házak kifosztására. Célszerû a
lakóingatlant riasztórendszerrel felszerelni, esetleg házõrzõ kutyát tartani, mivel a tapasztalatok
szerint ezeket az épületeket elkerülik a betörõk,
a trükkös és besurranó tolvajok.
Fontos továbbá a lakókörnyezetben, szomszédos házak körül észlelt gyanús személyek,
jármûvek megjelenése esetén azt azonnal jelezni a Pilisvörösvári Rendõrõrs ügyeletesének
a 26-330-130-as telefonszámon, vagy a 112-es
segélyhívó vonalon.
Ezúton is szeretném felhívni a lakosság figyelmét a Szomszédok Egymásért Mozgalomra
(továbbiakban: SZEM), melynek lényege, hogy
az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre,
felelõsséget éreznek saját és mások élet- és vagyonbiztonsága iránt.
A SZEM biztonságot nyújt az egyénnek, a
családnak akkor is, ha bármennyi idõre elhagyja
otthonát.

Szeretne Ön egészségesebb, tisztább környezetben
jobb levegôn élni?
Ha igen, akkor kérjük, hogy jövedelemadójának
1%-ával támogassa az

Ürömiek Baráti Társaságát.
1998-ban alakult egyesületünk a község egyetlen
természet- és faluvédô civil szervezete.

Adószámunk: 18681749-1-13,
Ezt írja be a rendelkezô nyilatkozatába!

Fontos!
A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthetô,
ha a fenti adószámot, a borítékon pedig az Ön nevét,
lakcímét és adóazonosító jelét pontosan tünteti fel!
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Köszönjük!
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Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 27/2011.
(XI. 30.) Ör. számú rendelete az általa fenntartott Hóvirág
Bölcsõdében a 2012. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (3) bekezdésében, továbbá a
121. § (1) bekezdésének 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2012.
évre vonatkozóan az általa fenntartott Hóvirág Bölcsõdében fizetendõ térítési
díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

2. §
1.) A rendelet 2012. január 01-jén lép hatályba, a hatálybalépéssel
egyidejûleg a 22/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2011. november 29.
Laboda Gábor
polgármester

1. §

Intézmény

Ft/fõ/
nap

Áfa

565

152,55

Fizetendõ térítési
díj (Ft)

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. november 30.
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Hóvirág Bölcsõde
Összesen

717,55

2. §
1.) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, a rendelet hatályba
lépésével egyidejûleg a 22/2010. (XII. 08.) Ör. számú rendeletet hatályon
kívül helyezi.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2011. november 29.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (3) bekezdésében,
továbbá a 121. § (1) bekezdésének 16. pontjában kapott felhatalmazás
alapján a 2012. évre vonatkozóan az általa fenntartott József Nádor
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben fizetendõ
étkezési térítési díjak:

Áfa

Napraforgó
Óvoda
Tízórai

74,8

20,2

95

Ebéd

306,3

82,7

389

Uzsonna

99,2

26,8

126

Összesen

480,3

129,7

610

Áfa

Fizetendõ térítési
díj (Ft)

2. §
1.)
A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, a rendelet hatályba
lépésével egyidejûleg a 22/2010. (XII. 08.) Ör. számú rendeletet hatályon
kívül helyezi.
2.)
A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2011. november 29.

1. §

Fizetendõ
térítési díj (Ft)

József
Nádor
Általános
Iskola és
Alapfokú
Mûvészet
oktatási
Intézmény

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. november 30.
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 30/2011.
(XI. 30.) Kt. számú rendelete a 3/2010.(II. 15.) Kt. számú
rendelet módosítására a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól

Tízórai

78

29

107

Ebéd

324

120

444

Uzsonna

47

17

64

Összesen

449

166

615

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott Idõsek
Napközi Otthonában (INO) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
térítési díjairól alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményben
· felnõtt étkezés (ebéd) 480 Ft/fõ/nap
· diétás étkezés (ebéd) 480 Ft/fõ/nap
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Ft/fõ/
nap

Intézmény

Üröm
Község
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
28/2011. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete az általa
fenntartott József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben a 2012. évben fizetendõ
étkezési térítési díjakról

Ft/fõ/
nap

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (3) bekezdésében, továbbá a
121. § (1) bekezdésének 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2012.
évre vonatkozóan az általa fenntartott Napraforgó Óvodában fizetendõ térítési
díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Intézmény

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 29/2011.
(XI. 30.) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott
Napraforgó Óvodában a 2012. évben fizetendõ étkezési térítési
díjakról

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. november 30.

a.)

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

1. §
„Az ÖR. 3. § (5) bekezdésére, továbbá az 5. § (2) bekezdésére
figyelemmel az alaprendelet mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe
jelen rendelet melléklete lép.
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Ürömi Tükör
rendeletek
2. §
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
/2/ Jelen rendelet 2012. január 1-jével lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2011. november 29.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

1.) Üröm közigazgatási területén a 2012. évre a hulladékszállítás díját az
a.) és b.) pontban meghatározott szempontok figyelembe vételével állapítja
meg.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

a.) A szolgáltatási díj megállapítása áfa nélkül megállapított egységnyi
(Ft/l) díjtétel meghatározásával történik.
b.) Az egységnyi díjtétel 60 liter, 110 liter, 120 liter, 240 literes, illetve 1000
literes bobr gyûjtõedények heti egyszeri ürítési díja.

Melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
személyi térítési díjairól
Szociális étkezés

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

Ft/nap

Étkezés
házhoz
szállí
tással

100

Étkezés
házhoz
szállítás
nélkül

100

2.) Figyelemmel a jelen rendelet 1. § a.) b.) pontjában foglaltakra a
hulladékszállítás díját Üröm teljes közigazgatási területén a 2012. évben az
alábbiak szerint kerül meghatározásra:

57 000

71 250

85 500

99 750

99 750

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Ft felett

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

150-

200-

250-

300-

350%

200%

250%

300%

350%

felett

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

200

300

445

570

600

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

Házi
segítség
nyújtás

Ürítõ edény
mérete

Havi díj nettó
(Ft

Negyedéves
díj nettó (Ft)

Éves díj nettó
(Ft)

60 liter

1840

5520

22.080

110/120 liter

2065

6195

24.780

240 liter

3680

11.040

44.160

18.924

56.772

222.088

1000 liter bobr.

2. §
200

300

445

570

600

Házi segítségnyújtás

Nyugdíj
kategória

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény (Ötv) 16. § (1) bekezdésében,
továbbá a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény 23. § f.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. november 30.

Nyugdíj
kategória

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 31/2011
(XII. 15.) Kt. számú rendelete a település szilárd hulladék
szállításának 2012. évi díjmegállapításáról

100

1.) A szabvány mennyiséget meghaladó hulladék, abban az esetben
kerül elszállításra, ha a kihelyezett zsák szürke színû és a „Saubermacher”
emblémával ellátott.
2.) A sárga zsákokat ingyenesen bocsátja a szolgáltató a szolgáltatást
igénybevevõ rendelkezésére.

57 000

71 250

85 500

99 750

99 750

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Ft felett

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

150-

200-

250-

300-

350%

200%

250%

300%

350%

felett

220

270

360

440

470

3.)
A házhoz menõ zöldhulladék elszállítására szolgáló, átlátszó, zöld
feliratos zsákok ára bruttó 420 Ft-ban kerül meghatározásra.
3. §
A jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott díjat a szolgáltatás
igénybe vevõje (ingatlan tulajdonosa) a teljesített szolgáltatás alapján számla
ellenében, negyedéves bontásban, utólag köteles a szolgáltatónak megfizetni.
4. §

Idõskorúak nappali ellátása

42 750

Nyugdíj
kategória

Ft-ig
ÖNYM
150%

Idõs
korúak
nappali
ellátása

150

57 000

71 250

85 500

99 750

99 750

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Ft-ig

Ft felett

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

ÖNYM

150-

200-

250-

300-

350%

200%

250%

300%

350%

felett

275

340

505

735

770

1.) A jelen rendelet 2012. január 1-jével lép hatályba. Hatálybelépésével
egyidejûleg a 19/2010 (XII. 08.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2011. december 14.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. december 15.

Megjegyzés: a megállapított díj az étkezés díját tartalmazza. Az
intézmény szolgáltatásainak igénybevételéért díj nem került megállapításra.
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Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 32/2011
(XII. 15.) Kt. számú rendelete az önkormányzati tulajdonú
csatornaszolgáltatás 2012. évi díjának megállapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzatról
szóló 1990 évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak
megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII törvény 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a csatornaszolgáltatás 2012. évi
legmagasabb árának megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

2. §
1.) Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2011. december 14.

1. §
1.) Üröm közigazgatási területén a 2012. évben a csatorna szolgáltatásért
a jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott díjat lehet felszámolni.
2.) A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés
lakossági díja:
a.) lakossági fogyasztás és
az önkormányzat által fenntartott
költségvetési intézmények esetében
362 Ft/m3+áfa
(bruttó 460 Ft/m3)

3.) A lakossági és az önkormányzat által fenntartott költségvetési
intézmények esetében 2012. május 1-jétõl 2012. szeptember 30-áig bezárólag
(öt hónapos idõtartamra) a fogyasztás után 10% locsolási kedvezmény kerül
beszámításra.
2. §
Abban az esetben, ha e rendelet hatályba lépése és a fogyasztás
leolvasása nem esik egy idõpontba, a számlázás alapjául szolgáló teljes
mennyiség díjtételeit idõarányosan kell megosztani a díjváltozás elõtti és utáni
idõszakra.
3. §
1.) A jelen rendelet 2012. január 1-jével lép hatályba, a hatálybalépésével
egyidejûleg a 18/2010 (XII. 08.) és a 1/2011.(I.14.) számú díjmegállapító
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2011. december 14.
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. december 15.
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§-ban, valamint az ennek végrehajtására
kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás
alapján a 2011. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
/1/ A Képviselõ-testület a 2012. évi költségvetési bevétel fõösszegét:
1 308 110 000 Ft-ban (azaz egymilliárd háromszáznyolcmillió-száztízezer
forintban) állapítja meg az 1. és 3 mellékletben részletezett források szerint.
/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított bevételi
fõösszegen belül:
a. Intézményi mûködési bevételeit 132 978 000 Ft-ban (azaz
százharminckétmillió- kilencszázhetvennyolcezer forintban)
b. Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit:
475 525 000 Ft-ban (azaz négyszázhetvenötmillió-ötszázhuszonötezer
forintban)
a. Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 10 000 000 Ft-ban (azaz
tízmillió forintban)
b. Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése
fõösszegét 289 607 000 Ft-ban (azaz kettõszáznyolcvankilencmillió
hatszázhétezer forintban)
a. Pénzforgalom nélküli bevételeit 400 000 000 Ft-ban, (azaz
négyszázmillió forintban) állapítja meg, a rendelet 3. számú
mellékletében részletezett és elkülönített önkormányzati és az általa
irányított költségvetési szervenkénti bontásban.
2. §

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. december 15.

/1/ A képviselõ-testület a 2012. évi költségvetés kiadási fõösszegét
1 308 110 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd háromszáznyolcmillió-száztízezer
forintban.) állapítja meg a 2.és 4 számú mellékletben részletezettek szerint.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 33/2011
(XII. 15.) számú önkormányzati rendelete a 19/2011 (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítására a környezetvédelem
részleges helyi szabályozásáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV törvény 85. § (1) bekezdés e.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a környezetvédelem részleges helyi szabályozására
alkotott rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.) Iparszerû építési/bontási tevékenység végzésére hétköznap téli
idõszakban 8 óra és 18 óra között, nyári idõszakban 8 óra és 20 óra között
engedélyezett, szombatonként téli idõszakban 9 óra és 18 óra között, nyári
idõszakban 9 óra ás 18 óra között engedélyezett, kivételt képez a balesetet és
életveszélyt megszüntetõ, elhárító tevékenység, illetve a mûszakilag indokolt
folyamatos építési tevékenység.”
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Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2012.
(II. 16.) önkormányzati rendelete a település 2012. évi
költségvetésérõl a 2012.-2013.-2014. évi gördülõtervérõl.

b.) gazdálkodó szervezetek esetében
728 Ft/m3+áfa
(bruttó 924 Ft/m3)

Laboda Gábor
polgármester

Laboda Gábor
polgármester

/2/ A jelen rendelet 2.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási fõösszegen
belül:
a. Személyi juttatások fõösszegét 363 743 000 Ft-ban (azaz
háromszázhatvanhárommillió-hétszáznegyvenháromezer forintban)
b. Munkaadókat terhelõ járulékok fõösszegét 95 896 000 Ft-ban (azaz
kilencvenötmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forintban)
c. Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 227 973 000 Ft-ban
(azaz kétszázhuszonhétmillió-kilencszázhetvenháromezer forintban)
d. Végleges pénzeszköz átadás fõösszegét 11 150 000 Ft-ban, (azaz
tizenegymillió- százötvenezer forintban)
e. Szociálpolitikai ellátások fõösszegét 47 620 000 Ft-ban (azaz
negyvenhétmillió hatszázhúszezer forintban)
f. Felújítási kiadásainak fõösszegét: 21 590 000 Ft-ban (azaz
huszonegymillió ötszázkilencvenezer forintban)
g. Felhalmozás kiadásainak fõösszegét 480 138 000 Ft-ban (azaz
négyszáznyolcvanmillió-százharmincnyolcezer forintban)
h. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének fõösszegét 5 000 000
Ft-ban (azaz ötmillió forintban) állapítja meg, a rendelet 4. számú
mellékletében részletezett és elkülönített önkormányzati és az általa
irányított költségvetési szervenkénti bontásban.

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
rendeletek
3. §
/1/ A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetési általános tartalék
összegét 55 000 000 Ft-ban (azaz ötvenötmillió forintban) állapítja meg.
/2/ A 2012. évi költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban (azaz nulla Ft) állapítja
meg, mivel a bevételek fõösszege fedezi a kiadások fõösszegét.
4. §
/1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének elemi
költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
/2/ A Polgármesteri Hivatal kiadási elõirányzatának fõösszegét 183
223 000 Ft-ban (azaz száznyolcvanhárommillió-kettõszázhuszon háromezer
forintban) hagyja jóvá a rendelet 4 és a 13/1./2. számú mellékletében
részletezettek szerint.
Ezen belül: – Személyi juttatások elõirányzatát:
108 970 000 Ft
Munkaadói járulékok összegét:
28 745 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét:
38 508 000 Ft
Társadalmi és szocpol. juttatás fõösszegét:
7 000 000 Ft
/3/ A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési létszámkeretét
19 fõ köztisztviselõ alkalmazottban, 3 fõ közhasznú, illetve közcélú, 2 fõ
fõfoglalkozású Munkatörvénykönyves azaz összesen 24 fõben hagyja
jóvá, a rendelet 7. sz. melléklete szerint.
5. §
/1/ Az önkormányzat kiadási elõirányzatának fõösszegét 669 621 000
Ft (azaz hatszázhatvankilencmillió-hatszázhuszonegyezer Ft) állapítja meg.
A 4. számú mellékletben részletezettek szerint.
Ezen belül:
– Dologi és egyéb folyó kiadások
56 590 000 Ft
– Pénzeszközátadás fõösszege
11 150 000 Ft
– Társadalmi és szoc pol juttatás fõösszege
40 620 000 Ft
– Felújítás fõösszege
21 590 000 Ft
– Beruházás fõösszege
479 671 000 Ft
– Hiteltörlesztés fõösszege
5 000 000 Ft
– Általános tartalék fõösszege
55 000 000 Ft
/2/ A községgazdálkodás kiadási elõirányzatának fõösszegét 29 890 000
Ft (azaz huszonnyolcmillió-nyolcszázkilencvenezer Ft) állapítja meg, a 4.
számú mellékletben részletezettek szerint.
Ezen belül:
– Személyi juttatások fõösszege
15 331 000 Ft
– Munkaadót terhelõ járulékok fõösszege
4 107 000 Ft
– Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszege
10 452 000 Ft
/3/ A községgazdálkodás 2012. évi létszámkeretét 8 fõben határozza
meg az Ör. 7. számú mellékletében részletezettek szerint.
6. §
A Képviselõ-testület a részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerveinek a 2012. évi elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.
/1/ József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 2012. évre jóváhagyott kiadási elõirányzatának fõösszegét: 165
694 000 Ft-tal (azaz százhatvanötmillió hatszázkilencvennégyezer forintban)
a 4., valamint 13/3 számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
100 341 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
26 433 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
38 654 000 Ft
Beruházások kiadási fõösszege: (gépbeszerzés)
266 000 Ft
összegben határozza meg.
Az intézmény 2012. évi költségvetési létszámkeretét
közalkalmazottban határozza meg, a 7.sz. melléklet szerint.
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fõ

/2/ Napraforgó Óvoda 2012. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét
154 660 000 Ft-tal (azaz százötvennégymillió-hatszázhatvanezer forintban)
hagyja jóvá, a jelen rendelet 4. és 13/4. számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
85 839 000 Ft

Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

22 558 000 Ft
46 263 000 Ft

Az intézmény 2012. évi költségvetési létszámkeretét 41
közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.

fõ

/3/ Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadási
elõirányzatának fõösszegét 24 655 000 Ft-tal (azaz huszonnégymillió
hatszázötvenötezer forintban) hagyja jóvá, a rendelet 4. és13/5 számú
melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
11 607 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
3 113 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
9 935 000 Ft
összegben határozza meg.
Az intézmény 2012. évi költségvetési létszámkeretét 4,5 fõ
közalkalmazottban határozza meg, a rendelet a 7. sz. melléklete szerint.
/4/ Idõsek Napközi Otthona, házi segítségnyújtás és szociális
étkeztetés 2012. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét 24 372 000 Ft
(azaz huszonnégymillió háromszázhetvenkettõezer forinttal) hagyja jóvá a
rendelet 4. és 13/6. számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
8 512 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
2 256 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
13 604 000 Ft
összegben határozza meg.
Az intézmény 2012. évi költségvetési létszámkeretét 4
közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.

fõ

/5/ A védõnõi szolgálat 2012. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét
12 056 000 Ft-ban (azaz tizenkettõmillió ötvenhatezer forintban )hagyja jóvá
a rendelet 4. és 13/7 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
8 261 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
2 087 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
1 508 000 Ft
Beruházási kiadások fõösszegét
200 000 Ft
határozza meg.
A Védõnõi Szolgálat 2012. évi költségvetési létszámkeretét 4 fõ
közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
/6/ Gyermekjóléti szolgálat 2012. évi kiadási elõirányzatának
fõösszegét 3 331 000 Ft-ban (azaz hárommillió háromszázharmincegyezer
forintban) határozza meg, a rendelet 4. és 13/8 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
2 567 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
662 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
102 000 Ft
összegben határozza meg.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetési létszámkeretét 1 fõ
közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
/7/ Köztemetõ fenntartás 2012. évi kiadási elõirányzatának
fõösszegét 2 031 000 Ft-ban (azaz kettõmillió harmincegyezer-forintban)
határozza meg, a rendelet 4. és 13/9 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
1 534 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
395 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
102 000 Ft
határozza meg.
/8/ Bölcsõde fenntartás 2012. évi kiadási elõirányzatának fõösszege
38 577 000 Ft-ban (azaz harmincnyolcmillió-ötszázhetvenhétezer forintban)
határozza meg, a rendelet 4. és 13/10-es számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
20 781 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
5 541 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
12 255 000 Ft
A
Bölcsõde
2012.
évi
költségvetési
létszámkeretét
13,5
közalkalmazottban határozza meg a rendelet 7 számú melléklete szerint.

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
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7. §
A képviselõ-testület a 2012.-2013.-2014. évre vonatkozó úgynevezett
gördülõ tervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el, és hagyja jóvá.
8. §
Végrehajtási rendelkezések
Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri
Hivatal.
9. §
A költségvetésben elkülönítetten szereplõ általános tartalék szolgál az
évközben felmerülõ többletfeladatok fedezetére és az elmaradt bevételek pótlására.
10. §
/1/ Az önkormányzat számláin levõ, a likviditási terv szerint átmenetileg
szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult költségvetési éven belüli
lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni.
/2/ Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, továbbá az önállóan
mûködõ költségvetési szervek tekintetében a finanszírozási mûveleteket, a
Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezet látja el.
11. §
/1/ A Képviselõ-testület az önkormányzat, valamint költségvetési szervei
költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.
/2/ A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi
elõirányzatain felüli többletbevételét csak az érintett bevételi és kiadási
elõirányzatok megfelelõ rendeleti módosítását követõen használhatja fel.

11. sz. melléklet
Könyvvizsgálói jelentés
12. sz. melléklet
Intézményvezetõkkel egyeztetett jegyzõkönyv
13. sz. melléklet 	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jegyzõkönyve
13/1. sz. melléklet	Polgármesteri
Hivatal
2012.
évi
elemi
költségvetésének bevételei és kiadásai.
13/2. sz. melléklet	Város és Községgazdálkodás 2012. évi elemi
költségvetésének bevételei kiadásai.
13/3. sz. melléklet	József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2012. évi elemi
költségvetése.
13/4. sz. melléklet	Napraforgó Óvoda 2012. évi elemi költségvetése.
13/5. sz. melléklet	Mûvelõdési Ház 2012. évi elemi költségvetése és
Községi Könyvtár 2012. évi elemi költségvetése.
13/6. sz. melléklet	Idõsek Napközi Otthona 2012. évi elemi
költségvetése és a Házi segítségnyújtás 2012. évi
elemi költségvetése.
13/7. sz. melléklet	Védõnõi szolgálat 2012. évi elemi költségvetése.
13/8. sz. melléklet	Gyermekjóléti szolgálat 2012. évi elemi
költségvetése.
13/9. sz. melléklet
Temetõ szakfeladat elemi költségvetése.
13/10.sz. melléklet
Bölcsõde elemi költségvetése.
15. §
/1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2012. február 15.
Laboda Gábor
polgármester
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. február 16.

12. §
/1/ A Képviselõ-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot a költségvetési szervek 2011. évi pénzmaradványának
felülvizsgálatára. A pénzmaradvány jóváhagyásáról a Képviselõ-testület a
zárszámadás elfogadásával egyidejûleg dönt.
/2/ Amennyiben a 2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor
az önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség
terheli az intézmény vonatkozásában, ennek összegével az érintett
költségvetési szerv 2012. évi, feladattal nem terhelt pénzmaradványát
csökkenteni kell.
13. §
Az önkormányzat költségvetésébõl finanszírozott, vagy támogatott,
államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek számára
számadási kötelezettséget kell elõírni a részükre céljelleggel – nem szociális
ellátásként – jutatott összegek rendeltetésszerû felhasználásáról. A támogatás
csak írásbeli szerzõdés alapján folyósítható. A szerzõdésben meg kell határozni
az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét. A felhasználást és
a számadást a Képviselõ-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ellenõrzi és
dönt annak elfogadásáról.
Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve
magánszemély az elõírt számadási kötelezettségnek határidõre nem tesz
eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást
fel kell függeszteni.
14. §
Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek
tartoznak:
1. sz. melléklet: 	Üröm Község Önkormányzat 2011. évi
költségvetési bevételei forrásonként.
2. sz. melléklet 	Üröm Község Önkormányzat
2011.évi
költségvetési kiadásai települési összesen
3. sz. melléklet:
Bevételek szakfeladatonként
4. sz. melléklet
Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet	Mûködési célú bevétel kiadás 2011. évi mérlege
4/b. sz. melléklet
2012. évi bevétel kiadás mérlege
5. sz. melléklet
Elõirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet	Kiadási elõirányzatok bemutatása (összevont
adatok)
7. sz. melléklet
Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet
Kimutatás a több évre kiható kötelezettségekrõl.
9. sz. melléklet
3 éves gördülõterv (2012, 2013, 2014 év)
10. sz. melléklet 	Normatív és kötött felhasználású támogatások
részletezése
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2012 (II.
16.) Kt. számú rendelete 3/2011. (II. 24.) Kt. számú rendelete
módosítására a település 2011. évi költségvetésérõl a 2011.2012.-2013. évi gördülõtervérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§-ban, valamint az ennek végrehajtására kiadott
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2011.
évi költségvetésére alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
„Az Ör 1. §-a helyébe az alábbi 1. § lép:
1. §
/1/ A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetés módosított bevétel
fõösszegét 1 194 057 e Ft-ban, (azaz egymilliárd-egyszázkilencvennégymillióötvenhétezer forintban) állapítja meg az 1.számú mellékletben részletezett
források szerint:
/2/ A jelen rendelet 1.§ /1/ bekezdésében megállapított módosított
bevételi fõösszegen belül:
a. Intézményi mûködési bevételeit 134 555 000 Ft-ban (azaz
százharmincnégymillió-ötszázötvenötezer forintban)
b. Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit 447 224 000 Ft-ban
(azaz négyszáznegyvenhétmillió-kettõszázhuszonnégyezer forintban)
c. Felhalmozási és tõkejellegû bevételeit 13 937 000 Ft-ban (azaz
tizenhárommillió-kilencszázharminchétezer forintban)
d. Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése
módosított
fõösszegét
290
434
000
Ft-ban
(azaz
kettõszázkilencvenmillió-négyszázharmincnégyezer forintban)
e. Pénzforgalom nélküli bevételeit 307 907 000 Ft-ban (azaz
háromszázhétmillió-kilencszázkilencezer forintban) állapítja meg.”
„Az Ör 2. §-a helyébe az alábbi 2. § lép:
2. §
/1/ A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetés módosított kiadási
fõösszegét 1 194 057 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd-egyszázkilencvennégymillióötvenhétezer forintban) állapítja meg a 2.számú mellékletben részletezettek szerint:
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/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási fõösszegen
belül:
a. S
 zemélyi juttatások módosított fõösszegét 365 284 000 Ft-ban
(azaz háromszázhatvanötmillió-kettõszáznyolcvannégyezer forintban)
b. M
 unkaadókat terhelõ járulékok módosított fõösszegét 96 230 000
Ft-ban (azaz kilencvenhatmillió-kettõszázharmincezer forintban)
c. Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fõösszegét 251 171 000
Ft-ban (azaz kettõszázötvenegymillió-százhetvenegyezer forintban)
d. V
 égleges pénzeszköz átadás módosított fõösszegét 20 754 000
Ft-ban, (azaz húszmillió-hétszázötvennégyezer forintban)
e. S
 zociálpolitikai ellátások fõösszegét 67 197 000 Ft-ban (azaz
hatvanhétmillió-százkilencvenhétezer forintban)
f. Felújítási kiadásainak módosított fõösszegét 42 664 000 Ft-ban
(azaz negyvenkétmillió-hatszázhatvannégyezer forintban)
g. F
 elhalmozás kiadásainak módosított fõösszegét 269 080 000 Ftban (azaz kettõszázhatvankilencmillió-nyolcvanezer Ft-ban)
h. H
 osszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított fõösszegét
6 000 000 Ft-ban (azaz hatmillió forintban) állapítja meg.”
Az Ör 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

(10) A 17/2001. (VII.24.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti.”
3. §
Az ÖR. 11/A § (6) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyúttal a további mondatok változatlanul maradnak:
„(6) Az épületek 25-45 fok közötti hajlásszögû magastetõvel, szürke,
barna, terrakotta (földközeli árnyalatok) színû cseréppel (tegola és fémfedés
tiltott) építhetõk.”
4. §
Az ÖR. 11/A § (7) bekezdés második mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyúttal az elsõ mondat változatlanul marad:
„(7) Színezésként csak fehér, krém, terrakotta és egyéb földközeli
árnyalatok (bézs, barna, szürke) alkalmazhatók.”
5. §
Az ÖR. 11/A §-a(16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép::
„(16) Az Lke-4 jelû övezet paraméterei:

3. §
/1/ A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetési általános tartalék
módosított összegét 5 245 000 Ft-ban (azaz ötmillió-kettõszáznegyvenötezer
forintban) állapítja meg.
/2/ A 2011. évi céltartalék módosított összegét 70 432 000 Ft-ban
(azaz hetvenmillió-négyszázharminckettõezer forintban) állapítja meg.
4. §
Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
5. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

Beépítési mód:

Szabadon álló

Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe (m )

700

Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb szélessége (m)

16

Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb mélysége (m)

30

Legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)

25

2

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)

25

Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m2 / telek m2)

0,6

Legnagyobb építménymagasság (m)

5,0

Legkisebb zöldfelületi arány (%)

50

Üröm, 2012. február 15.

6. §

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Az ÖR. 11/A §-a a következõ (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Az Lke-4 jelû övezetben magánút a vonatkozó jogszabályok
betartásával kialakítható.”

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. február 16.

7. §

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
Üröm Község Önkormányzatának 3/2012. (II. 16.) Ök. rendelete
Üröm Község 10./2005.(VI. 06.) Ör sz. rendelettel jóváhagyott
helyi építési szabályzatának módosításáról

Üröm Község Önkormányzatának Képviselõtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján módosítja
Üröm Község helyi építési szabályzatáról szóló 10./2005.(VI. 06.) Ör sz.
rendeletét (továbbiakban: ÖR.).
1. §

Az ÖR. 17/A §-a(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Vt-7 jelû övezet elsõsorban kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó,
a helyi lakosság ellátását szolgáló intézmények, sportépítmények és
egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetõen
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az övezetben az épületek felsõ
szintjén lakás elhelyezhetõ.”
8. §
Az ÖR. 17/A §-a a következõ új (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki,
egyúttal a korábbi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre, a korábbi (7)
bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:
„(4) A Vt-7 jelû övezetben magánút a vonatkozó jogszabályok betartásával
kialakítható.
(5) A Vt-7 jelû övezetben lapostetõs kialakítás csak abban az esetben
alkalmazható, ha az épület kisebbik szélességi mérete több mint 25 m.”

Az ÖR. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szabályzat az SZT-1 jelû Szabályozási tervvel (teljes közigazgatási
terület, M=1:4 000) és az azt módosító SZT-PL jelû Szabályozási tervvel
(Platán Idõsek Otthona és környezete) együtt alkalmazandó, azzal együtt
érvényes.”
2. §
Az ÖR. 1.§-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az SZT-Pl jelû rajzi melléklet tartalmazza Üröm, Platán Idõsek Otthona
és környezete területére készült szabályozási tervét. Ezzel egyidejûleg az SZT1, a 17/2001. (VII.24.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Üröm 033/18;21,57,58
hrsz-ú telkek és 033/20 hrsz-ú út szabályozási tervlapjának, továbbá az
SZT-D jelû tervlapnak az e területre vonatkozó rajzolatai hatályukat vesztik és
helyükbe lép az SZT-Pl jelû szabályozási tervlap.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §
(1)
Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv a rendelet
megállapításától számított 30. napon lép hatályba.
(2)
E rendelet elõírásait a hatálybalépését követõen indult ügyekben
kell alkalmazni.
Üröm, 2012. február 15.
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polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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közérdekű telefonszámok
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
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b
06 1 766-5850
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 H. KÖKH: 1010 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
06-26-898-091
Általános Iskola
06-26-350-165, 350-158
Könyvtár
06-30-458-7615
Óvoda
06-26-350-185
Bölcsôde
06-26-898-089
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
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
Nemes Richard
06-20-223-4979
Polgárôrség 0-24 ügyelet:
06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfô: 13.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 17.30
Péntek: 8.00 – 14.30
Laboda Gábor polgármester minden hét szerda 13 – 16 óráig
Alpolgármesterek minden hét szerda 9 – 11 óráig
Jegyzô minden szerda 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között
Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187
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Gyermekrendelés:

Dr. Kerekes Ildikó	Dr. Gaál Gabriella
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 11.00
Üröm 15.00 - 18.00
15.00 - 18.00 Pborosjenô 8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Üröm14.00 - 17.00
15.00 - 18.00 Pborosjenô 8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Üröm 15.00 - 18.00

Üröm
Üröm
Üröm
Üröm
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
Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
Este 18 órától
Üröm: 350-224
Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig
Orvosi rendelô
Hétfô reggel 8 óráig
ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

Gyermekorvosi ügyelet
Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn
kívül a két gyermekorvos látja el a következô beosztás szerint:
HÉTFÔ:
		
KEDD:
		
SZERDA:
		
CSÜTÖRTÖK:
		
PÉNTEK:
		

07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig

dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella
dr. Gaál Gabriella
dr. Kerekes Ildikó
dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella
dr. Gaál Gabriella
dr. Kerekes Ildikó
dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella

Telefonszám: dr. Gaál Gabriella: 06-20-438-1807
dr. Kerekes Ildikó: 06-70-292-2269

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órál 17 óráig
sürgôs orvosi ellátás elérhetô:
26/350-224 telefonszámon (Ürömi orvosi rendelô)
Pilisborosjenôn minden hétköznap reggel
7 órától 17 óráig a nappali
sürgôsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente
biztosítja. Tel.: 06-20/ 7735-365
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Az állatorvosi ló esete – mi az a jogosult állatorvos?
A magán állatorvos gyógyít, a hatósági állatorvos köztisztviselõként hatósági feladatokat lát el – na de mi az a jogosult
állatorvos? A válasz sokak számára meglehetõsen homályos, pedig jogszabályban rögzített, és végtelenül egyszerû.
A jogosult állatorvos – valójában teljesen nevén
„egyes állami feladatok elvégzésére jogosult állatorvos”
– tulajdonképpen olyan magán állatorvos, akit ugyanakkor bizonyos hatósági állategészségügyi feladatok
– hatósági állategészségügyi szolgálat egyes részfeladatainak – ellátásával is megbíztak – külön állami
köztisztviselõi cím nélkül!
Egyrészt tehát teljes körû gyógyító tevékenységet
folytat – chipet rak be, rendelõt mûködtet, operál, oltásokat végez stb. – s ez a tevékenység történhet akár
rendelõben, akár háznál, a Magyar Állatorvosi Kamara
engedélyével meghatározott szabályok szerint. Másrészt cseppet sem lényegtelen állami – ha úgy tetszik
közszolgálati – funkciói vannak a Magyar Köztársaság
Kormányhivatalának alárendelve.
Mik ezek?
Amint azt a 113/2006. (V.12.) számú Kormányrendelet részletesen körülírja, a jogosult állatorvos az alábbi
állami tevékenységeket végzi:
– harapás esetén az embert mart állat hatósági
megfigyelése, oltásellenõrzés
– veszett vagy veszettségre gyanús állat okozott
sérülés esetén járványtani nyomozás, vizsgálati
anyag küldése stb.

– járványvédelem: betegség-mentesítés, illetve
mentesség-megõrzés céljából végzett mintavétel
– vérvételek, egyéb diagnosztikai vizsgálatok (pl.
Tbc), állományvizsgálat
– belföldi állatszállítások bonyolítása: szállítandó állatok vizsgálata, szállítóeszköz, forgalomképesség stb.
– támogatásokhoz, hitelprogramokhoz szükséges szemle, igazolások kiállítása
– vágóhídi húsvizsgálat, egyes, a fenti jogszabályban rögzített esetekben
A jogosult állatorvosnak közigazgatási alapvizsgával
kell rendelkeznie, kötelezõ érvénnyel részt kell vegyen a
hatósági szolgálat egyes értekezletein, valamint évente
speciáliks továbbképzéseket, vizsgákat kell tennie.
A Budai kerületben a jogosult állatorvosok a régi hatósági körzeteknek megfelelõen lettek elosztva. Jómagam a Solymár, Pilisszentiván, Pilisborosjenõ,
Üröm, Nagykovácsi és Remeteszõllõs községek által
képzett régiót látom el. S mindez sokszor nem is olyan
egyszerû.
ifj. Dr. Molnár Attila
jogosult állatorvos
Telefonos ügyelet:
06 30 964 21 60

FELNÔTTRENDELÉS

Impresszum:

ÜRÖM, ORVOSI RENDELô,
Doktor u. 21. Tel.: 350-224
Dr. Fehér Eszter

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

Dr. Horti Szilvia

07.30-11.30
16.00-20.00
11.00-14.00
14.00-18.00
07.30-10.30

Dr. Gelencsér Tamás

16.00-19.00
08.00-11.30
14.00-17.30
08.00-10.30
11.00-13.30

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: Gamma Komm Kft.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
Tel.: 06/30/630-8980
A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

Hirdetésfelvétel:
e-mail: 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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Felhívás
Ünnepeljük meg méltóképpen községünk 800
éves évfordulóját! A gazdasági válság és az állami támogatások csökkenése miatt községünknek
egyre kevesebb forrás áll rendelkezésére, mint
mûködésére, mind a kulturális programjai megvalósítására, így a lakosság és a község vállalkozóinak öszefogására van szükség ahhoz, hogy méltóképpen ünnepeljük meg ezt a soha vissza nem
térô alkalmat.
Az idôsebb lakosok biztos emlékeznek még rá és
jó, hogy a fiatalok is megtudják azt, hogy jó pár évvel
ezelôtt Ürömön még csak a Fô utcánk volt aszfalttal
burkolt, illetve kockaköves, mellékutcáink sárral borítottak voltak. Így az akkori fiatalok – jómagam részvételével is – létrehoztunk egy mozgalmat, melynek célja
az volt, hogy lakossági összefogással szilárd burkolatú
utakat építseünk a faluban. A kôbánya akkori igazgatójával megbeszéltük, hogy a bányameddôt ne a tavakhoz hordják, hanem útjaink építésére ingyen adják át
és ôk azt szívesen le is szállították. Ürömi vállalkozói
segítséggel, munkagépekkel kimarkolták az úttükröt, az
emberek hangyaszorgalommal lelkesen szétterítették,
egyengették, tömörítették ezen a bányameddôt, melyre
a TSZ-tôl ingyen murvát is kaptunk. Nagyon sok mellékutcánk épült így meg. Az emberek összefogással,
pénzügyi hozzájárulásokkal adták össze a munkagépek
üzemanyagköltségét. Így készült el az Anna Pavlovna
kápolna bejárata is, melyet a gyerekek Sári Sarolta tanító néni vezetésével szépítettek tovább.

Buszmegállók sem voltak Ürömön akkoriban, azok is
társadalmi összefogással készültek el hullámlemezekbôl,
melyet a TSZ lakatos brigádja ingyen profil idomokból
hegesztett, a lakók pedig közös munkával betonoztak.
A televízió által meghirdetett „Szebb, emberibb környezetért” pályázaton a falu a Pilisi Erdôgazdaságtól
egy teherautónyi facsemetét és cserjét nyert, ami szétosztásra került az utcabizalmiak között, és példaértékû
fásítási program valósult meg Ürömön.
Ez a kis történet jó péda arra, hogy bár akkoriban
sem volt könnyû az élet és a megélhetés, társadalmi
összefogással mégis komoly eredményeket értünk el a
falu fejlôdését tekintve.
Pénzközpontú világban élünk, de mégsem minden a
pénz! Fogjunk hát össze, ürömi lakosok, vállalkozók és
vállalatok, mert ezen ünepségekre a községnek idén kevesebb anyagi lehetôség áll rendelkezésére, így mind a
munkákra, mind anyagi támogatásra (kinek lehetôsége
szerint) szükség lesz idén ahhoz, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg a már hagyománynak számító Ürömi
Nyári Fesztivál és a község 800 éves évfordulóját.
Az adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatban a
helyi Mûvelôdési Ház vezetôjét, Papp Ákost lehet megkeresni.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A BEFIZETETT
ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
Kedvezményezett adószáma: 18688227-1-13
Kedvezményezett neve:

ÜRÖMI-ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY ALAPÍTVÁNY
Célunk a hagyományteremtés és megôrzés. Rendezvények elôkészítése és lebonyolítása.
(Gyermeknéptánc Fesztivál, Ürömi Nyári Fesztivál)

Fontos:

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetô, ha a nyilatkozaton a
kedvezményezett adószámát, elnevezését, a borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és
az adóazonosító jelét (adószámát) pontosan tünteti fel.
Támogatását köszönjük!

Ürömi-Öröm Néptáncmûhely
Szilvási Károly és Tokai Tibor
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könyvajánló

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Az országos Márai-programnak köszönhetõen 2011
õszén 142 kötettel gyarapodott könyvtárunk. Ezek közül
szeretnék ajánlani néhányat.
Lackfi János – Vörös István:
Apám kakasa
Ebben a könyvben két mai költõ
gondolt újra, költött át mindenki által ismert klasszikus magyar verseket. A megidézett költõk közt olyan
neveket találunk, mint Petõfi Sándor, Arany János, Szabó Lõrinc
vagy Weöres Sándor. A kötet lapjain mindig szerepel az eredeti vers,
utána következik a két modern
változat.
G. Szász Ilona – Szegedi Katalin: A Mindentvarró Tû
Valamikor régen, dédanyáink idejében, a Borostyán utca egyik
színes házában élt Málika, a híres varrókisasszony. Ruhaszalonja tele volt titokzatos gombokkal, fényes varrótûkkel, színes
cérnákkal, gyöngyökkel és szalagokkal. Segítõje is akadt, Cérnácska Szabó személyében,
aki egy szép napon megkérte
a kezét. Málika szíves örömest
mondott volna igent, de szavát
adta édesapjának, hogy csak
annak lesz a felesége, aki elhozza neki a Mindentvarró Tût.
A mesét Szegedi Katalin finomvonalú illusztrációi varázsolják
gyönyörû könyvvé.
Gévai Csilla:
Nagyon Zöld Könyv
Ökológiai lábnyom, túlnépesedés, klímaváltozás, pas�szív ház – ilyen és ehhez
hasonló fogalmak válnak
ebben a könyvben a gyerekek számára is érthetõvé.
Komoly kérdésekrõl mesél
Gévai Csilla okosan, kön�nyedén, annyi humorral,
hogy a legbonyolultabb
kérdések is átláthatóvá,
kezelhetõvé válnak.

Békés Pál: Csikágó
A Csikágó a Keleti pályaudvar környékén játszódik,
ám a regény egymásba
fonódó szálai az amerikai
Chicago szeszcsempészeinek világába is elvezetik az olvasót. A szereplõk
szerelmek, tragédiák, történelmi korfordulók szövedékében bukdácsolnak
a fordulatos és gyakran
ironikus kötet lapjain. A regényben száz év repül el a
Csikágó fölött.
E. Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában
A Corvina Kiadó sorozata a hétköznapi élet eseményein keresztül ismertet meg bennünket az emberiség történetével. Ez
a kötet Mátyás király
korával, azaz a magyarországi
reneszánsz
idõszakával, illetve annak
mindennapjaival
foglalkozik. A rendkívül
olvasmányosan megírt
szöveget korabeli idézetek és mintegy 250,
nagyrészt színes illusztráció gazdagítja, a
pontosabb eligazodást
pedig idõrendi áttekintés és irodalomjegyzék
segíti.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ: 13.30 – 19.30 • Kedd: 8.30 – 12.30
Szerda: 13.30 – 19.30 • Csütörtök: 8.30 – 12.30
Péntek: 8.30 – 12.30
Telefon: 06 30 458 7615
e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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ÖNO

Az Idõsek Klubja hírei
Az idõsek részére farsangi mulatságot rendeztünk az Idõsek Klubjába 2010. február
20-án, melyre meghívtuk a pilisvörösvári
Napos Oldal Idõsek Klubja tagjait is.
A klubtalálkozót közös énekléssel indítottuk,
majd maskarába öltözve tréfás télûzõ vidám

jelenetek elõadásával tettük színesebbé a napot.
Az ünnepi ebéd után finom
farsangi fánkkal és házi
sütésû süteményekkel kínáltuk vendégeinket, amelyet a Nosztalgia klub és a
Hagyományõrzõ Egyesület
tagjainak ezúton is köszönünk. Délután az ebédlõnket
berendeztük bálteremmé,
ahol idõseink zárásig táncolhattak, a jó zenérõl Vámos Ferenc gondoskodott.
Remek volt a hangulat, remélem sikerült egy jót szórakoznia mindenkinek és a
téli szomorkás hangulatot
elfeledve már derûsen várhatjuk a tavaszt.
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ÖNO
Értesítés
A társaságot kedvelõ nyugdíjasokat finom reggelivel,
ebéddel és programokkal
várjuk az Idõsek Klubjában.
Cím: Ady E. u 6.
A Házi Segítségnyújtó
Szolgálat a családi gondoskodást kisegítve nyújt segítséget étkezésben, egészségi gondozásban, hivatalos
ügyek intézésében.
Telefon: 06 26 350-162
Szemerei Mihályné
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Sport

Az Üröm SC hírei
Örömmel értesítjük szurkolóinkat és a lakosságot, hogy az
egyesület Társasági Adó (TAO) pályázatát a Magyar Labdarúgó
Szövetség kedvezõen bírálta el!
Ennek keretében az Önkormányzattal egyeztetve a vezetés úgy döntött , hogy az ebbõl befolyó összegbõl, elsõ
körben 1,5 millió forint értékben a mûfüves sportpályán lévõ
eszközöket kicseréli, újakat vásárol helyette! (kézilabda kapuk, 5x2-es kapuk, védõháló a Kálvária-domb felé)
Ezúton is köszönjük a BATZ HUNGARY Kft. és a
BLESSYNG Kft. segítségét, akik a társasági adójukkal segítették az egyesületet!
A következõ pályázat leadása folyamatban van, amelybõl
reményeink szerint a játékteret is fel tudjuk újítani!
A felnõtt csapat 2012. március 17-én szombaton
kezdi a bajnokságot a listavezetõ Göd ellen 15:00-kor!
Helyszín: Üröm
Utánpótlás:
A gyermekekkel foglalkozó két utánpótlás edzõ eltávozott tõlünk! Máshol, más körülmények között és fõképpen
más háttérrel fogják folytatni munkájukat, amelyet itt helyben nem tudtunk és nem is akartunk biztosítani nekik!
Tevékenységükkel meg voltunk elégedve.
Sok sikert kívánunk nekik. Biztosan fogunk még találkozni, akár a sportban akár az élet más területein!
A gyermekekkel ezentúl Tóth László UEFA „B” licences
edzõ foglalkozik a felnõtt csapat segítségével!

VÁRJUK A FOCIZNI SZERETÕ GYERMEKEK JELENTKEZÉSÉT!
ELÉRHETÕSÉG: T
 óth László
06702044424
Podhorcsek Miklós
06202087782
email: miki1026@citromail.hu
www.uromsc.hu
„Zakatoljunk mûfüvünkön,
ami kifér a tüdônkön,
nem kérdés ez soha többé,
Üröm SC mindörökké”

Az Ürömért Egyesület eseményei
Mozgás az egészségért!
Az egészségfejlesztés projekt elején egy településszintû
egészségfejlesztési tervet készítettünk a helyi orvosok,
védônôk, lakosok, valamint külsô szakértôk bevonásával, akiknek köszönjük a közremûködést. Március 1-tôl megindultunk:
párhuzamosan hét programmal
várjuk az érdeklôdôket.

Március 25.: dr. Lövey József onkológus, sugárterapeuta: Rák:
Tények és tévhitek
Április 1.: dr. Csányi Márta fül-orr-gégész:
Fülfájás, halláscsökkenés
A részvétel minden programunkon díjtalan. További információk és
jelentkezés a helyszíneken és a www.uromert.hu oldalunkon.
Lökkös Attila

Kiemelt programunk:

Ürömi Esték – Az
egészségrôl közérthetôen.
Idôpont:
vasárnaponként 17 órától.
Helyszín:
Könyvtár Klubterem.
Nyitóelôadás március 11-én:
dr. Kopp Mária:
Lelki egészségmegôrzés
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Nônapi köszöntô
Kedves ünnepségre került sor március 8-án a Platán idôsek Otthonában. Laboda Gábor, Üröm polgármestere – mint minden évben ezúttal is – virággal és kedves szavakkal köszöntötte az otthon
Hölgy lakóit. A kedvesség, figyelmesség meghatotta az ünnepelteket, akik szeretettel köszönték meg ezt a figyelmességet.

Megtudtam, hogy Üröm polgármestere minden évben
nem csak az Otthon lakóit köszönti virággal Nônapon, hanem saját költségére még további 1200 szál virágot juttat el
üdvözlôkártyával az ürömi leányokhoz, anyukákhoz és nagymamákhoz.
Az ô nevükben is köszönjük ezt a kedves, szívet melengetô
figyelmességet.
2012. március hó
Csizmadia Gizella

Márk Jegorjevszki Érsek úr látogatása
2011. december 24-én, a novemberi síremlékszentelés után
Karácsony napján ismét Ürömre látogatott Márk Jegorjevszki
érsek az Orosz ortodox egyház magyarországi egyházmegyéjének vezetõje.
Ezúttal a december 24-én tartott Fõpapi Szent Liturgiát (ti.
istentiszteletet) vezette az Ürömi Alexandra Pavlovna kápolnában. A szertartás után a közösségi ház és könyvtár-klubteremében Laboda Gábor, Üröm polgármestere fogadta a
vendégeket egy szerény vendéglátáson, a Képviselõ-testület
jelen lévõ képviselõivel együtt.
A fehér asztalnál kötetlen beszélgetésre került sor, s mindkét fél egyetértett abban, hogy a 2011. évben is kiváló volt az
ortodox egyház és az ürömi önkormányzat együttmûködése,
amit a jövõben is
fenn kívánnak tartani.
A Polgármester
úr megköszönte az
Érsek úrnak illetve
Dmitríj atyának az
egész évben nyújtott segítségüket.
Az ízletes fogások
elkészítéséért külön köszönetét fe-

jezte ki Bajcsi Józsefnek és feleségének, akik a karácsonyi
készülõdés ellenére is vállalták a vendéglátás elõkészítését.
Üröm, 2012. február hó
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iskola

In memoriam Lengyel Mária
Egy kolléganõtõl búcsúzunk, akinek halálhírét volt
tanítványok, szülõk, kollégák nagy megdöbbenéssel
vettük.
1950-ben került iskolánkhoz és 20 éven át dolgozott
közöttünk. Rendszerint az elsõ osztályt vezette nagyszakmai felkészültségel, szorgalommal. Több alkalommal
tartott bemutató tanítást a környezõ települések alsótagozatos nevelõinek. Munkáját
értékelte a Budai Járás Mûvelõdési Osztálya és kiemelték iskolánkból.
Alsótagozatos szakfelügyelõnek kérték fel, amelyet nyugdíjazásáig nagy elismerés mellett végzett. Sokoldalú pedagógus volt. Az alapfokú oktatás mellett
felsõfokon tanította a népitáncot, úgy az
iskolában, mint az ifjúsági csoportoknak
is. Az egykor táncoslábú ifjak, lányok, –
ma szinte bottal járó nagyszülõk – nem
kis nosztalgiával mesélnek a megtanult
különféle táncok között az üvegestáncról,
az igen-igen pergõ ritmusú, sok gyakorlást kívánó, nagy fáradtsággal járó bolgár
népitáncokról. Az utóbbi években is szí-

vesen jött közénk osztálytalálkozókra. Karácsony elõtt
itthagyott bennünket. December 29-én volt a temetése
Budapesten a Farkasréti temetõben.
Példamutató, szorgalmas életéért adj neki uram
örök nyugodalmat!
Sári Sarolta

Lengyel Mária
(A kép 1954-ben készült a tantestületrôl)

Gabala Egészségcentrum

A
egy éve mûködik, (1037
Bp. Bécsi út 314/c). Az egészségcentrumban több elismert természetgyógyász, pszichológus,
addictológus, konduktor, gyógytornász dolgozik együtt a páciens felépülésén. Mûtét utáni
rehabilitációk, sportsérülések, csonttörések kezelésére nagy hangsúlyt fektetünk gyógytornával,
fényterápiával, orvosi gyógymasszázzsal és egyéb kezelésekkel.
A Voll-diagnosztika a szervezet egészérõl és a szervek mûködésérõl közel teljes körû képet ad.
(gócok kimutatása – pl: belgyógyászati, nõgyógyászati problémák esetén.) Az allergiavizsgálattal
170 allergén anyagot tudunk kiszûrni (étel, pollen, fém) illetve az allergiát biorezonanciás terápiával
kezelni.
Homeopátiával, fitoterápiával nagy eredményeket értünk el a betegség megelõzésben,
kezelésben olyan betegségeknél, amikor már több antibiotikumos kúra sem segít a gyógyulásban.
A testi problémák mellett a lelki egyensúly helyreállítására is nagy figyelmet fordítunk.
Mozgás stúdiónk egyéni gyógytorna, gerinctorna, inkontinenciatorna, gyógyúszás mellett
csoportos foglalkozásokat is indít: gyermektorna, pilates, jóga. torna idõsebb korosztálynak.
Várjuk szeretettel! Gyógyuljon, mozogjon nálunk!
Gabala Egészségcentrum
www.gabala-egeszseg.hu
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h
ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

ÜGYVÉDI KÖZREM�KÖDÉSSEL
Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
(Korona étteremmel szemben)
INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

+

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.
Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14 - 19 h

Bejelentkezés
telefonon:
hétfõ, péntek
17-19 h
INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350
671
szombat
9-12 h
06
70/210
5896
ifj.Dr.Molnár
Attila 06
30 9642-160
Üröm, Dózsa György út
47.
06 70 210 58 96
06 Dr.
26Molnár
350
671
Attila 06 30 9846-692
ÜRÖM,
06 30 476 8154
06 30 696 6968
Rendelõ:
06 26 360
Dózsa György
út91947.
jaavor@mail.tvnet.hu

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

Épít�anyag Gyártó és
Értékesít� Betéti Társaság
2096 Üröm,
Budakalászi út 0/64/7
Tel.: 06-20-9382-405
06-26-350-247

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

Tûzifa kapható!
2096 Üröm,
F� 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

Augusztus-Szeptember

Dr. Molnár Attila

06-30-984-6692
06-26-360-919

lfj. Dr. Molnár Attila
Szolgáltatásaink:
Szolgáltatásaink:
•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő gumiVéd�oltások,
is)
ultrahang,
•
gumiszerelés
és
javítás laborvizsgálat, sebészetiszerelés
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
(defekttûrô gumi is)
• Rendelési
gumiárusítás
id�: kedd:
14-19h,
••
motorkerékpár-gumi
szerelés
futómûállítás
és szerelés
csütörtök:
14-19h,
szombat: 9-12h
•
gumiárusítás
szerviz,
autójavítás
M�tétnap:
szerda 9-13h
••
olajcsere
futómûállítás és szerelés
•
computeres hibadiagnosztika
•
szerviz, autójavítás
•
•
•

Pilis Motor Bt.

olajcsere
Üvegfóliázás:
Ü
fóliá á 0630
0630-9-324-585
9 324 585
computeres hibadiagnosztika
Autómosó:
0670-935-55-15
Aprilia
motorszerviz,

mûszaki vizsgára való felkészítés és

valamint vállaljuk olasz

Technikai
és szakmai felkészültségünk levizsgáztatás
és japán robogók,
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítámotorkerékpárok szervizelését,
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
Üvegfóliázás:
0630-9-324-585
hibadiagnosztika).

2083 Solymár
Autómosó:
0670-935-55-15
Külső
Elérhetôségek,
Elé
h tô Bécsi
é k út
nyitvatartás:
it23/a
t tá
209606-20-518-3791
Üröm, Ürömi út 12.
Tel:
Technikai
és H-P.:
szakmai
felkészültségünk
0626/336-063
Fax:
0626/337-372
8-17-ig

lehetôvé tesziinfo@wservice.hu
a legújabb típusú autók javíwuhrlservice@t-online.hu
tását is (futómûdiagnosztika, gumiszerelés,

H-P: 8-17 Szo: 8-13

hibadiagnosztika).
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elérhetôségek, nyitvatartás:

Mosógép – egyéb háztartási gép
Üröm, Ürömi út 12.
javítása2096
– festés,
mázolás, burkolás
0626/336-063
Fax:vállalása.
0626/337-372
vagy
takarítás
TOYOTA JAVITÁS
info@wservice.hu

06/20/363-1303
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n
belüli-kívüli id�szakos szervizek
wuhrlservice@t-online.hu

ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
H-P: 8-17 Szo:
8-13
Mobil 1

Wührl
és precíz,
társai szerviz
Kft.
Megbízható,
gyakorlott
GYORSSZERVIZ
házvezetőnő vállal
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

takarítást, ablaktisztítást,

Érted,
Emberért
Alapítvány
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm, F�
út 1. TEL:
26/ 1%-ával
550 - 140
Kérjük
támogassa
adója
06-30/713-3150
MINDE
N AUTÓ TÍPUSRA
alapítványunkat.

Köszönjük!
Adószám: 18199552-1-42
Számlaszámunk:
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MKB: 10300002-10453229-49020014
info@ertedemberert.hu
www.ertedemberert.hu
FELHÍVÁS!
Tisztelt lakótársak, a mûvelôdési házban minden
csütörtökön 10-18 óra között Karitasz mûködik.
Feleslegessé vált, de még jó állapotban lévô ruhát, cipôt,
játékot, kis bútorokat, baba holmikat ingyen tudjuk bevenni
és a rászorultakon ezzel segíteni.
Szívesen fogadunk bármilyen felajánlást a felsoroltak mellett
még, edényeket, evôeszközöket, konyhai, vagy háztartási
eszközöket, valamint ágynemûket, hasznos holmikat.
Köszönettel:
Karitasz

Zab eladó
Tel.: 26 350 304
Diplomás, dolgozni akaró
munkatársakat keresek
pénzügyi alkuszi területre, de nem ügynöki
munkára Ürömrôl és környékérôl.
SZENTES JÁNOS 06-20 329-2946

I. – II. – III.

Matematika, kémia tanítást,
érettségire felkészítést vállalok
vegyészmérnök végzettséggel,
gyakorlattal
Gyenes Iván
30 / 85 77 106
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T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

Konténeres, önrakodós darus és billenőplatós autókkal sóder, homok, termőföld
szállítás, gépi földmunka.
Építőanyag eladás kedvező áron.
KALODÁS TûZIFA
KAPHATÓ

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
közérdekű

FELHÍVÁS
Kérjük, engedje be a kéményseprõt!
Értesítjük, hogy az Önök településén a kötelezõ kéményseprõipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési
Önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény
Kft. alkalmazottjai látják el. A dolgozóink névre szóló megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.
A tüzelõberendezés, a kémény szabálytalan használata, valamint a kéményvizsgálat és a tisztítás elmaradása miatt évente több halálos baleset történik. Ezeket a
baleseteket könnyedén meg lehet elõzni, ha a lakosság
az elõírásoknak megfelelõen használja a kéményeket és
az elõírt 1995. évi XLII. törvény alapján az évente elõírt
kötelezõ kéményellenõrzést, szükség szerinti tisztítást
a kéményseprõk elvégzik. Számos alkalommal ugyanis
az ingatlanok tulajdonosai nem merik, vagy nem akarják
beengedni házaikba a kéményseprõket, mert bizalmatlanok az idegenekkel és féltik a vagyontárgyaikat vagy
testi épségüket.
Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelezõ
közszolgáltatás. A lakásban és más helységben épülõ,
vagy már használatban lévõ tüzelõberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve
a tartalékkéményt is – valamint tartozékainak mûszaki
felülvizsgálatára, ellenõrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. Mesterséges égéstermék elvezetõ
berendezések füstgázelemzése mûszerrel történik.
A helyi önkormányzatok segítéségével, 8 nappal az
ellenõrzés megkezdése elõtt történik a lakosság értesítése. A kéményellenõrzési díj helyszínen kézpénzben
fizetendõ, számla vagy munkaigazolás ellenében.
A kéményseprõink az alábbi feladatokat végzik el:
• a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek
(kéményseprõjárda, tetõ-kibúvóablak, létra, hágcsó
stb.) meglétének és állapotának szemrevételezéssel
történõ vizsgálata.
• az elõzõ tisztítás, ellenõrzés és mûszaki felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására
hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének
szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság
jellegétõl függõ kéményseprõszerszámmal történõ
vizsgálata.
• a kémények és tartozékaik rendeltetésszerû és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetõleg szükség szerint kéményseprõszerszámmal történõ megállapítása
• az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza
mentén kéményseprõszerszámmal.
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• gáz-tüzelõberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan
eltávozásának vizsgálata, szükség esetén mûszer segítségével.
Kéménytisztítás esetén az alábbi feladatokat végzik
el szakembereink:
• a kéményjárat teljes hosszban történõ tisztítása, a kémény típusának és anyagának megfelelõen.
• bekötõnyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás gyûjtõkémény mellékcsatornájának – a
kéménytartozék anyagának megfelelõen – kémény
seprõszerszámmal történõ tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék
stb.) eltávolítása és edénybe helyezése.
• ha az égésterméket hagyományos kéményseprõ tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzésére van szükség, kiégetõ berendezéssel.
Nem terjed ki a kötelezõ közszolgáltatás:
• olyan tüzelõberendezés égetésének elvezetésére szolgáló kéményre, ami nem lakásban vagy nem helységben van – kerti sütõkemence, épületen kívüli tûzhely,
szabad térben elhelyezett kazán.
• arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötõnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy
nem éghetõ anyaggal tömören, illetve egyéb, nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték
• a levegõ bevezetõ elemek karbantartására, tisztítására.
• a tüzelõberendezések karbantartására, tisztítására
• a tüzelõberendezést a kéménnyel összekötõ füstcsõ
karbantartására, tisztítására.
Alapdíjaink:
• Egyedi szilárd kémény
• Egyedi gázos kémény
• Tartalék kémény
• Zártégésterû (turbós) kémény

Bruttó
3110 Ft
3105 Ft
1770 Ft
4335 Ft

A kéményszerkezet egyszerûsége miatt ne becsülje
le a veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban egy épületen belül. Az Ön családja, valamint az
otthona biztonsága megéri ezt a kis törõdést.
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Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petõfi tér 1.
Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b.
Tel.:06-1-766-5850

Szeretettel várjuk
az
Öreg Sváb
Vendéglôben
• Esküvôk, bankettek, családi
ünnepségek lebonyolítása
• (üdülési csekket, Szép kártyát, Erzsébet
utalványt elfogadó hely vagyunk!)
• Április 1-jétôl a hét minden napján nyitva tartunk!
• Szombat esténként élôzene!
Asztalfoglalás: 06 26 350-346 • 06 20 9 440-544 • 06 20 3 121-737

Heti menüajánlatunkról
a www.oregsvab.hu
honlapunkon tájékozódhat.
Kétfogásos menü: 600 Ft/fô
Csoportoknak kedvezményt
adunk!
2096 Üröm, Budakalászi út 7.

Nyitva tartás: vasárnaptól péntekig 12-22 óráig, pénteken és szombaton 12-24 óráig
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