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Nagyon kellemes,
        gondtalan nyarat kívánunk!
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Aktuális információk
Tisztelt Lakótársaim!

Az „Ürömi Tükör” elõzõ számában egy interjú keretében tá-
jékoztattam Önöket többek között arról, hogy a képviselõ-
testület által jóváhagyott folyó évi költségvetésben milyen 
fejlesztéseket tudtunk tervezni a 2013-as évre. Tekintve, 
hogy az év feléhez érkeztünk, aktuálisnak tartom, hogy a 
tervezett feladatok megvalósításának folyamatáról, a meg-
valósított új létesítményekrõl tájékoztatást adjak.

Csak emlékeztetõül, 2013-as évre tervezett feladatok 
voltak:
·  új orvosi rendelõ beruházási munkáinak indítása
·  Dózsa György út – Táborföld közötti híd, járda és köz-

világítás kiépítése
·  út, járdaépítés és kátyúzási munkák
·  1 db játszótér építése
·  Platán Idõsek Otthona és az Úttörõ utca között kiépí-

tett járda mellett ledes közvilágítás kiépítése
·  Bécsi úti szennyvízátemelõ felújítása, kapacitásának 

bõvítése

A megvalósítás részletesen:

Új orvosi rendelõ
Az elmúlt év során rendszeres 
tájékoztatást adtam a terve-
zési és engedélyeztetési el-
járás folyamatáról, a felmerült 
akadályokról és problémákról. 
Végül is a tervezett új egész-
ségügyi létesítmény építési 
engedélyét 2012. december 
20-ai keltezéssel kapta meg 
önkormányzatunk. Nem várt 
fordulat az engedély jogerõre 
emelkedése elõtt pár nappal 
történt, amikor is az I. fokú 
építés hatóság a kiadott en-
gedélyt visszavonta, miután 
fellebbezést nyújtott be a 
határozat ellen Illési Margit, 
akivel az önkormányzat egy 
ajándékozási szerzõdés kap-
csán áll perben. A visszavonó 
határozat indoklása valótlan, 
mivel e perre hivatkozik, azt 
úgy minõsítve, mint tulajdoni 
vitát. Sajnálatos, hogy az elsõ 

fokon eljáró hatóság a törvényi 8 nap helyett még 75 nap 
elteltével sem rendelkezett arról, hogy fellebbezésünket 
felterjessze a II. fokhoz, azaz a Pest Megyei Kormányhiva-
talba. Erre azután került sor, hogy levelet intéztem Tarnai 
Richárd kormánymegbízott úrhoz, és jeleztem a több hó-
napja fennálló törvénysértõ állapotot. Tény, hogy Illési Mar-
git ügyféli jogállásának elismerése, az I fokon eljáró építési 
hatóság packázása úgyis elég hosszú idõt emésztett fel, 
tehát megfontolandó a közbeszerzési eljárás elõkészítése 
és indítása, mivel ez az eljárás nem igényli jogerõs építési 
engedély meglétét. Ezzel idõt lehetne nyerni, így amikor az 
engedély birtokában lesz önkormányzatunk, a kivitelezési 
munkálatok azonnal indíthatók. E sajnálatosan elhúzódó 
engedélyezés és az engedélyezési eljárást övezõ rosszin-
dulatú, a joggal visszaélõ packázás ellenére is úgy ítélem 
meg, hogy ezt az egész település lakosságát kiszolgáló 
egészségügyi létesítményt a tervezett 2014-es határidõre 
lakótársaim szolgálatába fogja állítani önkormányzatunk.

Járdaépítés
Lakossági kérelem és igény figyelembe vételével elkészült 
a Rókahegyen az új gyalogos járda. Hossza 600 fm, járda, 
illetve betonburkoló kõbõl, 1,2 m széles. Figyelemmel az 
igen változatos domborzati viszonyokra vízelvezetõ árok, 
és kiemelt szegély kiépítésére is sor került. Ahol indokolt 
volt, ott közúti acél vezetõkorlát és korlát elem felszerelé-
sére is sor került. A mûszaki átadás-átvétel megtörtént, a 
visszajelzések igen pozitívak.

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör

Pillangó utca
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Játszótér
Számomra is nagy öröm, hogy elké-
szült Üröm legújabb játszótere a Pol-
gármesteri Hivatal melletti park terüle-
tén. Ezzel a létesítménnyel most már 5 
db játszótér áll a kicsik rendelkezésé-
re. Csak megemlítem, hogy 2003-ban 
például még egyetlen játszótere sem 
volt a településnek. A most elkészült 
játszótér területe 500 m2. A játszótéri 
eszközöket tekintve telepítve lett:

– Jena játszóvár
– 2 személyes fahinta 2 lapos ülõkével
– 4 üléses mérleghinta, fémtartó oszloppal
– körhinta
– ugráló asztal
– Tim játszóház kombináció
– elefántos csúszda
– rugós játék boci
– rugós játék katicabogár
– egyensúlyozó „kacsa” elemek, 4 cm hosszú
– homokozó keret 2m X 2m
– 2 személyes fahinta, 2 bölcsõ ülõkével
– Alexandra játszóház
Kerti bútorokat tekintve:
– piknik asztal 2 db paddal
– Frankfurt háttámlás pad, alu önt vény láb-
bal
– Hofheim támla nélküli pad alu önt vény 
lábbal
– hulladékgyûjtõ

Az új játszótérre telepített eszközök közül külön ki-
emelném a kerekes székes hinta telepítését, mely egye-
dülálló Magyarországon. Elvétve találkozni ilyen esz-
közzel, legfeljebb gyógy- és üdülõhelyi centrumokban, 
ezek közül is ott, ahol mozgásszervi betegeket gyógyí-

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör
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tanak. Az új játszóteret június elejétõl vehették birtokba 
gyermekeink és kísérõik. Az eddigi tapasztalatunk azt 
mutatja, hogy a képviselõ-testület jól döntött, mikor biz-
tosította erre a célra a beruházás költségeit, hiszen hét 
közben is, de különösen a hét végén állandó gyerekzsi-
vajtól és kacagástól hangos a játszótér környéke.

Platán Idõsek Otthona 
és az Úttörõ utca kö-
zött kiépített gyalogos 
járda megvilágítása
Napelemes sziget-
üzemû világítási há-
lózat kiépítése fog 
megtörténni. Várha-
tóan július közepéig 
a kivitelezõ Kandelá-
ber Manufaktúra Kft. 

a munkákat befejezi. 
Mûszaki tartalmat te-
kintve 10 db kandelá-
ber oszlop telepítésé-
re kerül sor: LED 16 
W típusú alumínium 
öntvénybõl és alumíni-
um lemezbõl, hengeres 
alakú lámpatesttel. Ezt 
a napelemes mûszaki 
megoldást választotta 
a képviselõ-testület, 
mivel az üzemeltetése 

igen kedvezõ és gazdaságos, tehát a beruházás költsé-
gei igen rövid idõn belül megtérülnek. 

Kátyúzási munkák
Hasonlóan az elõzõ 
évek gyakorlatához, 
a kátyúk felmérésére, 
a kivitelezésre bekért 
árajánlatokban való 
döntésre a képviselõ-
testület létrehozta az 
eseti bizottságát. A fel-
mérések, valamint a 
nyertes kivitelezõ kivá-
lasztása rugalmasan és 
határidõben történtek 
meg, így a kivitelezési 

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör

Kandeláber oszlopsor

LED 16 W típusú 
alumínium öntvény és 
alumínium lemezbõl, 

hengeres alakú lámpatest

 Kátyújavítás –
Rókahegy - Pillangó u.
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munkák indítására is sor került. Jelenleg még a kivitelezõ 
dolgozik, mivel a munkálatok közben is jelentkeznek újabb 
és újabb jogos igények. Éppen ezért keretszerzõdést kö-
tött az önkormányzat a vállalkozóval, így a pontos meny-
nyiség csak kátyúzási munkák befejezése után lesz ismert. 
A mûszaki tartalmat tekintve elõírás a zúzottkõ útalap, a tö-
mörítés legalább 5 cm vastag aszfalt kopóréteggel, a slusz-
szok lezárása, a szerelvények szintbeemelése stb. A pontos 
paraméterekrõl, a kátyúzással érintett utcákról a következõ 
lapszámban fogom tájékoztatásomat megadni.

Dózsa György út – Táborföld összekötõ híd, gyalogos járda 
és közvilágítás kiépítése
A tervezési és engedélyezési eljárásra még 2012-ben sor 
került. A közbeszerzést bonyolító céget a képviselõ-testület 
2013-ban választotta ki több árajánlatot adó közül. A meg-
hívásos közbeszerzési felhívás anyaga elkészült és jóváha-
gyásra került. A döntések meggyorsításának elõsegítésére 
a képviselõ-testület eseti bizottságot hozott létre, döntési 
jogkörrel, így a felhívásra beérkezett ajánlatokban a dön-
tés gyorsabb és rugalmasabb lesz. Várhatóan augusztus 
hó folyamán meglesz a nyertes kivitelezõ és a munkák is 
indíthatóak lesznek. 

Néhány adat a tervezett beruházásról: 
A híd 19 fm hosszú és 1,6 méter széles lesz. A kiépítendõ 

járda 105 fm hosszú és 1,5 m széles, a járda alatt zárt csa-
padékvíz elvezetõ csatorna kerül kiépítésre. A kerítés fából 
léckerítés, beton lábazattal. A gyalogos járda és a híd megvi-
lágítása 7 db napelemes kandeláberrel történik. 

Bécsi úti szennyvízátemelõ bõvítése, felújítása
Az év elején még az elsõ tárgyalások után bizakodóak 
voltunk, mivel úgy tûnt, hogy a tervezés és engedélye-
zési eljárás során nem lesz olyan akadályozó tényezõ, 
mely meghiúsítaná a 2013. évi kivitelezést. A tervezés, 
és a szakhatósági egyeztetések eredménye, hogy a 
tervezési feladatokat több tervezési ütemre kell bon-
tani.
Így:
– Döntés elõkészítõ tanulmány elõkészítése
– Vízjogi engedélyezési terv, és eljárás, valamint a
– kiviteli terv készítése

A döntés elõkészítõ tanulmány elkészült, amely vá-
laszt ad a jelenlegi rendszert terhelõ szennyvízmeny-
nyiség meghatározására, a szállító- képességre, illetve 
javaslatot a bõvítés mûszaki lehetõségeire.

A tanulmány egyértelmûen választ ad – figyelemmel 
a rendszer jelenlegi mûszaki paramétereire és leter-
heltségére – arra, hogy a szállítókapacitás növelése 
nem jöhet szóba. A bõvítés a csapadékvíz leválasztá-
sával érhetõ el. A DMRV jelzése is az, hogy a meglévõ 
csatornahálózat csapadékvizet is szállít.

A tanulmány egyértelmûen megállapítja, hogy a csa-
padékvíz leválasztásával 242 m3/nap többletszennyvíz 
fogadására lenne lehetõség.

Amennyiben az illegális lekötések is csökkennének, 
úgy 350-400 m3/nap bõvítési lehetõség van a rendszer-
ben. Összegezve a rendszer nem bõvíthetõ a meglévõ 
nyomóvezeték miatt, illetve a Fõvárosi Csatornázási 
mûvek Zrt. fogadási feltételei miatt.

Egyedül az átemelõ terhelhetõsége bõvíthetõ elsõ-
sorban az illegális csapadékvíz bekötések leválasztá-
sával.

Tisztelt Lakótársaim!
Azért tartottam szükségesnek errõl bõvebb tájékoztatást 
adni, hogy felhívjam elsõsorban azok figyelmét, akik in-
gatlanuk csapadékvíz elvezetését ilyen illegális szenny-
vízcsatornába történõ bekötéssel oldják meg, kérem, 
hogy ezt haladéktalanul szüntessék meg, mivel a ön-
kormányzat és a szolgáltató rákényszerül az aprólékos, 
mindenre  kiterjedõ ellenõrzésre, amely még jelentõs 
bírságot is maga után vonhat. Kérem tehát, hogy ezt ne 
várja meg egy érintett sem, mivel az elõzõekben vázolt 
szakvélemény, illetve tanulmány egyértelmûen rávilágí-
tott arra, hogy komoly mennyiségû csapadékvíz terheli 
a csatornarendszer kapacitását. 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elõtti tér felújítása
Látványterv bekérésére sor került. Úgy ütemezi az ön-
kormányzat, hogy az elõkészítés még ebben az évben 
megtörténjen, 2014-ben pedig a kivitelezésre kerüljön 
sor. A tér-közpark felújításával egy idõben a Polgár-
mesteri Hivatal külsõ homlokzatának felújítása is meg-
történik.

Templom – Posta és Takarékszövetkezet elõtti tér egynyá-
ri virágokkal történõ beültetésében döntött a testület, 
a vállalkozó arra vár, hogy a növények locsolásának 
mûszaki feltételei adottak legyenek. Elõre láthatóan júli-
us hó folyamán a virágosításra is sor kerülhet.

Deák Ferenc utca rendezése
Több évtizedes problémát fog megoldani az önkormányzat 
azzal, hogy elindította az út rendezését. Ugyanis az út tényle-
gesen nem a jogi helyén van, hanem külterületi magáningat-
lanokon húzódik, áthelyezése pedig a kedvezõtlen terepvi-
szonyok miatt nem lehetséges. Éppen ezért az önkormányzat 
a külterületi ingatlanokból az út által elfoglalt területrészeket 
megvásárolja, (aki nem adja el, ott kisajátítást kezdeményez). 
Ez egy hosszadalmas folyamat, de a terület megszerzésére 
irányuló eljárás már folyik, így belátható idõn belül a terület 
rendezésére sor kerülhet. Természetesen a munkák állásáról 
folyamatosan fogom lakótársaimat tájékoztatni.

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör
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 Egyéb információk röviden:
– Útba igazító, információs táblák kihelyezésére a Róka-
hegyen az Alkonyat sétányon került sor.
– A községgazdálkodási csoport elvégezte a település köz-
területein a kaszálást és parlagfûmentesítést. Megtörtént a 
buszvárók és környékének mosása és nagytakarítása
– Korlátot helyeztünk ki a Rákóczi út azon részén, ahol 
a lépcsõn már motorosok közlekedtek, veszélyeztetve a 
gyalogos közlekedést.
– A félreinformálás elkerülése véget szükségesnek tartom 
leszögezni, hogy a Rókahegyen magán vállalkozó által 
tervezett kereskedelmi szolgáltató és szabadidõ – sport-
létesítmény esetleges engedélyezésében az ún. minisz-
tériumi Plázabizottság, illetve az építés-engedélyezésben 
Pilisvörösvár építési hatósága lesz jogosult dönteni.
– Huszti Gábor úr közel 7000 m2-es terület tulajdonjogát 
ajándékozta az önkormányzatnak erdõtelepítés céljára, 
ezúton is köszönet érte.

– Elsõ fokon ítéletet hirdetett a Budapest Környéki Tör-
vényszék az Illésy Margit és Oláh Gábor által az önkor-
mányzat elleni perben. Mint korábban arról beszámoltam, 
a volt 033-as tábla belterületbe vonási eljárása során út 
céljára ajándékozott terület ajándékozási szerzõdésének 
megsemmisítésére kezdeményezték a pert. Az I. fokú íté-
letben az eljáró törvényszék elutasította a felperesek ké-
relmét és teljes költségtérítésre kötelezte õket. Természe-
tesen az I. fokon hozott ítéletet megfellebbezték, így a per 
II. fokon fog folytatódni. 
– Idén is megrendezésre került a település életében 
jelentõs esemény a XIV. Ürömi Nyári Fesztivál. A gazdag 
program gondolom a fesztiválra ellátogató lakótársaim-
nak kellemes élményt szerzett (bõvebben külön cikkben 
ugyanezen lapszámban)

– 2013. június 8-án este megszerveztem és 30 fõ ürömi 
önkéntessel részt vettünk a dunabogdányi árvízvédel-
mi munkálatokban. Az önkéntes munkát este 19 órakor 
kezdtük el és hajnal 2-ig egy km-es szakasz védelmét 
biztosítottuk, az általunk elhelyezett néhány ezer homok-
zsákkal. A helyi védekezést irányítók a nekünk kijelölt 
szakasz befejezése után további segítséget nem igényel-
tek.
– Július elsõ felében történik meg településünkön a földi- 
és légi szúnyogirtás.

A mentesítés Üröm teljes területén, azaz 665 hektá-
ron történik.

Ilyen mentesítés eddig még nem volt, de annyira el-
szaporodtak a vérszívók, hogy a Képviselõ-testület úgy 
döntött, hogy kellemesebbé teszi a nyári estéket Lakótár-
saink számára, nem mellesleg a szúnyogcsípés okozta 
esetleges egészségügyi kockázatokat is csökkenti.

Tisztelt Lakótársaim!
A legaktuálisabb és a röviden összefoglalt információkból 
megállapítható, hogy kitûzött feladataink végrehajtása fo-
lyamatos és tendenciájában eredményes. Bár visszahú-
zó és gáncsoskodó erõk – mint mindig – most is azon 
munkálkodnak, hogy tervezett feladataink végrehajtását 
hátráltassák, de bízom abban, hogy ez nem gátolhat meg 
bennünket abban, hogy például az új orvosi rendelõt fel-
építsük, és a tervezett 2014-es átadása megtörténjék.

Legközelebb szeptemberben fog az „Ürömi Tükör” 
következõ száma megjelenni, ezért a közelgõ nyári hó-
napokra minden Lakótársamnak kellemes idõtöltést és jó 
nyaralást kívánok a képviselõ-testület és a magam nevé-
ben is.

Üröm, 2013. június hó
Laboda Gábor
polgármester

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör
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ISKOLA
Ürömi Tükör

Ballagás 2013.

Fontos, hogy életünk jelentõs állomásai maradandó élmény-
ként raktározódjanak el emlékezetünkben… Az idei tanév végén 
19 végzõs diákot bocsátottunk útjára. Számukra remélhetõleg 
nem csupán ez a meghitt alkalom õrzõdik meg szép emlék-
ként, de az iskolában eltöltött egész idõ is az marad. Hisz 
ezek az évek meghatározónak bizonyultak fiataljaink számára: 
gyerekekbõl itt váltak kis felnõttekké. 

Kedves Ballagó Diákjaink!

Életetek egyik legnagyobb forduló-
pontja ennek az izgalmakkal, búcsú-
zásokkal és talán könnyekkel teli nap-
nak az eseménye, a ballagásotok.

Ma minden megváltozik. Lezárul egy nyolc éves életsza-
kasz, ami mindnyájatok lelkében örök nyomot hagyott. Néhány 
év múlva, amikor leültök majd igaz barátokként egy tábortûz 
mellé és eszetekbe jutnak az általános iskolai emlékek, elõször 
csak elmosolyodtok, aztán elkezdtek történeteket mesélni és 

azon veszitek észre magatokat, hogy együtt nevettek és egyre 
több emlék jön elõ. Ezek a történetek kötnek ide Titeket. Úgy 
gondolom, egy élményekben gazdag korszakot tudhattok ma-
gatok mögött. Néha biztosan eszetekbe fognak jutni a nehéz 
pillanatok is, de akkor majd beugrik egy barát képe, aki leült és 
elmagyarázta a lehetetlennek tûnõ számítást vagy egy tanár, 

aki mosolyogva közölte a hírt, hogy 
jól sikerült a dolgozat. Mindig voltak, 
akik támogattak Titeket és segítettek 
abban, hogy meglássátok az élet na-
pos oldalát is. 

Persze nemcsak emiatt kéne az is-
kolánkra emlékeznetek. Nem szabad 
elfelejteni azt a rengeteg tudást és 

ismeretet, amit az itt töltött évek alatt sajátítottatok el. A szá-
mos lehetõséget, a tanulmányi versenyeket, melyek szintén 
szélesítették látáskörötöket. Biztos vagyok benne, hogy nem 
mindig éreztétek egyformán hasznosnak a tananyagot, de tud-
notok kell, hogy minden egyes tantárgy hozzájárult egy olyan 

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka…
Nézz vissza…, aztán ismét csak elõre,
S indulj tovább az alkotó jövõbe!”

Ünnepélyes zászlóátadás
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látásmód kialakításához, mely nélkülözhetetlen a mai modern 
életben.

Új utak várnak ezek után Rátok és az új utak mindig bizony-
talanok, a végük nehezen belátható, ebben áll az élet legna-
gyobb nehézsége.

Úgy gondolom, hogy egy iskola két dolgot adhat útravalóul a 
diákjainak: gyökereket és szárnyakat. Mindenki megkapta azo-
kat az ismereteket, melyek stabil alapot adnak a további célok 
eléréséhez és remélhetõleg néhány év múlva visszajöttök isko-
lánkba és beszámoltok sikereitekrõl.

Szárnyaitok megerõsödtek, most itt az idõ, hogy kipróbál-
játok õket. Röpítsenek magasra Titeket! Higgyetek önmagatok-
ban és soha ne adjátok fel az álmaitokat!

Váljatok tudósokká vagy jó szakemberekké, vagy legyetek 
sikeres sportolók, a lényeg, tanuljatok és dolgozzatok becsü-
letesen és soha ne feledkezzetek meg arról, hogy honnan in-
dultatok! 

Ezekkel a szavakkal köszöntötte Mocsári József igazgató 
úr búcsúzó diákjainkat, miután osztályfõnökükkel, Szekrényes 
Szilvi nénivel végigvonultak az iskola termein és folyosóin, 
majd megérkeztek ballagási ünnepségükre. Hetedik osztá-
lyosaink egy kis mûsorral köszöntek el végzõseinktõl, majd a 
nyolcadikosok visszaemlékezéseire, illetve köszönõ szavaira 
került sor. Hálás szívvel mondtak köszönetet tanáraiknak, szü-
leiknek.

A hagyományos zászlóátadás után Habsburg-Lotharingiai 
Mihály fõherceg úr köszöntötte a diákokat és az egybegyûlteket. 
Tõle vehette át Encs Réka a József Nádor-díjat, amit kitûnõ ta-
nulmányi eredményéért, szorgalmáért és példamutató maga-
tartásáért kapott.

Laboda Gábor polgármester úr köszöntõje után sor került 
a Bónum díj átadására, melyet Szegedi György kimagasló kö-
zösségi munkájáért kapott, valamint az összes elköszönõ diák 
átvehette az önkormányzat emlékérmét.

Fogarasy Attiláné tankerületi igazgató asszony, miután 
megosztotta velünk ünnepi gondolatait, meghatódva búcsút in-
tett nyolcadikosainknak egy mielõbbi viszontlátás reményében.

Tagschererné Braun Mária

Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg úr 
Encs Rékának átadta a József nádor-díjat

Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg úr 
köszöntötte az ünnepségen résztvevôket

Hetedikesek köszöntik a 
búcsúzó nyolcadikosokat

Mocsári József igazgató úr 
búcsúztatója

Laboda Gábor polgármester 
átadja az önkormányzat emlékplakettjét
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NYÁRI FESZTIVÁL
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Az idei évben is megrendezésre került az Ürömi Nyári Fesztivál, melynek 
fõszervezõje a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház volt, Üröm Község Önkormányzata 
és számos egyéni támogató hozzájárulásával.

A hosszú és fáradságosnak tûnõ elõkészületek ellenére mi szervezõk 
is örömmel álltunk neki a forróságban a zavartalan kikapcsolódás 
biztositásához, remélve, hogy a háromnapos rendezvénysorozat program-
kínálata kellemes szórakozást nyújt mindenki számára.

A pénteki napon már széles volt a repertoár, fellépett Dr. Fehér Esz-
ter nótaestjével, itt volt Bódy Magdi és a TTT mellett a Néptáncmûhely 
Alapítvány Válassz! címû egyfelvonásos táncszínházi mûsora, hatalmas 
sikert aratva. 

A második nap sem telt eseménytelenül, rengeteg fellépõ érkezett 
hozzánk elsõsorban Ürömrõl és Pilisborosjenõrõl, de vendégül láthat-
tuk a Duna Karnevál keretében a Fölszállott a Páva televiziós vetélkedõ 
mûsor döntõseit, valamint este a BackIIBlack együttes adott egy jó han-
gulatú koncertet, utána reggelig tartó utcabál volt.

XIV. Ürömi Nyári Fesztivál

Nagy Csillag Csoport
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NYÁRI FESZTIVÁL
Ürömi Tükör

Vasárnapra sem fáradtunk ki, tovább folytak 
a mûsorok, itt volt a Mint a Pinty gyerekzenekar, 
a Thalia Színitanoda, és a Duna Karnevál elhoz-
ta hozzánk Törökország, Olaszország és Erdély 

képviselõit, hogy produkciójukkal elkápráztassanak 
bennünket.

Az esti záró program a Hooligans együttes fellé-
pése volt, melyre már este 9 órától zsúfolásig meg-

Polgármesteri Hivatal Kórusa                     

Pilisborosjenôi Rocki Csapat



IV. – V. – VI. 11

NYÁRI FESZTIVÁL
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telt a tér, mire a zenekar a színpadra lépett szinte lépni 
sem lehetett.

Természetesen a mûsorok mellett számos kiegészítõ 
kikapcsolódást is találhatott minden kedves ideláto-
gató. Az újonnan épült játszótér közelében gyerek-
programokkal készültünk, vásárosokat és egyéb ilyen 
jellegû rendezvényeken népszerû árusokat hívtunk, így 
volt az elamaradhatatlan kürtõskalácsos, édességes, 

minifánkos, kecskesajtos, jégkásás is, és ha ez még 
nem lett volna elég, jóllakhattunk a pecsenyésnél és a 
kenyérlángososnál is!

Vasárnap késõ este ért véget a fesztivál, kissé elcsi-
gázottan, de örömmel láttuk a résztvevõk felszabadultsá-
gát, ami elégedettségre adott okot.

Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöt-
tek, reméljük újra együtt szórakozhatunk jövõre 
a XV. Ürömi Nyári Fesztiválon!

Támogatóink voltak: Üröm Község Ön-
kormányzata, Laboda Gábor, Trunk Zsolt, 
Podhorcsek Ádám, Törökbálint Kombi terminál 
Kft, Hegyalja Vendéglõ, Öreg Sváb Vendéglõ, 
CBA Príma – Üröm, Béres Autójavító Kft, 
Zeke és Fia Bt, Veres Péter, Merci Bontó- 
Üröm, Nemesgép Zrt., Wührl Szerviz-Üröm, 
Saunabau Kft, Penta Kft, Samata Kft, Kocsis 
Tibor, Bajcsi József, Baut Kft, Auto Eldorádó, 
Storcz Botond , Ürömi Polgárõrök, Pilisvörösvári 
Rendõrörs körzeti megbízottjai valamint az 
Ürömi Fiatalok Egyesületének Önkéntesei. Kö-
szönjük!

Soltész Emese
programszervezõ

Ürömi Tornász Lányok

Pálfalvy Erika

Hooligans
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Hagyományainknak megfelelõen óvodánk dolgozói és gyerme-
kei nagy izgalommal készültek az anyák napjára, ballagásra.

A gyerekek vidám, megható versekkel, dalokkal, mesé-
vel készültek az Anyák napi ünnepségünkre. Az anyukák 
és a nagymamák büszkék lehettek gyermekeikre é szép 
emlékekkel gazdagodtak mûsorunkat látván.

Idén 77 nagycsoportos búcsúzott az óvodától.
Évek óta egyre több gyermekünk ballag el, ami lezárja 

a 3 éves óvodai korszakot, és újat nyit iskolába lépésük 
alkalmával. 

A ballagási mûsoron hagyományainknak megfelelõen 
német és magyar gyermekdalokkal, táncokkal búcsúztak a 
gyermekek kisebb társaiktól és az óvoda dolgozóitól. Ren-
dezvényünknek ebben az évben is az iskola tornaterme 
adott helyet, amit ezúton is köszönünk. A gyerekek csodá-
latos nemzetiségi viseletben táncoló, színvonalas mûsorát 
nagyon sokan megtekintették, mindenki nagy meglepeté-
sére.

Ami igaz, az igaz hiányozni fognak gyermekeink.
Ahogy azt már megszokhatták, ezzel a mûsorral lépünk 

fel rövidített formában az Ürömi Nyári Fesztiválon is.
Kovácsné F. Ildikó
óvodapedagógus

Év végi események 
az óvodában
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BÖLCSŐDE
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Kedves Ürömi Lakosok!
Legutóbbi cikkünk óta nagyon sok esemény történt az ürömi Hó-
virág Bölcsõdében.

Megünnepeltük az anyák-napját, a gyermeknapot, és 
harmadik alkalommal köszöntünk el a „bölcsõdét kinõtt” 
gyerekeinktõl, egy rövid kis ballagás keretében. Sajnos az 
idõjárás változékonysága miatt, nem mertük az udvaron 
megrendezni ezt a jeles eseményt, így szûk körben, min-
denki a saját csoportszobájában ünnepelt.

Már hagyományként, sa-
ját magunk által készített 
ajándékokkal búcsúztunk. 
Egyik kedves kolléganõnk 
varrta a tarisznyákat, ami-
ben természetesen ben-
ne volt az elmaradhatatlan 
öt forintos, a pogácsa és 
nem utolsósorban egy kis 
bölcsis homok – annak, aki 
esetleg nem vitt haza az év 

folyamán belõle eleget 
a cipõjében, ruhájában. 
És minden ballagó kis-
gyermek kapott egy szál 
gyöngybõl fûzött hóvirá-
got, ami szintén a mi ke-
zünk munkája volt. 

A gondozó nénik gondoskodtak arról, hogy a ballagás 
emlékezetes legyen a gyermekeknek, a szülõk pedig egy 
kis süteménnyel, üdítõvel járultak hozzá az ünnephez.

Remek nap volt ez, minden a „nagy” gyerekekrõl szólt!
Megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a 

szülõknek a sok-sok kedvességet, a rengeteg segítséget a 

munkánkhoz, a kritikát, amibõl építkezünk és fejlõdünk, a 
szeretetet, ami áradt felénk, és nem utolsósorban azokat a 
gyerekeket, akik már a mi életünk részét is képezik. 

Szép volt együtt ez az év!
Kívánjuk, hogy mindenki érezze jól magát az óvodában!
A bölcsõde összes dolgozója nevében:

Csordásné Tõkés Katalin

Év végi események 
az óvodában
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Az Ürömi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat idén is önköltséges közös kirán-
dulást szervezett Ausztriába. Az idõjárás 
nem igazán kedvezett nekünk, de él-
ményekben volt részünk így is. Jártunk 
Bischofshofenben, megnéztük a várost, 
vonatoztunk, tutajoztunk, csúszdáztunk 
a sóbányában Halleinben, ahol vicces él-
ményben volt részünk. Megtekintettük a 
bánya mellett elhelyezkedõ kelta falu le-
leteit. Liechtensteinklammban megcso-
dálhattuk a St. Johann vízesést, jártunk 
Salzburgban, Mozart szülõvárosában. 
Hazafelé pedig Mayerlingben idõztünk, 
ahol megnéztük Rudolf fõherceg va-
dászkastélyát.

Négy nap után élményekben gaz-
dagon tértünk haza a gyönyörû Auszt-
riából. 

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 
hírei
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Idén is tovább folytak a munkálatok a 
temetõben, ahol a III-as és a IV-es parcel-
lák sírjai újultak meg a szorgos kezek alatt. 
A temetõ ezen része 2011 óta védett. Az elmúlt 
évben rengeteg virágpalántát ültettünk a sírok-
ra, amibõl sajnos a nagy szárazság miatt sok 
elpusztult, de idén ezeket pótoltuk. Ezúton ra-
gadjuk meg az alkalmat, hogy megköszönjük kis 
közösségünk fáradhatatlan munkáját.

A kitelepített ürömiek nevében is hálás kö-
szönet érkezett Georg Hambachtól, aki pün-
kösd utáni vasárnap Ürömön járt családjával. 
Az ausztriai kirándulásunk miatt sajnos nem 
tudtunk velük személyesen találkozni. Emiatt 
levélben fejezte ki önkormányzatunknak kö-
szönetét, melyet szeretnénk most közzétenni, 
hogy közösségünk minden tagja megismerhes-
se, tõlünk 1000-1200 km-re mennyire hálásak 
munkánkért.

Az ürömi svábok kitelepítésének 67. évfordulója al-
kalmából a Német nemzetiségi Önkormányzat meg-
koszorúzta a katolikus templom elõtt lévõ emléktáblát. 
Megemlékezésünkön Sharer Jánosné mondott egy pár 
szót a korabeli eseményekrõl. Az ünnepség meghittségét 
emelte a tavaly óta megalakult Német dalkör fellépése és 
az azt követõ szentmise. Nagyon örültünk annak, hogy 
községünkbõl és Pilisborosjenõrõl is jelenlétükkel sokan 
megtiszteltek minket.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm
Deutsche Selbstverwaltung Irm

Liebe Frau Metzler,

Sie haben sicher erfahren, dass ich mit meiner 

Familie am Sonntag nach Pfingsten in Üröm war. Beim 

Besuch des Friedhofes konnte ich ferstellen, dass 

schon mehrere Gräber und Grabsteine hergerichtet 

und renoviert wurden. Lieber waren Sie am diesem 

Sonntag bei ienem Ausflug, so dass isch Sie nicht mit 

Ihren sprechen konnte. Im Namen der vertriebenen 

Ürömer möchte is mich für diese Arbeiten bei der 

deutschen Minderheitenselbstverwaltung Üröm ganz 

herzlich bedanken.

Georg Hambach
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Nagyon hálás az Élõ Isten felé a szívem, hiszen gyülekezetünkben tavasz óta 
újabb komoly megerõsödésen ment keresztül. Rengeteg gyülekezeti missziós 
megmozdulásunk volt, többek között jártunk gyermekeinkkel Hollandiában, 
Barnevelt-Voorthuizenben az ottani református testvérgyülekezetünkben, ahol 
egy bõ hetet töltöttünk el és meghívtuk ottani holland barátainkat, hogy jöjje-
nek el hozzánk idén nyáron. Remélem, hogy éppúgy, ahogy ott Hollandiában, 
úgy az itteni református híveink kinyitják érkezõ testvéreink elõtt nemcsak a 
szívüket, hanem az ajtajukat is. Lehetõségünk van tehát július 25-e estétõl 
28. estéig befogadni hajlékainkba egy-egy holland családot és gondoskodni 
róluk. Örülnék, ha a kedves református olvasóközönségbõl is lenne vállalko-
zó kedvû, aki szívesen segítene ebben! Nálam, a parókián szállásoljuk el az 
ottani gyülekezet vezetõ presbiterét: Erik Runhaart és népes családját. Rajtuk 
kívül még 2-3 család jön, illetve fiatalok. Elõre is köszönöm azok segítségét, 
akik szívesen fogadnak be házukba egy-egy holland ideérkezõt! De aki ebben 
nem tud segíteni, örömmel veszünk minden egyéb felajánlást is, akár étke-
zéssel, programmal kapcsolatosan!

Örömmel számolok be arról, hogy a minden hónap elsõ vasárnap-
ján 10:00-tól zajló játszóház, nagy sikerrel futott, amelyet ovisaink és 
iskolás alsósaink nagyon nagy lelkesedéssel látogattak. Õsszel folytatás 

következik! Ezt a szolgálatot Kiss 
András és felesége, Kati vállalták 
el, akik amúgy számos játszóházat 
mûködtetnek, mivel ilyen vállal-
kozásuk van. Nagy könnyebbség 
úgy jönni Istentiszteletre a gyer-
mekes családoknak, hogy immár a 
mûködõ „játszóházas foglalkozás” 
zajlik a babák és ovisok szobájá-
ban, illetve tavasztól a kertben is. 
Nagy álmunk, hogy azok a játékok, 
amik ilyenkor kölcsönbe vannak 
nálunk, azok sajátjainkká legye-
nek, s jó lenne, ha idén õsszel ez 
már így lehetne! Ezért erre a célra 
is lehet adományozni a lentebbi 
bankszámlánkra, a „játszóházas 
játékokra” megnevezéssel. S e 
helyen köszönöm meg a Turi, a 
Kaiser és a Csürke családok, vala-
mint a Dávid Ifi segítségét abban, 

hogy a hátsó kertben sikerült egy kis játszóteret kialakítani, ami megint 
csak segíti azt, hogy a szülõk nyugodtan tudjanak Isten Igéjére figyelni 
az Istentiszteletek alkalmával, míg gyermekeik a kertben játszanak fel-
ügyelet mellett.

A következõ amirõl szólnék a komolyzenei koncertsorozatunk, 
amely „Bethlen Gábor, református fejedelmünk tróralépésének 400. év-
fordulója” apropóján kerül megrendezésre. Ennek mûfaja zenés áhítat. 
A koncertek programja igen változatos: Haydn, Mendelson, Piazzola, 
Liszt, Bartók stb… mûvek hangzanak fel zongorán, csellón, hegedûn, 
fuvolán és trombitán. A fellépõ mûvészeket Nemes Réka szervezi és 
vezeti. Hála Istennek az Ürömi Önkormányzat és Laboda Gábor pol-
gármester jóvoltából komoly támogatást kap ebben az évben ez a kon-
certsorozat. Nagy szeretettel hívunk ezen alkalmakra is minden ürömi 
és pilisborosjenõi zenekedvelõ polgárt! Következõ koncertünk: Július 26 
péntek, 18:00-kor lesz itt a templomunkban Ürömön!

Nagy sikerrel zajlott le április 30 és május 4-e között az elsõ „cser-
készportyánk” Sárospatakon, ahova hittanosaink közül is számosan 

jöttek. Bajnóczki Bálint csapatparancsnok vezetésével bejártuk Zemp-
lén csodálatos hegyeit, négy magyar várat másztunk meg, illetve ellá-
togattunk Vizsolyba is, ahol a gyermekeknek még nyomtatni is sikerült 
az elsõ magyar nyelvû teljes Szentírás elsõ lapjából, az 1590-es évek 
nyomdászati módszereivel. Most nyáron folytatódik a cserkészkaland, 
hiszen Velencére megyünk táborozni július1-7 között. A cserkészfoglal-
kozásaink minden szombaton 10:00-tól vannak, a nyári idõszakban is 
(ide bárki jöhet, mása felekezeti hátterû gyermek is), kivéve, ha portya 
van.

Idén második alkalommal emlékeztünk meg Istentisztelet kereté-
ben június 4-én országunk gyászos megcsonkításáról. Imádkoztunk 
elszakított és az anyaországban élõ népünk megtéréséért, hogy valódi 
változás legyen a Kárpát-medencében, hiszen az itt élõ népek is a test-
véreink, s ha elkezdjük õket Isten szeretetével szeretni, annak komoly 
hatása lehet a jövõre nézve! 

A konfirmáció a következõ, amirõl szeretnék nagy hálaadással 
beszámolni, többek között azért is, mert amikor ideérkeztem a gyüle-
kezetünkben nem volt ifjúsági élet, most pedig az elsõs konfirmációs 
évfolyamban 9 fiatal, míg a második évfolyamban 24 fiatal és felnõtt tett 
konfirmációi vizsgát és fogadalmat június 8-9-én. S a felnõttek közül 
tizenketten részesedtek a keresztség sákramentumában, azaz szent-
ségében is! Ráadásul a konfirmáló gyerekek közül oszlopos tagjai a 
pénteki Dávid Ifinek, vagy a szombati Dánielnek, illetve Istentiszteletre 
is rendszeresen járnak. A felnõttek pedig vagy a „Babakocsis” Istentisz-
teletre, vagy keresztelõ kapcsán jelentkeztek. Ráadásul két konfirmá-
ciós tábor is volt, hogy minden kérdést jól értsenek és tudjanak, illetve 
meg tudják fogalmazni reformált keresztyén hitüket. Méltán megérdem-
lik, hogy most megemlítessenek név szerint is: Jakab Beáta, Bujdosó 
Bence, Balogh Krisztián, Kaiser Péter, Bámer Dóri , Túri Gábor, Túriné 
Kaiser Zsuzsanna, Nézõ Richárd, Tóth Kata, Smiglag Viki, Pestiné 
Hégely Ágnes, Fritsch Ádám, Szûcs Fanni,Szûcs Kata, Vidákovits Ti-
bor Norbert, Huszti Betti, Molnár Zsuzsanna Mercédes, Fehér Bence 
Ágoston, Szabó Gergõ, Ökrös Zsófia, Tasi Dóra, Debreczeni Attila, 
Kovács Kata, Vastag Luca, Magda Marcell, Kõfalvi Melinda, Kapuvári 
Évike, Dávid Réka, Komáromi Krisztián, Donáczi Napsugár, Tóth Árpád, 
Borbély Krisztián. Az Élõ Isten áldja meg életüket! Tegye áldássá õket 
családjukban, közösségeikben és mindnyájunk számára itt Ürömön és 
Pilisborosjenõn!

Hírek a reformátusok háza tájáról…
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Ürömi Tükör
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Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2013/2014-es tanévre Ürömön az 

elsõ osztályba 32 gyermeket írattak be református hittanra, az ötödik 

osztályba 14 fõt. Pilisborosjenõn elsõ oszályba 7 fõt, ötödik osztályba 

10 fõt. Köszönjük ezúton is a szülõk bizalmát! Igyekszünk a hitoktatók-

kal közösen rá is szolgálni erre! Amúgy szeretném azt is hirdetni, hogy 

akik még nem döntöttek, szeptember 1-ig dönthetnek, hogy beíratják-e 

gyermeküket hozzánk! Szeretném eloszlatni a félreértéseket: erkölcs-

tannal egy idõben lesz a református hittan az iskola keretei között, tehát 

nem lehet mindkettõt választani! Vagy erkölcstan, vagy hittan. Heti egy 

órában lesz ez a tantárgy. Így remélem mindenkinek minden világos. Ha 

további kérdéseik vannak bátran hívjanak!

Szeretnénk felhívni azon szülõk figyelmét, akik szeretnék gyerme-

küket református hittanra beíratni, de gyermekük nincs megkeresztel-

ve vagy más felekezethez tartozik, hogy a magyar hatályos törvények 

lehetõséget adnak a neveltetéshez való jog alapján, hogy a szülõk dönt-

sék el, gyermekük melyik hittanra írattasson be. További információkért 

bátran keressenek meg! 

A nyári hittantáborokba is várjuk a hittanos vagy érdeklõdõ gyerme-

keket mindkét községbõl! Tiszakeszi Missziós Hittantábor (augusztus 

12-18.), Almádi Alsós Hét (július 29-aug. 3.), Almádi Felsõs Csillagász 

Hét (augusztus 4-11.), illetve idén július elsõ hetében (július 1-7.) lesz 

a cserkész táborunk, valamint elsõ ízben lesz Családos Gyülekezeti 

Nagytábor július utolsó hetében Balatonfûzfõn. Ide minden korosztály-

ból várjuk a jelentkezõket! Egy ilyen tábor nagy segítséget ad bekerülni 

egy összetartó, nagyszívû közösségbe!

Részletes nyári programajánló:

Július 1–7.  Református Cserkész Tábor 

(Becker Norbert, Bajnoczki Bálint)

Július 7.  10:00  Úrvacsorás Istentisztelet „Cserkészek” 

Üröm

 16:00  Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Nor-

bert)

Július 14.  10:00 Istentisztelet Üröm, 

16:00 Istentisztelet Pilisborosjenõ 

 (CS. Nagy János, Gulyás József)

Július 21.  10:00 Istentisztelet Üröm, 

16:00 Istentisztelet Pilisborosjenõ

  (Bajusz Krisztina)

Július 20–25.  Családos Gyülekezeti Tábor Tiszakesziben (Becker 

Norbert, gondnokok és a presbitérium összes tagja, 

különbözõ gyülekezeti körök családjai)

Július 28.  10:00  Istentisztelet Üröm (Becker Norbert) 

(Pilisborosjenõn ekkor nincs)

Július 28. – Augusztus 3.  Alsós-hittanos és Csillagász Hét Almádi 

(Becker Norbert, hitoktató)

Augusztus 4.  10:00  Úrvacsorás Istentisztelet Üröm, 16:00 Isten-

tisztelet Pilisborosjenõ (Becker Norbert)

Augusztus 4-11.  Felsõs-hittanos (Dávid ifi) és Nagy Csillagász 

TáborJ Almádi (Becker Norbert, hitoktató)

Augusztus 11.  10:00, 16:00 Istentisztelet Pilisborosjenõ (Bajusz 

Krisztina, Gulyás József)

Augusztus 12-25.  Lelkipásztori szabadság (helyettes: Bajusz Kriszti-

na, Cs Nagy János, Balogh Sándor, Masri Mona)

Augusztus 18.  10:00  Istentisztelet Üröm

  16:00 Istentisztelet Pilisborosjenõ (Masri Mona v. 

Balogh Sándor)

Augusztus 20.  10:00  Úrvacsorás Istentisztelet (Becker Norbert)

Augusztus 25.  10:00  Istentisztelet Üröm

 16:00 Istentisztelet Pilisborosjenõ (Masri Mona)

Szeptember 1.  10:00  Úrvacsorás Istentisztelet Üröm

 16:00  Istentisztelet Pilisborosjenõ (Becker Nor-

bert)

Szeptember 2-8.  A hittanórák megszervezése Ürömön és 

Pilisborosjenõn (három óvoda, két iskola, gimis hit-

tan, Ifi órák, konfiórák, gyülekezeti hittanok)

Szeptember 8.  10:00  Iskolás Tanévnyitó Istentisztelet – Hittanos 

családi nap J 

Szeptember 11.  18:30  Presbiteri Bibliaóra, majd Presbiteri Gyûlés 

(Becker Norbert)

Szeptember 13-14.  „Cserkészportya” (Bajnoczki Bálint, Becker Norbert)

Szeptember 15.  10:00  Ovis Tanévnyitó Istentisztelet és Játszó-

ház (Becker Norbert és Kiss András, masri 

Mona, Donáczi Napsugár)

Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk prog-

ramjainkra!

Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek õrizõ 

pásztora! 

Áldás, békesség! 

Norbert tiszteletes

Elérhetõségek:

E-mail: norbiteso@gmail.com,

Mobil: 06 30 526 80 10,

Tel.: 06 26 350 686,

Számlaszámunk:

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:

65700093-10116577

REFORMÁTUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör
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Az Ürömi Hagyományõrzõ 
Egyesület hírei

Az idei év tavaszi idõszakában sem tét-
lenkedtünk, egyesületünk tagjai lelkesen 
vettek részt a programjainkon.

Márciusban a télbúcsúztató a kisze-
bábú égetésével, majd a Tavasz köszön-
téssel kezdõdött, ezzel célunk a népi 
szokások felelevenítése volt. Nagyon 
jó hangulatban telt a nap, vendégül lát-
tuk az idelátogató kedves szülõket és 
vendégeket finom házi sütemények-
kel, majd késõ estig táncházat tar-
tottunk a Néptáncmûhely Alapítvány 
közremûködésével.

Áprilisban Balatonfüreden egy há-
rom napos Nyugdíjas Amatõr Mûvészeti 
Együttesek és Szólisták Fesztiválján vet-
tünk részt, az újonnan megalakult Senior 
örömtánc csoportunkkal, az Ülõtánccal.

Kiszebábu égetés

Tavaszköszöntõ

HAGYOMÁNYŐRZŐK
Ürömi Tükör
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Magyarországon a klasszikus senior-
tánc mind ez ideig ismeretlen volt, ho-
lott Nyugat-Európában nyugdíjasok ezrei 
mûvelik már, mintegy 40 éve a mozgásnak 
ezt a formáját.

A seniortánc kifejezetten idõsebb em-
berek számára kitalált kíméletes sport-
tevékenység, ami a speciális mozgás-
fejlesztõ gyakorlatok és koreográfiák 

elsajátítását jelenti. Ennek egyik 
változata az ülõtánc, amit idõs 
vagy mozgásukban korlátozott 
embereknek  ajánlanak. A négy-
tagú zsûritõl a legmagasabb 
pontszámot kaptuk, így kiváló 
minõsítésû díszoklevéllel tértünk 
haza.

Májusban a majálison, a hagyo-
mányosan megrendezésre kerülõ 

fõzõversenyen vettünk részt, ahol a Kü-
löndíjjal jutalmaztak bennünket.

Május 16-án egy egész napos kirán-
dulást szerveztünk: Mária besenyõ, gö-
döllõi kastélylátogatás, ebéd Veresegy-
házán, majd a vácrátóti Botanikus kert ben 
töltöttük a délutánunkat. Szép emlékekkel 
tértünk haza a kirándulásról.

Egyesületünk Cserkeszõlõn a XIV. Országos Nem-
zetközi Nyugdíjas Találkozón fellépett a fentebb említett 
ülõtánccal és körtánccal, ezzel a mûsorszámmal készül-
tünk a XIV. Ürömi Nyári fesztiválra is, egy kis ízelítõt adva 
ebbõl a nagyszerû kikapcsolódást nyújtó mozgásfajtából,  
remélve, hogy minél több ürömi nyugdíjas társunk kedvet 
kap, hogy csatlakozzon az Egyesülethez. Várunk minden-
kit szeretettel!

Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület
Fehér Istvánné elnök

Ürömi Nyári fesztivál

A Vácrátóti Botanikus kertben

Cserkeszõlõi fellépés

Nyári fesztivál

HAGYOMÁNYŐRZŐK
Ürömi Tükör
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GYERMEKFESZTIVÁL
Ürömi Tükör

Ürömi örömök
Nem a címmel azonos nevû néptánc együttesrõl 
szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, ha-
nem a 2013. április 5-én megrendezett Gyermek 
Néptáncfesztiválról, amelyet volt szerencsém 
zsûritagként figyelemmel kísérni. 

Örömtánc – ezzel az egy szóval jellemezhetõ sum-
másan az, amit az iskola csarnokában délután, kora 
este láthattunk. Közel 600 gyermek és fiatal, óvodástól 
a középiskolásig lázasan készülõdik, hajakat fonnak, 
szoknyákat, kötényeket igazítanak, cipõt, csizmát fé-
nyesítenek, s állnak izgatottan a színpad két oldalá-
hoz, hogy fellépve végre bemutathassák játékaikat, 
táncaikat a közönségnek. Cseppet sem zavarta õket 
a teremben állandóan jelen lévõ, a nyüzsgésbõl adó-
dó morajlás, mert mindezt elnyomta a bemutatott pro-
dukciók végén, vagy idõnként közben is felcsattanó, 
elismerõ taps.

Zsûritagként igyekeztem rövid jegyzeteket készíte-
ni, hogy a látottakról a szakmai értékelésen használ-
ható észrevételeket mondhassak a csoport vezetõknek, 
de gyakran fordult elõ, hogy letettem a tollat, s csak 
gyönyörködtem a látottakban.

Természetesen lehetne negatív észrevételeket is 
felsorakoztatni a fesztiválról. Például a már említett fo-
lyamatos zsongás a nézõtéren, vagy az énekek, nép-
dalok megszólaltatásának esetlegességei, de mind-
ezek eltörpülnek azon elõnyök, pozitív hatások mellett, 
melyek a találkozót évek óta jellemzik. A mai zakla-
tott világunkban kész csoda, hogy akadnak még lel-
kes megszállottak, akik idõt, fáradtságot nem kímélve 

hétrõl hétre lelkesítik a gyerekeket, és hagyományaink 
megismertetésén keresztül biztos támpontot adnak a 
kezükbe a világban való eligazodáshoz.

És vannak megszállott szervezõk, akik évrõl évre 
újfent nekilátnak a kilátástalannak, hogy a fesztivál is-
mét létrejöhessen. 

Köszönet érte mindannyiuknak, köszönet az Önkor-
mányzatnak, a nagylelkû támogatóknak, a csoportok 
vezetõinek és legfõképpen a lelkes szülõknek.

2013. április 17.
Varga Zoltán koreográfus, zsûritag

Köszönjük a támogatóknak a segítséget: Tiszta 
Formák Alapítványnak, az Ürömi Önkormányzatnak, a 
Polgárõrségnek és azt ürömi vállalkozóknak:Pali bácsi 
cukrászdájának, Zoli  zöldségesnek, az ürömi szódás 
Ferinek. 
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HATÁROZATOK
Ürömi Tükör

•  A március 27-ei ülésen a képviselõk módosították a település 
2012. évi költségvetési rendeletet, mivel ezt a zárszámadási be-
számoló szükségesség tette.

•  A képviselõ-testület módosította a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát, mivel a januárban életbe lépõ önkormányzati törvény 
új rendelkezései ezt indokolták.

•  Rendeletben döntött a képviselõ-testület a település 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról.

•  Módosították a képviselõk a település 2013. évi költségvetésérõl 
és a 2013.-2014.-2015. évi gördülõtervérõl szóló rendeletet, 
melyet a pénzmaradvány visszatervezése indokolt.

•   Rendeletben határozta meg a képviselõ-testület a településren-
dezési eszközökkel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabá-
lyait.

•  A képviselõ-testület rendeletben döntött a településképi beje-
lentési eljárás rendjérõl.

•  Elutasító döntést hoztak a képviselõk Budapest Fõváros IV. ke-
rület (Újpest) Önkormányzat azon igénybejelentésében, amely-
ben mûködtetési hozzájárulást igényeltek az általuk mûködtetett 
intézménybe járó ürömi tanulók után.

•  Döntöttek a képviselõk a Dózsa György út és a Táborföld te-
lepülésrészt összekötõ híd, járda, közvilágítási lámpatestek 
kiválasztásáról, valamint a közbeszerzési eljárás indításáról, 
továbbá a közbeszerzés lebonyolítására adott árajánlatok kivá-
lasztásáról.

•  Beszámolót tárgyaltak meg a képviselõk a Családsegítõ szol-
gálat 2012. évi munkájáról. A beszámolót a testület jóváhagyta.

•  Az ÜSC alelnökének kérelmére a képviselõk engedélyezték a 
sportpálya igénybevételét, támogatták a képviselõk a bajnoki 
mérkõzés megtartását.

•  A 021-es tábla belterületbe vonására korábban megkötött alap-
meg állapodás módosításában döntöttek a képviselõk.

•  Elfogadták a képviselõk a jegyzõ beszámolóját a 2012. évi 
belsõ ellen õrzési terv végrehajtásáról.

•  Kiválasztotta a testület azt a nyertes pályázót aki a Rókaköz és 
a Kárókatona utca közötti járdaszakasz kiépítésére adta be a 
legkedvezõbb árajánlatot.

•  Árajánlatok bekérésérõl döntöttek a képviselõk az új térfigyelõ 
rendszer kiépítésére, valamit a tavaszi kátyúzási munkák elvég-
zésére.

•  Döntöttek a képviselõk a tavaszi parkgondozási munkákra be-
érkezett árajánlatokban, kiválasztották a nyertes pályázót.

•  Elutasították a képviselõk az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat polgármesterének megkeresését, nem járultak hozzá a Bu-
dapest III. kerület Dózsa György út lámpás csomópont beruhá-

zási költségeihez, de kilátásba helyezte a testület a támogatást, 
amennyiben Csillaghegyi ingatlana értékesítésre kerül.

•  Jóváhagyták a képviselõk a munkaegészségüggyel kapcsola-
tos szerzõdéstervezetet.

•  Támogatták a képviselõk az ürömi leánygyermekek HPV vírus 
elleni védõoltás költségének viselését.

•  A Kálvária megvilágítására és az árajánlatok bekérésére 3 fõs 
eseti bizottságot hozott létre a testület.

•  Az április 24-ei ülésen a képviselõ-testület módosította a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát. A módosítást a testületi 
ülésekrõl készíthetõ kép és hangfelvétel biztosítása iránti lakos-
sági igény indokolta.

•  Módosították a képviselõk a településrendezési eszközök part-
nerségi egyeztetésére korábban alkotott helyi rendeletet, széle-
sebb kört vontak be az egyeztetésbe.

•  Elfogadták a képviselõk a Budaörsi Rendõrfõkapitányság Pilis-
vörösvári Rendõrörs vezetõjének 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolóját.

•  Tájékoztatást kapott a képviselõ-testület az önkormányzat 4 
éves gazdasági programja idõarányos teljesítésérõl.

•  Elfogadta a képviselõ testület a 2014. évi költségvetési koncep-
cióját. Az év eleji elfogadást az Áht. új rendelkezései indokolták.

•  A képviselõ-testület jóváhagyta a Üröm Község Önkormányzat 
közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

•  A testület állásfoglalást adott ki a Mészöly focisuli és a polgár-
mester közötti levelezésekrõl a problémák megoldására.

•  Támogatták a képviselõk Kollárik Zsófia kérelmét, teremhasz-
nálat igénybevételére, testedzések tartására.

•  Elfogadták a képviselõk a Szociális Családügyi és Egészség-
ügyi Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott 
bizottsági döntésekrõl.

•  Támogatták a képviselõk Scholtz Péter és Scholtz Zsófia ké-
relmét, elõvásárlási jog és beépítési kötelezettség ingatlan-nyil-
vántartásból való törlése iránt, mivel beépítési kötelezettségük-
nek eleget tettek.

•  500 000 Ft támogatásról döntött a képviselõ-testület az Ezüst-
hegyi Gazdák kérelmére, a Deák Ferenc utca kátyúzási munká-
latainak elvégzésére.

•  Módosították a képviselõk az elõzõ ülésen meghozott, hatá-
rozatot, miszerint hatályon kívül helyezte a testület az iskola 
alapító okiratát, mivel az intézmény jogszabály erejénél fogva a 
törzsnyilvántartásból törlésre került.

•  Helyt adott a képviselõ-testület a Ürömi Fiatalok Egyesülete 
kérelmének, a sportnap megrendezéséhez a sportpálya, gör-

A Képviselõ-testület döntései 2013.március, április, május és június hónapban
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deszka, kosárlabdapálya és a Mûvelõdési ház nagytermét 
térítésmentesen biztosította.

•  Jóváhagyták a képviselõk a Shikun&Binui R.E.D. Kft. és az ön-
kormányzat között létrejövõ település-rendezési szerzõdést.

•  Megtárgyalta és jóváhagyta képviselõ-testület a Napraforgó 
Óvoda és tagóvoda módosított Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát.

•  Támogatták a képviselõk a Mûvelõdési-ház vezetõjének ké-
relmét, melyben az ürömi címer használatának engedélyezé-
sét kérték pólókon való megjelenítéssel.

•  80 000 Ft támogatásról döntött a képviselõ-testület Szvirkó 
Dmitrij kérelmére, az Alexandra Pavlovna sírkápolna nyári és 
õszi nyitvatartási költségeihez való hozzájárulásként. A tá-
mogatás szeptember 30-ig szól.

•  100 000 Ft támogatást szavazott meg a testület az Ürömi 
Karate Kupa megrendezésére.

•  Elfogadták a képviselõk a gyermekjóléti munkáról szóló 
2012. évre vonatkozó beszámolót.

•  Döntöttek a képviselõk a Polgármesteri Hivatal mellett meg-
épített játszótér pótköltségeiben.

•  Jóváhagyták a képviselõk a 021/22 hrsz-ú ingatlan 
alapmegállapodásának kiegészítését.

•  Támogatták a képviselõk a Nemesgép 2000 Ipari Szolgálta-
tó Zrt. kérelmét, a 064/80 hrsz. ingatlan ipari besorolását és 
egyben hozzájárultak a kért útkarbantartáshoz, építéshez.

•  Az április 30-ai rendkívüli ülésen az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ 3152/2 hrsz-ú ingatlan megosztásának jóváhagyá-
sában döntött a képviselõ-testület.

•  Jóváhagyta a képviselõ-testület a tervezett játszótér vállalko-
zói szerzõdését.

•  A 2013. május 29-ei ülés elsõ napirendje volt a polgármes-
ter írásos beszámolója a 2013. évi tervezett beruházások 
helyzetérõl, az elõkészítések és a kivitelezés folyamatáról, 
melyet a képviselõ-testület jóváhagyott.

•  Elfogadták a képviselõk a Idõsek Klubja vezetõjének beszá-
molóját az intézmény 2012. évi mûködésérõl.

•  Elfogadta a képviselõ-testület a jegyzõ írásos tájékoztatóját 
a Polgármesteri Hivatal személyi állományáról, a hatáskö-
rök változásáról, feladatellátás helyzetérõl, tárgyi, személyi 
feltételekrõl. 

•  186 000 Ft támogatásról döntöttek a képviselõk a szociálisan 
rászoruló ürömi tanulók év végi kirándulási költségeire, mivel 
a közoktatás és az intézmény fenntartása január 01-tõl nem 
önkormányzati, hanem állami feladat lett.

•  A korábbi testületi ülésen erdõtelepítésre kiválasztott területen 
levõ teher miatt új terület kiválasztásáról határoztak a képviselõk.

•  Döntöttek a képviselõk a 2013. évi parkgondozási munkák el-
végzésére benyújtott vállalkozási árajánlatok közül a nyertes 
pályázó kiválasztásáról.

•  Tudomásul vették a képviselõk a Pilis-Buda-Zsámbék Több-
célú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetés módosítását 
és a 2012. évi zárszámadást.

•  Döntöttek a képviselõk az Enviro Plus Környezetvédelmi 
Szaktanácsadó és Tervezõ Kft. által a stratégiai zajtérkép fe-
lülvizsgálatára és megújítására adott árajánlatokban.

•  Megtárgyalták és elfogadták a képviselõk a polgármester 
elõterjesztését a lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-
nak helyzetérõl.

•  Döntöttek a képviselõk az Iskola u. 10. és a Platán – Úttörõ 
utca közt kiépítésre kerülõ elektromos hálózat mûszaki 
ellenõrzési feladatok ellátásának díjazásáról.

•  A jogszabályváltozások, valamint Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény hatályba lépése következtében 
módosította a képviselõ-testület a Kossuth Lajos Mûvelõdési 
Ház és Könyvtár, az Idõsek Klubja, a Hóvirág bölcsõde, a 
Napraforgó Óvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát.

•  A képviselõ-testület elrendelte, hogy Üröm jelenlegi környe-
zeti állapotára egy felmérés készüljön, és amennyiben a 
felmérés eredménye, illetve megállapításai indokolják, úgy 
a környezetvédelmi program aktualizálására a felmérési ja-
vaslatában foglaltakra is figyelemmel a szükséges intézke-
dést tegye meg a Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottság.

•  A képviselõk jóváhagyták a 065804 hrsz. és a 065817/2 
hrsz-ú ingatlanok adás-vételi szerzõdésének realizálására 
elõkészített megállapodás tervezetet.

•  A május 24-ei rendkívüli ülésen döntöttek a képviselõk az 
önkormányzat tulajdonát képezõ 045 helyrajzi számú feltöl-
tött területen található in-situ anyag értékesítésérõl.

•  A június 11-ei rendkívüli ülésen támogatták a képviselõk a 
Voda Shop Kft.-t kérelmét és felajánlását a Nyári Fesztiválon 
való részvétele tárgyában.

•  Jóváhagyták a képviselõk a 062/18 hrsz-ú 6877 m2 térmértékû 
erdõtelepítés felhasználására szolgáló ingatlan tulajdonjogá-
nak ajándékozás címén történõ elfogadásáról szóló ajándé-
kozási szerzõdést.

•  Döntöttek a képviselõk a gyerekek önkormányzat által 
fenntartott Napraforgó Óvodába történõ felvételét eluta-
sító intézményvezetõi döntés ellen benyújtott fellebbezé-
sekben.

 
Üröm, 2013. június hó

Dr. Halász Mónika 
jegyzõ



IV. – V. – VI. 23

RENDELETEK
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2013 (III.28) 
számú önkormányzati rendelete az 1/2012. (II. 16) önkormányza-
ti rendelet módosítására a település 2012. évi költségvetésérõl a 
2012-2013-2014. évi gördülõtervérõl

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 2012. évi költség-
vetésére alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

Az Ör. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ 
rendelkezés lép: 

(1)  A Képviselõ-testület a 2012. évi költségvetési bevétel módosított fõösszegét: 
1 327 645 000 Ft-ban (azaz Egymilliárd-háromszázhuszonhétmillió-hatszáz-
negyvenötezer Ft-ban) állapítja meg az 1. és 2 mellékletben részletezett forrá-
sok szerint.

(2)  A jelen rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított módosított bevételi 
fõösszegen belül:

 a)  Intézményi módosított mûködési bevételeit 134 198 000 Ft-ban (azaz száz-
harmincnégymillió-százkilencvennyolcezer Ft-ban)

 b)  Az önkormányzat módosított sajátos mûködési bevételeit: 
 c)  470 525 000 Ft-ban (azaz négyszázhetvenmillió-ötszázhuszonötezer Ft-

ban)
 d)  Felhalmozás és tõkejellegû módosított bevételeit 10 000 000 Ft-ban (azaz 

tízmillió Ft-ban)
 e)  Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése módo-

sított fõösszegét 312 922 000 Ft-ban (azaz háromszáztizenkettõmillió 
kilencszázhuszonkettõezer Ft-ban)

 f)  Pénzforgalom nélküli bevételeit 400 000 000 Ft-ban, (azaz négyszázmillió 
Ft-ban) állapítja meg, a rendelet 3. számú mellékletében részletezett és el-
különített önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervenkénti 
bontásban. 

2. § 

Az Ör 2. § (1) (2) bekezdése helyébe a következõ 
rendelkezés lép: 

(1)  A képviselõ-testület a 2012. évi költségvetés módosított kiadási fõösszegét 1 
327 645 000-Ft-ban, (azaz  Egymilliárd-háromszázhuszonhétmillió-hatszáz-
negyvenötezer Ft-ban) állapítja meg a 2. számú mellékletben részletezettek 
szerint.

(2)  A jelen rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadási fõösszegen belül:

 a)  Személyi juttatások fõösszegét 363 743 000 Ft-ban (azaz háromszázhat-
vanhárommillió-hétszáznegyvenháromezer Ft-ban)

 b)  Munkaadókat terhelõ járulékok fõösszegét 95 896 000 Ft-ban (azaz kilenc-
venötmillió-nyolcszázkilencvenhatezer Ft-ban)

 c)  Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 240 273 000 Ft-ban (azaz két-
száznegyvenmillió-kétszázhetvenháromezer Ft-ban)

 d)  Végleges pénzeszköz átadás fõösszegét 8 650 000 Ft-ban, (azaz nyolcmil-
lió-hatszázötvenezer Ft-ban)

 e)  Szociálpolitikai ellátások fõösszegét 57 620 000 Ft-ban (azaz ötvenhétmillió-
hatszázhúszezer Ft-ban)

 f)  Felújítási kiadásainak fõösszegét: 25 654 000 Ft-ban (azaz huszonötmillió-
hatszázötvennégyezer Ft-ban) 

 g)  Felhalmozás kiadásainak fõösszegét 526 862 000 Ft-ban (azaz 
ötszázhuszonhatmillió-nyolcszázhatvankettõezer Ft-ban)

 h)  Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének fõösszegét 5 000 000 Ft-ban (azaz 
ötmillió Ft-ban) állapítja meg, a rendelet 2. számú mellékletében részletezet-
tek szerint.

3. §

Az Ör. 3. § (1) (2) bekezdés helyébe a következõ 
rendelkezés lép: 

(1)  A képviselõ-testület a 2012. évi költségvetési általános tartalék módosított ösz-
szegét 29 601 000 Ft-ban (azaz huszonkilencmillió-hatszázegyezer Ft-ban) 
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 Ör. egyéb rendelkezési nem változnak. 
(2)  A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl a 

jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2013. március 27. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: az SZMSZ 35. § (5) bekezdésbe foglaltak szerint

Üröm, 2013. március 28. 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

A 6/2013 (III. 28) számú önkormányzati rendelet indokolása

A 2012. évi zárszámadás tényleges adatai indokolják a 2012. évi költségvetési ren-
delet módosítását.

Az Ör 1. §-hoz

Bevételt érintõ módosítások:

Önkormányzat saját mûködési bevételei:
A tervezett 475 525 000 Ft-tal szemben 470 525 000 Ft-ra módosult. A –5000 000 
Ft a gépjármûadónál jelentkezik, mivel a költségvetés módosított elõirányzata 75 
000 000 Ft volt, ténylegesen 65 000 000 Ft realizálható.

Támogatások bevételei:
A feladatmutatóhoz kötött támogatási elõirányzatnál a tervezett 200 052 000 Ft-tal 
szemben 186 233 000 Ft vehetõ figyelembe, mivel az intézményeknél a normatív 
támogatás a ténylegesen ellátottak után vehetõ igénybe. Itt a bevételi kiesés 13 
819 000 Ft.

Normatív kötött felhasználású támogatás:
A tervezett pedagógus szakmai szolgáltatás 6686 000 Ft támogatás nem volt re-
alizálható, tehát a kötött felhasználású támogatás 22 506 000 Ft-ról 15 820 000 
Ft-tal módosul.

Egyes szociális feladatok kiegészítõ támogatása:
Többlet támogatás jelentkezik:
– oktatási feladathoz kapcsolódó: 5 439 000 Ft
– egyéb központi támogatás: 14 160 000 Ft

Összesen tehát figyelemmel az elvonás és a többlettámogatás egyenlegére a nor-
matív kötött felhasználású támogatások elõirányzata 50 954 000 Ft-ra módosul.

A 2012. évi költségvetés bevételi fõösszegét 25 505 000 Ft bevételi kiesés, és 19 
599 000 Ft bevételi többlet egyenlege azaz 5906 000 Ft csökkenés érinti, így a ter-
vezett 1 333 551 000 Ft bevételi elõirányzat 1 327 645 000 Ft-ra módosul.

Az Ör 2. §-hoz

Kiadási elõirányzatokat érintõ változások:

Egyéb folyó kiadások:
– jogtalanul igénybevett normatíva visszafizetése 5 800 000 Ft

Beruházások:
– Bp. III. kerület Csillaghegyi Ingatlan vásárlása 10 000  000 Ft

Tehát összesen 15 800 000 Ft kiadási többlet, és 5 906  bevételi kiesés összesen 21 
706  000 Ft-tal csökkenti az 51 307 000 Ft-os általános tartalékot. Így a módosított 
tartalék elõirányzata 29 601 000 Ft.
Az összkiadási elõirányzat tehát 5 906 000 Ft-tal csökken, azaz 1 327 645 000 
Ft-ra módosul.

Üröm, 2013. március 27. 

 Laboda Gábor
 polgármester



IV. – V. – VI.24

RENDELETEK
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2013. (III.28) 
számú rendelete a 11/2011. (IV.04) számú rendelet  módosítására 
az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (Egységes 
szerkezetbe foglalva a 2/2013. (I.18) és a 7/2013. (III.28) számú ren-
deletekkel)

Tekintettel a rendelet hosszúságára, ezt a lapban közölni takarékossági okokból 
nem tudjuk, megtalálható a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Mûvelõdési Ház 
könyvtárában.

Üröm Község Önkormányzat 8/2013. (III.28) Ör rendelete a telepü-
lés 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás)

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV törvény 88. § (1) bekezdésében és a 91. §-ban, továbbá ennek végrehaj-
tására kiadott 368/2011 (XII. 31) Korm. rendelet 158. §, 162. §-ban foglalt rendel-
kezések figyelembevételével a 2012. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi 
rendeletet alkotja.

1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település 2012. évi költség-
vetésének végrehajtását 1 126 749 000 Ft (azaz egymilliárd százhuszonhatmillió 
hétszáznegyvkilencnezer Ft) bevételi fõösszeggel, és 824 095 000 Ft (azaz nyolc-
százhuszonnégymillió kilencvenötezer Ft) kiadási fõösszeggel, 302 654 000 Ft 
(azaz háromszázkétmillió hatszázötvennégyezer Ft) záró egyenleggel jóváhagyja.

2. §

(1)  A település 2012. évi pénzmaradványát 101 906 000 Ft-tal (azaz százegymillió-
kilencszázhatezer Ft-tal/ hagyja jóvá, a jelen rendelet 13) 14) számú mellékle-
teiben foglalt részletezéssel.

3. §

(1)  A jelen rendelet 1. §-ban rögzített 2012. évi bevételek forrásonkénti alakulását 
a jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2)  Ezen belül:
 a)  Az önkormányzat mûködési, saját folyó és átengedett bevételeit 618 618 

000 Ft-ban (azaz hatszáztizennyolcmillió hatszáztizennyolcezer-Ft-ban) 
 b)  Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit „0” Ft-ban (azaz nulla Ft-ban) 
 c)  A normatív állami hozzájárulások teljesítését 255 435 000 Ft-ban (azaz 

kettõszázötvenötmillió négyszázharmincötezer Ft-ban)
 d)  Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 55 876 000 Ft-ban (az-

az ötvenötmillió nyolcszázhetvenhatezer Ft-ban)
 e)  Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget „0” Ft-ban (azaz nulla Ft-ban)
 f)  Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevételét 5 808 000 Ft-ban (azaz ötmillió 

nyolcszáznyolcezer-Ft-ban) állapítja meg. 
 g)   Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek összegét 191 012 000 Ft-ban (azaz-

százkilencvenegymillió tizenkettõezer Ft-ban) állapítja meg.

(3)  Az önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónként a rende-
let 1/A. számú melléklete tartalmazza. 

4. §

(1)  A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1. §-ában rögzített kiadási fõösszegen be-
lül:

 a)  személyi juttatások kiadási fõösszegét 361 779 000 (azaz háromszázhat-
vanegymillió-hétszázhetvenkilencezer Ft-ban) 

 b)  munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 93 348 000 Ft (azaz kilencvenhá-
rommillió háromszáznegyvennyolcezer Ft)

 c)  dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 252 525 000 Ft (azaz kétszázöt-
venkétmillió ötszázhuszonötezer Ft)

 d)  mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 10 629 000 Ft (azaz tízmillió 
hatszázhuszonkilencezer Ft) 

 e)  felhalmozás célú pénzeszköz átadás fõösszege „0” Ft (azaz nulla Ft)
 f)  társadalom és szociálpolitikai juttatás 78 121 000 Ft (azaz hetvennyolcmillió 

százhuszonegyezer Ft)
 g)  felhalmozási kiadások fõösszegét 38 958 000 Ft (azaz harmincnyolcmillió 

kilencszázötvennyolcezer Ft-ban) hagyja jóvá, és megállapítja, hogy a fel-
halmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 20. 
számú melléklete tartalmazza.

 h)  hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 2 787 000 Ft-ban (azaz kettõmillió hét-
száznyolcvanhétezer Ft)

 i)  függõ átfutó, kiegyenlítõ kiadások fõösszegét –14 779 000 Ft-ban (azaz mí-

nusz tizennégymillió ötvenháromezer Ft-ban) hagyja jóvá a jelen rendelet 2. 
számú mellékletében részletezettek szerint.

2. a)  Polgármesteri Hivatal összkiadását 171 069 000 Ft (azaz százhetvenegy-
millió hatvankilencezer Ft) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 22-es 
számú mellékletében részletezettek szerint.

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadásait 110 008 000 Ft-tal (azaz száztízmillió nyolcezer 

Ft-tal) 
 –  Munkaadói járulékokat: 27 921 000 Ft-tal  (azaz huszonhétmillió kilenc száz-

huszonegyezer Ft-tal) 
 –  Dologi és egyéb folyó kiadásait 32 726 000 Ft-tal (azaz harminckétmillió 

hétszázhuszonhatezer Ft-tal)
 –  Felhalmozási és finanszírozás kiadását: „0” Ft-tal (azaz nulla Ft-tal)
 –  Társadalmi és szocpol. kiadását: 240 000 Ft-tal (azaz kettõszáz negyvenezer 

Ft-tal)
 –  Mûködési célú pénzeszközátadás „0” Ft-tal (azaz nulla Ft-tal)
 –  Fejlesztési célú pénzeszközátadás „0” Ft-tal (azaz nulla Ft-tal)
 –  Hiteltörlesztés kiadását „0” Ft-tal (azaz nulla Ft-tal) hagyja jóvá.
 –  Kiegyenlítõ, függõ, Áfa 174 000 Ft-tal (azaz százhetvennégyezer Ft) hagyja 

jóvá. 

 b)  Önkormányzat kiadását 204 588 000 Ft (azaz kettõszáznégymillió ötszáz-
nyolcvannyolcezer Ft) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A, valamint a 22 számú 
melléklet szerint.

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadásokat 3 006 000 Ft-tal, (azaz hárommillió hatezer Ft-

tal)
 –  Munkaadói járulékokat 485 000 Ft-tal (azaz négyszáznyolcvanötezer Ft-tal)
 –  Dologi– és egyéb folyó kiadásokat 90 255 000 Ft-tal (azaz kilencvenmillió 

kettõszázötvenötezer Ft-tal)
 –  Pénzeszköz átadás és támogatás értékû kiadásokat 83 876 000 Ft-tal (azaz 

nyolcvanhárommillió nyolcszázhetvenhatezer Ft-tal)
 –  Felhalmozás és tõkejellegû kiadásokat 38 958 000 Ft-tal (azaz harmincnyolc-

millió-kilencszázötvennyolcezer Ft-tal)
 –  Hiteltörlesztés kiadását 2 787 000 Ft-tal, (azaz kettõmillió hétszáznyolcvan-

hétezer Ft-tal)
 –  Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadásokat –14 779 000 Ft-tal, (azaz mínusz tizen-

négymillió hétszázhetvenkilencezer Ft-tal) hagyja jóvá.

 c)  A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
kiadását 171 926 000 Ft-tal (azaz százhetvenegymillió kilencszázhuszon-
hatezer Ft) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 22. számú 
melléklete szerint.

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadásait 101 938 000 Ft-tal (azaz százegymillió kilencszáz-

harmincnyolcezer Ft-tal) 
 –  Munkaadói járulékokat 26 469 000 Ft-tal (azaz huszonhatmillió négyszázhat-

vankilencezer Ft-tal)
 –  Dologi kiadásait 43 519 000 Ft-tal (azaz negyvenhárommillió ötszáztizenki-

lencezer Ft-tal)
 –  Felhalmozási kiadás: „0” Ft-tal (azaz nulla Ft-tal) 
 –  Társadalmi és szocpol kiadás „0” Ft (azaz nulla Ft) hagyja jóvá.

 d)  Napraforgó Óvoda kiadását 136 852 000 Ft-tal /azaz százharminchatmillió 
nyolcszázötvenkétezer Ft-tal/ hagyja jóvá a 2/a. sz. melléklet szerint.

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadását 78 543 000 Ft-tal (azaz hetvennyolcmillió-ötszáz-

negyvenháromezer Ft-tal) 
 –  Munkaadói járulékokat 20 578 000 Ft-tal (azaz húszmillió ötszázhetvennyolc-

ezer Ft-tal)
 –  Dologi kiadásait 37 279 000 Ft-tal (azaz harminchétmillió kettõ száz hetven-

kilenc ezer Ft-tal)
 –  Függõ átfutó kiadását 452 000 Ft-tal (azaz négyszázötvenkétezer Ft-tal) 

hagyja jóvá.

 e)  Hóvirág Bölcsõde kiadását 38 690 000 Ft-ban (azaz harmincnyolcmillió hat-
százkilencvenezer Ft-ban) hagyja jóvá a rendelet 2/A mellékletében részle-
tezettek szerint.

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadását 20 928 000 Ft-tal (azaz húszmillió-kilencszázhu-

szonnyolcezer Ft-tal) 
 –  Munkaadói járulékokat 5 501 000 Ft-tal /azaz ötmillió ötszázegyezer Ft-tal/
 –  Dologi kiadásait 12 161 000 Ft-tal /azaz tizenkétmillió százhatvanegyezer 

Ft-tal/ hagyja jóvá.
 –  Függõ átfutó kiadását 100 000 Ft-tal (azaz százezer Ft-tal) hagyja jóvá.
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 f)  A Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 26 125 000 Ft (azaz 
huszonhatmillió százhuszonötezer Ft) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú 
melléklet szerint.

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadásait 10 628 000Ft-tal (azaz tízmillió hatszázhuszon-

nyolcezer Ft-tal)
 –  Munkaadói járulékokat 2 825 000 Ft-tal (azaz kétmillió nyolcszázhuszonöt-

ezer Ft-tal)
 –  Dologi kiadásait 12 672 000 Ft-tal (azaz tízenkétmillió hatszázhetven kettõ-

ezer Ft-tal) 
 –  Felhalmozási kiadásait „0” Ft-tal (azaz nulla Ft-tal) hagyja jóvá.

 g)  Községgazdálkodás településüzemeltetés költségeit 37 657 000 Ft (azaz 
harminchétmillió hatszázötvenhétezer Ft) összegben hagyja jóvá a rendelet 
22. mellékletében részletezettek szerint.

 Ezen belül:
 –  Személyi jellegû kiadásokat 17 752 000 Ft-tal (azaz tizenhétmillió hétszáz-

ötven  kettõ  ezer Ft-tal)
 –  Munkaadói járulékokat 4 698 000 Ft-tal (azaz négymillió hatszázkilencven-

nyolcezer Ft-tal)
 –  Dologi kiadásokat 10 573 000 Ft-tal /azaz tízmillió ötszázhetvenháromezer 

Ft-tal/ hagyja jóvá.
 –  Tõke- és felhalmozási kiadásokat 4 634 000 Ft (azaz négymillió hatszázhar-

mincnégyezer Ft) hagyja jóvá. 

 h)  Védõnõi Szolgálat kiadását 12 172 000 Ft (azaz tizenkétmillió száz-
hetvenkettõezer Ft) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadásait 8 981 000 Ft-tal (azaz nyolcmillió kilencszáznyolc-

vanegyezer Ft)
 –  Munkaadói járulékokat 2 270 000 Ft-tal (azaz kettõmillió kettõszáz hetven ezer 

Ft-tal)
 –  Dologi kiadásait 921 000 Ft-tal (azaz kilencszázhuszonegyezer Ft-tal) hagyja 

jóvá.

 i)  Idõsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) kiadá-
sát 17 388 000 Ft (azaz tizenhétmillió háromszáznyolcvannyolcezer Ft) 
fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint. 

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadásait 7 493 000 Ft-tal (azaz hétmillió négyszázkilenc-

venháromezer Ft-tal) 
 –  Munkaadókat terhelõ járulékokat 1 930 000 Ft-tal (azaz egymillió kilencszáz-

harmincezer Ft-tal)
 –  Dologi kiadásait 7 965 000 Ft-tal (azaz  hétmillió kilencszázhatvanötezer Ft-

tal) hagyja jóvá.

 j)  Családsegítõ, Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 7 628 000 Ft-tal (azaz hét-
millió hatszázhuszonnyolcezer Ft-tal) hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú 
melléklete szerint.

 A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
 –  Személyi jellegû kiadásait 2 502 000 Ft-tal (azaz  kétmillió ötszázkétezer Ft-

tal)
 –  Munkaadókat terhelõ járulékokat 671 000 Ft-tal (azaz hatszázhetvenegyezer 

Ft-tal)
 –  Dologi kiadását 4 455 000 Ft-tal (azaz négymillió négyszázötvenötezer Ft-tal) 

hagyja jóvá.

  tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1 107 000 
Ft (azaz egymillió-százhétezer Ft) volt. 

5. § 

A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományának jövedel-
mi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alaku-
lásának elszámolását a rendelet 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as és 9-es, számú 
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § 

(1)  A képviselõ-testület a zárszámadás auditáláshoz szükséges könyvviteli mérle-
get egyszerûsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a mûködési bevételek 
és  kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az éves leltárt, az 
egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a rendelet 10-es, 
11-es, 12,13,14 és 15. 16. számú mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2)  Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelentést, to-

vábbá a Könyvvizsgálói jelentést a jelen rendelet 17,18-as melléklete szerinti 
tartalommal megismerte és tudomásul vette.

7. §

A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2012-es gazdasági évben az ütemezett 
fejlesztési céloknál volt feladatelmaradás, mivel az új orvosi rendelõ beruházá-
si munkálatai nem voltak indíthatóak. Szoros gazdálkodás mellett ugyan, de lik-
viditási gondok nem merültek fel. Az eredeti költségvetésében megfogalmazott 
célkitûzéseket az új orvosi rendelõ kivételével teljesítette, illetve a módosított költ-
ségvetésekben megjelölt többletfeladatokkal túlteljesítést is megvalósított.

8. §

A képviselõ-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szöveges 
indokolást elfogadja

9. §

(1)  A Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettség-
vállalás – kivéve a csatorna beruházási hitelek – nincsenek. 

(2)  Megállapítja, hogy a 2012-es gazdasági évben közvetett támogatások körébe 
tartozó adóelengedés nem történt. 

(3)  Megállapítja, hogy 2012.-ben kedvezményes étkeztetés címén 16 267 000-Ft 
(azaz tizenhatmillió kétszázhatvanhétezer Ft) felhasználására, illetve kifizeté-
sére került sor.

10. §

(1)  A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)  A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2013. március 27. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: az SZMSZ 35. § (5) bekezdésbe foglaltak szerint

Üröm, 2013. március 28. 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

8/2013. (III. 28) számú Ör rendelet indokolása

Üröm Község Önkormányzata képviselõ-testülete a 1/2012. (II. 16). számú Ör. ren-
deletével fogadta el a település 2012. évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés 
eredeti bevételi és kiadási irányszámai 1 308 110 000 Ft volt, mely többszöri módo-
sítás eredményeként 1 327 645 000 Ft-ra módosult.

Az elfogadott költségvetés prioritást adott a mûködtetési feladatoknak, így például 
az intézmények fenntartásának, településtisztaság, környezetvédelem, stb felada-
tok ellátása. Természetesen az elõirányzatok megfelelõ fedezetet tartalmaztak a 
szociális kiadásokra, valamint a tervezett felújítási és beruházási feladatokra is. 

Összességében a bevételeket tekintve a módosított elõirányzathoz viszonyítva 85% 
teljesítés valósult meg, mely 1 126 749 000 Ft bevételnek felel meg. Ezzel szemben 
az összkiadás 62%-ra teljesült, ez 824 095 000 Ft kiadásnak felel meg. Itt min-
denképpen meg kell említeni, hogy az alacsony%-os teljesítés oka, a szigorú és 
takarékos gazdálkodás mellett az, hogy a tervezett új orvosi rendelõ megépítése 
az évközben már ismertetett okok miatt húzódik. Az egyéb tervezett beruházások, 
felújítások viszont megvalósultak. 

1) A teljesített bevételek-kiadások részletesen: 

Az összbevétel tehát 1 126 749 000 Ft 

Az összbevételen belül:

• Intézményi mûködés bevételei: 135 684 000 Ft (101%)
• Önkormányzat sajátos mûködési bevételei: 482 934 000 Ft (103%)
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Intézményi mûködési bevételek részletezve: 

– Alaptevékenység bevételei 60 193 000 Ft (111%) 
– Alaptevékenységgel összefüggõ bevételek  7 928 000 Ft (198%)
– Intézmények egyéb sajátos bevételei  14 708 000 Ft (45%) 
– Áfa bevételek visszatérülése  18 404 000 Ft (108%) 
– Kamat bevételek  34 454 000 Ft (130%) 

Sajátos mûködési bevételeken belül: 

• Helyi adóbevételek teljesítése:  196 397 000 Ft (106%)
• Átengedett központi adók:  283 233 000 Ft (100%)
• Bírságok, pótlékok telj.:     3 304 000 Ft (107%)

Az önkormányzat mûködési bevételei  
mindösszesen 618 618 000 Ft (102%)

Támogatások bevételei: 

– Normatív támogatások 215 732 000 Ft (100%) 
–  Normatív kötött felhasználású támogatások 39 703 000 Ft (78%) 

Ebbõl: Pedagógus szakvizsga 233 000 Ft (64%)
–  Pedagógus pótlék és szakmai fejlõdés  

feladat támogatás 991 000 Ft (62%)
–  Szociális feladatok kiegészítõ támogatása 38 479 000 Ft (110%) 

A normatív támogatásoknál a teljesítés összesen 255 435 000 Ft (96%) 

Felhalmozás és tõke jellegû bevételek: A 2012-es gazdasági évre nem tervezett az 
önkormányzat.

Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: 

–  Mûködési célra átvett 32 893 000 Ft (91%) 
–  Felhalmozás célra átvett  22 983 000 Ft (229%) 
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 55 876 000 Ft (121%) 

Támogatások, kölcsönök visszatérülése: nem volt 2012-ben.

Pénzforgalom nélküli bevételek: 
Az elõzõ évi pénzmaradvány 5 808 000 Ft (1%)

Átfutó bevétel: 191 012 000 Ft 

A bevételeket értékelve megállapítható, hogy kirívó bevételi kiesés a tervezett 
földterületi bérleteknél van, miután továbbra sem sikerült érdemleges behajtási 
cselekményt foganatosítanunk a korábbi években be nem fizetett bérleti díjak be-
szedésében, annak ellenére, hogy kizárólag bírósági behajtást kezdeményezett az 
önkormányzat. A tõke és felhalmozás tervezett 10 m Ft-os bevételébõl sem folyt 
be, ezért a 2013. évi költségvetésbe ezt a bevételt nem terveztük. Egyéb bevételek 
teljesítése jó, kiemelkedõ a helyi adóbevételeknél, ahol 100%-ot meghaladó.

Kiadások részletes indoklása

A költségvetés 2012. évi kiadásainak teljesítése összesen 824 095 000 Ft, mely 
62%-os teljesítésnek felel meg. 

Kiadások részletezve.

Az összkiadásokon belül

• Személyi jellegû kiadások teljesítése 251 672 000 Ft (94%)
• Nem rendszeres személyi juttatás 61 552 000 Ft (127%)
• Külsõs személyi juttatás 48 555 000 Ft (99%) 

A személyi juttatásoknál összesen tehát 361 779 000 Ft (99%) a felhasználás.

Munkaadókat terhelõ járulékoknál a kiadás: 

– Nyugdíjbiztosítási járulék 526 000 Ft (1%) 
– Természetbeni egészségügyi hozzájárulás  32 000 Ft (1%) 
– Pénzbeli egészségügyi hozzájárulás  10 000 Ft (1%) 
– Munkaerõpiaci járulék  22 000 Ft (1%) 
– Szociális hozzájárulás  91 363 000 Ft 
– Táppénz hozzájárulás  33 000 Ft (33%) 
– Egyéb munkaadókat terhelõ járulék 1 362 000 Ft (46%)

A munkaadót terhelõ járulékokra összesen 93 348 000 Ft (97%) került felhaszná-
lásra. 

Dologi kiadások teljesítése: 
– készletbeszerzésre  27 416 000 Ft (68%) 
– kommunikációs szolgáltatás  6 434 000 Ft (112%) 
– szolgáltatások kiadásai 107 667 000 Ft (117%) 
– Vásárolt közszolgáltatás  34 190 000 Ft (102%) 
– Áfa befizetések  52 848 000 Ft (111%) 
– Reprezentációs kiadás  489 000 Ft (163%) 
– belföldi kiküldetés  53 000 Ft (34%) 
– Ürömi Tükör kiadása  3 175 000 Ft (76%) 
– kulturális rendezvények (Nyári fesztivál) 4 240 000 Ft (202%) 
– egyéb folyó kiadás 9 184 000 Ft (607%)
– kamatkiadások 4 773 000 Ft (71%)
– munkáltató által fizetett szja 2 056 000 Ft

Dologi kiadásoknál összesen tehát 252 525 000 Ft (105%) a teljesítés, mely opti-
mális teljesítésnek fele meg.

Pénzeszköz átadás: 

– non profit szervezetek támogatása  9 171 000 Ft (229%) 
– gyermekfesztivál támogatása  150 000 Ft (100%) 
– polgármesteri keret felhasználása  134 000 Ft (9%) 
– kisebbségi önkormányzat támogatása  856 000 Ft (285%) 
– egyéb kérelem alapján nyújtott támogatás 318 000 Ft (21%)
Támogatásokra összesen 10.629 000 Ft (143%) fordított az önkormányzat. 

Szociális kiadások: 

– rendszeres szociális segély  581 000 Ft (58%) 
– lakásfenntartási támogatás  15 286 000 Ft (102%) 
– tehetséggondozás  100 000 Ft
– táboroztatás  120 000 Ft
– rendszeres gyermekvédelmi támogatás  1 015 000 Ft (102%) 
– ápolási díj  9 224 000 Ft (82%) 
– átmeneti szociális segély  3 017 000 Ft (97%) 
– temetési segély  485 000 Ft (69%) 
– közlekedési támogatás  7 000 Ft (35%) 
– köztemetés 547 000 Ft (274%)
– közgyógyellátás  5 554 000 Ft (79%) 
– kedvezményes étkeztetés  16 267000 Ft (203%)
– tankönyv ellátás  1 892 000 Ft (158%) 
– természetbeni juttatás (ajándék, élelmezés) 15 312 000 Ft 
– foglalkoztatást helyettesítõ fõ bérpótló támogatás 4 080 000 Ft (82%)
– idõskorúak járadéka 4 634 000 Ft

Szociális kiadásokra összesen 78.121 000 Ft-ot fordított az önkormányzat, ez 
136%-os elõirányzat felhasználást jelent. Az összkiadási elõirányzat-teljesítés 10%-
át szociális ellátásra fordította önkormányzatunk.

Beruházások kiadásai: 

Felújítások: 

– utak felújítása, kátyúzása  241 000 Ft (2%) 
– gépbeszerzés  1 538 000 Ft (177%) 
– felújítások ÁFÁja 504 000 Ft 

Beruházásokra: 

– épület felújítása 1 645 000 Ft 
– immateriális javak  749 000 Ft (5%)
– új orvosi rendelõ elõkészítési munkái  3 380 000 Ft (1%) 
– ingatlan vásárlás (Csillaghegyi ing.vás) 10 000 000 Ft 
– gördeszkapálya építése  12 427 000 Ft (83%) 
– út, járda építése  718 000 Ft (1%) 
– tõke és felhalmozás kiadások Áfa kiadása  7 756 000 Ft 

Összesen beruházásoknál a felhasználás 38 958 000 Ft (7%) volt, szemben a 521 
408 000 Ft módosított elõirányzattal. Oka részben a tervezett új orvosi rendelõ kivi-
teli munkáinak csúszása, illetve az útépítésre és járdaépítésre tervezett elõirányzat 
felültervezése.

Hiteleknél a felhasználás:  2 787 000 Ft (56%) 

A teljesítési adatok részletes elemzésébõl egyértelmûen megállapítható, hogy az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében megfogalmazott célkitûzések – orvosi 
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rendelõ beruházási munkáinak indítása, illetve az út elõirányzat felültervezése ki-
vételével – szinte maradéktalanul teljesítésre került. A felújításoknál kátyúzásoknál 
jelentkezõ 241 000 Ft teljesítés nem a tényleges kiadást mutatja, mivel 10 175 
000 Ft a dologi kiadásoknál, mint ingatlan karbantartás lett könyvelve. Tény, hogy 
a ciklus idõszakára tervezett új orvosi rendelõ kivitelezési munkái még mindig nem 
indíthatóak, mivel újabb és újabb jogi akadályok merülnek fel. Ezért is a ciklus 
idõszakára tervezett fejlesztéseket át kell gondolni és új rangsort felállítani. Pozití-
vum viszont, hogy az intézmények jó színvonalon mûködnek. A tervezett bevételek 
teljesítése, sõt túlteljesítése történt meg. Finanszírozási gondok a gazdasági év 
során nem merültek fel. Külön pozitívum a 2012. évi teljesítésnek, hogy a tartalék 
nem csökkent, hanem emelkedett. 

Az önkormányzat vagyonának alakulása.

Az önkormányzat vagyona a 2011. december 31.-i állapothoz viszonyítva nem 
csökkent, hanem növekedett. 

Üröm, 2013. március 27. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló 
mellékletei 

1. 2. melléklet  Üröm Község Önkormányzat 2012-évi költségvetési beszámoló 
bevételek 

1/A melléklet 2012. évi beszámoló bevételek szakfeladat bontásban 
 Polgármesteri Hivatal
 841 126  Önkormányzatok igazgatási tevékenysége bevételek
 852 011  Általános iskolai tanulók nappali ellátása bevételek
 852 021  Alapfokú Mûvészetoktatás zenemûvészeti ágon bevéte-

lek
  852 032  Alapfokú Mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti 

ágon bevételek 
 562 913  Iskolai intézményi közétkeztetés bevételek
 562 917 Munkahelyi étkeztetés bevételek 
 562 912  Óvodai intézményi közétkeztetés bevétel 
 889 101 Bölcsõdei ellátás bevételek 
 889 922 Házi segítségnyújtás bevételek 
 889 921 Szociális étkeztetés bevételek 
 881 011  Idõsek Nappali ellátása bevételek 
 949 900  Mûvelõdési Ház tevékenység bevételek 
 910 123 Könyvtár bevételek 
 960 302  Köztemetõ fenntartási feladatok bevételek
2. melléklet   Üröm Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló 

kiadások 
2/A melléklet  2012. évi beszámoló kiadások szakfeladat bontásban 
 841 126  Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kiadások 
 841 403  Város és Községgazdálkodás kiadások 
 852 011  Általános Iskola 1-4 évfolyam kiadások 
 852 021  Általános Iskola 5-8 évfolyam kiadások 
 852 013  Nemzeti Etnikai Kisebbségi oktatás 1-4 évfolyamon ki-

adás 
 852 023  Nemzeti Etnikai kisebbségi oktatás 5-8 évfolyamon ki-

adások 
 562 913  Iskolai intézményi közétkeztetés kiadások 
 562 917  Munkahelyi étkeztetés kiadások 
 852 031  Alapfokú Mûvészetoktatás zenemûvészeti ágon kiadá-

sok 
 852 032  Alapfokú Mûvészetoktatás képzõ és ipar mûvészeti 

ágon kiadások 
 855 911  Általános Iskola Napközi kiadások 
 855 914  Tanulószobai nevelés kiadások 
 851 011  Óvodai nevelés kiadások 
 562 912  Óvodai közétkeztetés kiadások 
 889 101  Bölcsõdei ellátás kiadások 
 949 900  Mûvelõdési ház kiadások 
 910 123  Könyvtár kiadások 
 881 011  INO 
 889 922  Házi segítségnyújtás 
 889 921  Szociális étkeztetés 
 869 041  Védõnõi szolgálat 
 889 201  Gyermekjóléti szolgálat 
 889 924  Családsegítés 
 960 302  Köztemetõ fenntartás 
3. melléklet  Könyvviteli mérleg intézményszintû kiírás 
4. melléklet  Befektetett eszközök állományának alakulása 

5. melléklet  2012. évi önkormányzat vagyon alakulása 
6. melléklet   Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi 

juttatásai 
7. melléklet  Mutatószámok állományának alakulása 
8. melléklet  Normatív hozzájárulások elszámolása 
9. melléklet  Normatív hozzájárulások KSH szerinti kimutatás 
10. melléklet  2012.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
11. melléklet  Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés 
12. melléklet  Egyszerûsített mérleg 
13. melléklet  Pénzmaradvány kimutatás 
14. melléklet  Egyszerûsített pénzmaradvány kimutatás 
15. melléklet  Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 
16. melléklet  Ingatlankataszter 
17. melléklet  Könyvvizsgálói jelentés 
18. melléklet  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jegyzõkönyve 
19. melléklet Intézményi bevételek pénzforgalmi alakulálsa
20. melléklet Felújítási és beruházási elõirányzatának teljesítése.
21. melléklet Kimutatás adósságállományról
22. melléklet  Bevételek és kiadások részletezése tevékenységenként

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2013. (III. 
28) önkormányzati rendelete a 4/2013. (II.21) Ör. módosításá-
ra a település 2013. évi költségvetésérõl a 2013.-2014.-2015. évi 
gördülõtervérõl.

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 2013. évi költség-
vetésére alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

„Az Ör 1. §.és 2. §-3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

1. §

(1)  A Képviselõ-testület a 2013. évi költségvetési módosított bevételi fõösszegét: 
1 254 600 000 Ft-ban (azaz egymilliárd kettõszázötvennégymillió hatszázezer 
Ft-ban) állapítja meg az 1. mellékletben részletezett források szerint.

(2)  A jelen rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi fõösszegen belül:

a.  Intézményi mûködési bevételeit 124 317 000 Ft-ban (azaz százhuszonnégymil-
lió háromszáztizenhétezer Ft-ban)

b.  Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 283 690 000 Ft-ban (azaz 
(kettõszáznyolcvanhárommillió hatszázkilencvenezer Ft-ban)

a.  Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 30 000 000 Ft-ban (azaz harmincmillió 
Ft-ban)

b.  Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése fõösszegét 286 
593 000 Ft-ban (azaz kettõszáznyolcvanhatmillió ötszázkilencvenháromezer 
Ft-ban)

a.  Pénzforgalom nélküli bevételeit 530 000 000 Ft-ban, (azaz ötszázharmincmillió 
Ft-ban) állapítja meg, a rendelet 3. számú mellékletében részletezett és elkü-
lönített önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervenkénti bontás-
ban. 

2. §

(1)  A képviselõ-testület a 2013. évi költségvetés módosított kiadási fõösszegét 1 
254 600 000-Ft-ban, (azaz egymilliárd kettõszázötvennégymillió hatszázezer 
Ft-ban) állapítja meg a 2. számú mellékletben részletezettek szerint.

(2)  A jelen rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadási fõösszegen belül:

a.  Személyi juttatások módosított fõösszegét 293 421 000-Ft-ban (azaz 
kettõszázkilencvenhárommillió négyszázhuszonegyezer Ft-ban)

b.  Munkaadókat terhelõ járulékok módosított fõösszegét 79 940 000 Ft-ban (azaz 
hetvenkilencmillió kilencszáznegyvenezer Ft-ban)

c.  Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fõösszegét 277 792 000 Ft-ban (az-
az kettõszázhetvenhétmillió hétszázkilencvenkétezer Ft-ban)

d.  Végleges pénzeszköz átadás módosított fõösszegét 18 854 000 Ft-ban, (azaz 
tizennyolcmillió nyolcszázötvennégyezer Ft-ban)

e.  Szociálpolitikai ellátások módosított fõösszegét 35 620 000 Ft-ban (azaz har-
mincötmillió hatszázhúszezer Ft-ban)

f.  Felújítási kiadásainak módosított fõösszegét: 22 784 000 Ft-ban (azaz 
huszonkettõmillió hétszáznyolcvannégyezer Ft-ban) 

g.  Felhalmozás kiadásainak módosított fõösszegét 439 481 000 Ft-ban (azaz 
négyszázharminckilencmillió négyszáznyolcvanegyezer Ft-ban)

h.  Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított fõösszegét 5 000 000 Ft-
ban (azaz ötmillió Ft-ban) állapítja meg.
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3. §

(1)  A képviselõ-testület a 2013. évi költségvetési általános tartalék módosított össze-
gét 20 000 000 Ft-ban (azaz húszmillió Ft-ban) állapítja meg, míg céltartalékát 61 
708 000 Ft-ban (azaz hatvanegymillió-hétszáznyolcezer Ft-ban) állapítja meg.

(2)  A 2013. évi költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban (azaz nulla Ft) állapítja meg, 
mivel a bevételek fõösszege fedezi a kiadások fõösszegét. 

4. §

(1)  Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
(2)  Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2)  A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

Üröm, 2013. március 27. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: az SZMSZ 35. § (5) bekezdésbe foglaltak szerint

Üröm, 2013. március 28. 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

9/2013. (III.28) számú rendelet indokolása

A 2013. évi költségvetés módosítása vált szükségessé, miután elsõsorban kiadási 
oldalon olyan feladatok jelentek meg, melyek fedezetét a költségvetésben biztosí-
tani kell.
Mivel a jelentkezõ feladatok fedezete elsõsorban az általános tartalék, ezért a költ-
ségvetés bevételei és kiadási eredeti fõösszege nem változik.

Ör. 2. §.-hoz

A véglegesen átvett pénzeszközök eredeti 13 854 000 Ft fõösszegét 5 000 000 Ft-al 
emeltük meg, tekintettel a képviselõ-testület elõzetes döntésére a Romai és a Re-
formátus Egyház 2,5-2,5 mFt-os támogatásának odaítélésével. A módosítás érinti 
a felhalmozási kiadások eredeti 419 481 000 Ft-os fõösszegét, melyet a javaslat 20 
000 000 Ft-al javasol megemelni, mivel a település új térfigyelõ rendszerének kiépí-
tésére 10 000 000 Ft, továbbá a Dózsa Gy.u.és Táborföld településrészt összekötõ 
híd,járda és elektromos hálózat kiépítése az eredeti 20 millió Ft-os elõirányzatból 
nem valósítható meg.

Ör.3. §-hoz

A kiadási többletek érintik a tartalék eredeti elõirányzatát, mely a módosított 
elõirányzat szerint 45 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra módosul.

Üröm, 2013. március 27. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 10/2013. 
(III.28) önkormányzati rendelete a településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
szabályairól

Üröm Község (továbbiakban: település) Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. 
§ (1) bekezdés 22-24. pontjai és a végrehajtására kiadott a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 
314/2012. (XI. 8) Kormányrendelet (továbbiakban: R) 29. §-ban kapott felhatalma-
zás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.. § (1) bekezdés 1. pontjában 
és meghatározott feladatkörében eljárva a településrendezési eszközök készítésé-
vel, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a következõket 
rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1)  A nyilvánosság és közösségi részvétel (továbbiakban: partnerségi egyeztetés) 
lehetõségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció (továb-
biakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban 
stratégia) és a településrendezési eszközök készítését, módosítását a polgár-
mester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a jelen rendeletben meghatáro-
zott partnerekkel (továbbiakban: partnerek).

2. A partnerségi egyeztetés alkalmazási köre

2. §

(1)  Jelen rendeletet az 1. számú mellékletben lévõ 1. számú táblázatban szereplõ 
esetekben kell alkalmazni.

3. A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partnerek köre

3. §

(1)  A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner:
a)  a településen székhellyel bejegyzett civil szervezet.

 
4. A partnerségi egyeztetésben részt vevõk 

tájékoztatásának módja és eszközei

4. §

(1)  A településfejlesztési vagy településrendezési dokumentum fajtájától és az 
egyeztetési eljárás fajtájától függõen az 1. számú táblázatban meghatározott 
egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges rész-
letezettséggel véleményezési dokumentációt biztosít betekintésre

a)  a település hivatalos honlapján és
b)  a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási idõben.  

(2)  A véleményezési dokumentáció nyilvánossá tételérõl a polgármester felhívást 
tesz közzé,

a)  a település hivatalos honlapján,
b)  a polgármesteri hivatal épületében lévõ hirdetõn és
c)  lehetõség szerint (az újság megjelenésétõl függõen) a helyi újságban.

(3)  A véleményezési dokumentáció a R.-ben meghatározott – 1. számú táblázat-
ban közölt – határidõn belül véleményezhetõ.

(4)  A véleményeket 
a)  a település honlapján biztosított elektronikus levelezési címre vagy
b)  a polgármesteri hivatalba papíralapon
 lehet megadni.

5. A partnerségi egyeztetésben részt vevõk 
véleményeinek kezelése

5. §

(1)  A beérkezett véleményeket a polgármester a koncepció vagy a stratégia vagy 
a településrendezési eszköz irataival együtt kezeli.  

(2)   A koncepció vagy a stratégia vagy a településrendezési eszköz mellékletei 
tartalmazzák a véleményeket az azokra adott önkormányzati válaszokkal, 
az el nem fogadott vélemények esetében indoklással együtt.

(3)  A vélemények megvitatása céljából a polgármester egyeztetõ tárgyalást kez-
deményezhet a partnerségi egyeztetésben résztvevõk összességével vagy 
meghatározott csoportjával.

(4)  Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy 
adott, de az egyeztetõ tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett 
részt, a továbbiakban kifogást nem emelõ partnernek kell tekinteni.

 
6. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszkö-

zök nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. §

(1)  Az elfogadott koncepciót vagy stratégiát vagy településrendezési eszközt an-
nak mellékleteivel együtt a település hivatalos honlapján a polgármester nyil-
vánossá teszi.

(2)  A (1) bekezdés szerinti intézkedésrõl a polgármester hirdetményt tesz közzé 
a)  a település hivatalos honlapján,
b)  a polgármesteri hivatal épületében lévõ hirdetõn és
c)  lehetõség szerint (az újság megjelenésétõl függõen) a helyi újságban.

7. Záró rendelkezések

7. §

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatály-
balépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

Üröm, 2013. március 27. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô
Kihirdetve és kifüggesztve: az SZMSZ 35. § (5) bekezdésbe foglaltak szerint

Üröm, 2013. március 28. 

  Dr. Halász Mónika
 jegyzô
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1. számú melléklet

1. számú táblázat

Dokumentum Egyeztetési eljárás Elõzetes tájékoztatási 
szakasz (R. 37. §)

Véleményezési szakasz
(R. 38. §)

A véleményezésre biztosított határidõ

Koncepció (R. 30. §) 21 nap 21 nap

Stratégia (R. 31. §) * 21 nap

Település-rendezési 
eszköz (település 

szerkezeti terv, helyi 
építési sza bály zat)

Teljes eljárás 
(R. 36. §) 21 nap 30 nap

Egyszerûsített eljárás 
(R. 41. §) * 15 nap

Tárgyalásos eljárás 
(R. 42. §) * Az egyeztetõ 

tárgyaláson

* az adott szakaszt nem tartalmazza az eljárás, ezért véleményezés szükségessé-
ge nem merül fel

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 11/2013. 
(III.28) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljá-
rásról

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet célja a településképi illeszkedési követelmények érvényre juttatása, azon 
belül:
–  Üröm Község építészeti, településképi értékeinek védelme és igényes alakítása, 
–  a település és a táj továbbá az építmények és környezetük összhangjának biz-

tosítása, 
–  adott településrész építészeti arculatának megõrzése, javítása, 
–  kilátási és rálátási értékek védelme, alakítása a tulajdonjog egyidejû biztosítása 

mellett.

2. §

(1)  E rendelet hatálya Üröm Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) közigazgatási területére terjed ki.

(2)  E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és 
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre, aki (amely) az Önkormány-
zat közigazgatási területén 

a)  jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékeny-
séget végez, vagy azzal összefüggõ építészeti-mûszaki tervdokumentációt 
készít,

b)  reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen 
céllal felületet alakít ki, 

c)  meglévõ építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.

2. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

3. §

(1)  E rendelet elõírásai szerint a következõ – az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szol-
gáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági 
engedélyezési eljáráshoz nem kötött – tevékenységek megkezdéséhez kell 
településképi bejelentési eljárást lefolytatni.

a)  A mûemléki jelentõségû területen a telek közterületi határához legközelebb, de 
legfeljebb 50 méterre álló meglévõ épület átalakításának kivételével az építési 
engedéllyel építhetõ építmény felújítása, helyreállítása, korszerûsítése, hom-
lokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartó-
szerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

 – megváltoztatni,
 – átalakítani,
 – elbontani,
 – kicserélni,
 – megerõsíteni vagy
 – változatlan formában újjáépíteni.

b)  Meglévõ építmény utólagos hõszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját 
nem érintõ – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzé-
sének megváltoztatása.

c)  Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezetõ 
kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

d)  Az épület homlokzatához illesztett elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet építése, 
meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése, meg-
változtatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

 – megváltoztatni,
 – átalakítani,
 – megbontani,
 – kicserélni,
 – megerõsíteni vagy
 – újjáépíteni.
e)  Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
f)  Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésû épület építése, bõvítése, melynek mé-

rete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterüle-
tet, kivéve mûemléki jelentõségû területen a telek közterületi határához legkö-
zelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévõ épület 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött bõvítését vagy átalakítását.

g)  Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bõvítése, melynek mé-
rete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 
3,0 m gerincmagasságot.

h)  Önálló reklámtartó építmény építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átala-
kítása, korszerûsítése, bõvítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési 
tevékenység után sem haladja meg

 – beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
 – beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
i)  Szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapza-

tával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
j)  Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja 

meg a 3,0 m-t.
k)  Park, játszótér, sportpálya megfelelõségi igazolással vagy teljesítménynyilat-

kozattal és mûszaki specifikációval rendelkezõ mûtárgyainak építése, egyéb 
építési tevékenység végzése.

l)  Megfelelõség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott 
mûszaki specifikációval rendelkezõ építményszerkezetû, vagy tömegtartózko-
dás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló

 –  rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetõ, lelátó, mutatványos, szó-
rakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint elõadás tartására szolgáló 
építmény,

 – kiállítási vagy elsõsegélyt nyújtó építmény,
 – levegõvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
 – ideiglenes fedett lovarda
 – építése.
m)  A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú 

siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszé-
lyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minõsülõ, föld feletti vagy 
alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévõ fel-
újítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.

n)  Támfal építése, bõvítése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerûsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel 
nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttõl számított 1,0 m magasságot.

o)  Kerítés, kerti építmény, tereplépcsõ, járda és lejtõ, háztartási célú kemence, 
húsfüstölõ, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minõsülõ 
növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévõ felújítása, helyreállítá-
sa, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése.

p)  Szellõzõ-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru– és pénz-
automata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való el-
helyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy 
tartószerkezeti elemeit

 –   megváltoztatni,
 –  átalakítani,
 –  elbontani,
 –  kicserélni,
 –  megerõsíteni vagy
 –  újjáépíteni.
q)  Építménynek minõsülõ szelektív és háztartási célú hulladékgyûjtõ, tároló, so-

rompó, árnyékoló elhelyezése.
r)  Utasváró fülke építése.
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(2)  E rendelet elõírásai szerint a következõ – az építésügyi és építés felügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szol-
gáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági 
engedélyezési eljáráshoz nem kötött – reklámelhelyezésekhez kell település-
képi bejelentési eljárást lefolytatni.

a) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerû reklámtábla,
b) egyedi tájékoztató tábla,
c) kirakat,
d) reklám-felületet is tartalmazó elõtetõ, napvédõ ponyva,
e) hirdetõtábla, hirdetõvitrin, reklámvitrin,
f) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
g) reklámtábla (hirdetõtábla),
h) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,
i) totemoszlop és reklámzászló,
j) reklám-célú építési védõháló, molinó,
k) hirdetõoszlop,
l) citylight berendezés,
m) megállító tábla,
n) reklámkorlát

(3)  E rendelet elõírásai szerint a következõ esetekben kell rendeltetés megválto-
záshoz településképi bejelentési eljárást lefolytatni:

a) amennyiben új lakás alakul ki,
b) amennyiben telephely engedélyezési eljárás is szükséges,
c) amennyiben a gépkocsiforgalom növekszik,
d) amennyiben a szállítási forgalom növekszik,
e)  amennyiben a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen többlet-parkolóhelyek és/

vagy rakodóhelyek kialakítása szükséges,
f)  amennyiben a változás kihatással van a közterületre és/vagy a közterület hasz-

nálatára. 

3. A településképi bejelentés eljárási szabályai

4. §

(1)  A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott 
– papíralapú – bejelentésre indul. 

(2)  A polgármester a bejelentés elbírálásához az önkormányzati fõépítész szak-
mai álláspontját kikéri. 

(3)  A településképi bejelentést a polgármester a bejelentés megérkezésétõl szá-
mított 8 napon belül

a)  tudomásul veszi vagy
b) kikötéssel tudomásul veszi vagy
c) megtiltja.
(4)  A polgármester a megtiltás esetében indokait ismerteti és figyelmezteti a 

bejelentõt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jog-
következményeire.

(5)  A tudomásul vételrõl kiadott igazolás annak keltétõl számított egy évig érvé-
nyes.

(6)  Amennyiben a polgármester a tudomásul vételrõl nem ad ki igazolást vagy 
nem tiltja meg a bejelentett tevékenységet, a bejelentést tudomásul vettnek kell 
tekinteni.

(7)  A településképi bejelentési eljárás kezdeményezése elõtt az ügyfél vagy meg-
bízottja konzultációt kezdeményezhet az önkormányzati fõépítésznél.

 4. A településképi bejelentés tartalma

5. §

(1)  A településképi bejelentést a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8) 
Korm. rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalommal kell benyújtani.

5. A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai, 
a településképi illeszkedési követelmények

6. §

(1)  A településképi bejelentés elbírálása során vizsgálni kell, hogy a tervezett épí-
tési tevékenység, illetve reklám 

 a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelezõ elõírásoknak,
 b) megfelel-e jelen rendelet elõírásainak,
 c) illeszkedik-e a településképbe.

(2)  A településképi bejelentés elbírálása során vizsgálni kell, hogy a határoló köz-
területtel való kapcsolatot illetõen a tervezett építési tevékenység, illetve reklám

 a) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
 b)  korlátozza-e, zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak 

biztonságát,
 c)  megfelelõen veszi-e figyelembe a közterület jelenlegi és távlatban kialakuló 

adottságait, esetleges berendezéseit, mûtárgyait, növényzetét, 
 d)  a terv megfelelõ javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterü-

letet érintõ – beavatkozásokra.

(3)  A településképi bejelentés elbírálása során vizsgálni kell, hogy a tervezett ren-
deltetés-változás 

 a) illeszkedik-e a szomszédos és a környezõ beépítés sajátosságaihoz, 
 b)  azok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerû és biztonságos 

használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, vagy nem korlátozza-e.

6. Záró rendelkezések

7. §

(1)  Ez a rendelet 2013.28. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ 
gondoskodik.

(2)  E rendelet elõírásait a hatályba lépését követõen indult eljárásokban kell alkal-
mazni.

 
Üröm, 2013. március 27. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: az SZMSZ 35. § (5) bekezdésbe foglaltak szerint

Üröm, 2013. március 28. 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

Ürömi Gyermekjóléti Szolgáltatás 
a nyári hónapokban

Új helyen:

Polgármesteri Hivatal

2096 Üröm Iskola utca 10.

Megközelíthetõ a hátsó bejáraton

(Tanácsterem felõl)

Félfogadási idõ:

Hétfõ: 8.30 – 13.00

Szerda: 10.30 – 15.30

Péntek: 8.30 – 12.00

Családgondozó: Pappné Csonka Emõke

Tel.: 30/600-4483 

26/350-054/110
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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
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
NAV 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
Kósa Tamás  06-20-223-4979
Polgárôrség 0–24 ügyelet: 06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott  06 20 489 67 12
Ebrendész: Szûcsné M. Adrienn 06 70 61 99 311

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

1.) A polgármester:
 minden hét szerdáján 13.00 – 16.00 óráig,
 az alpolgármester I. :
 minden páros hét szerdáján 09.00 – 12.00 óráig,
 az alpolgármester II.: 
 minden páratlan hét szerda 09.00 – 12.00 óráig 
 a jegyzõ:
 minden 2.hét szerdáján 10.00 – 13.00 óráig
 tart félfogadást.

2.) A hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje a következõ:

 a) Ügyintézõk: hétfõ 13.00 – 16.00 óráig
  kedd nincs ügyfélfogadás
  szerda 8.00 – 17.00 óráig
  csütörtök nincs ügyfélfogadás
  péntek 8.00 – 12.00 óráig.

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

GYERMEKRENDELÉS:
 Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
Hétfô:  08.00–11.00 Üröm  15.00–18.00 Üröm
Kedd: 15.00–18.00 Pilisborosjenô 08.00–11.00 Üröm
Szerda:  08.00–11.00 Üröm 14.00–17.00 Üröm 
Csütörtök: 15.00–18.00 Pilisborosjenô 08.00–11.00 Üröm
Péntek:  08.00–11.00 Üröm 15.00–18.00 Üröm

TANÁcSADÁS:
Kedd: 11.30–13.30 Üröm
Szerda: 14.00–16.00 Pilisborosjenô
Csütörtök: 12.00–14.00 Üröm

RENDELôK:
Üröm, Doktor u. 21. T.: 351-286, 350-915
Pilisborosjenô, 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
 reggel 8 óráig  8 órától Hétfô
   reggel 8 óráig

Orvosi rendelô 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: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó                   
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella    
Kedd: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella                    
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó
Szerda: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó                    
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella
Csütörtök: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella                   
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó    
Péntek: 07–12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella         

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

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgôs orvosi 
ellátás elérhetô: a 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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FELNÔTTRENDELÉS

ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ, 
Doktor u. 21. Tel.: 350-224 

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

 Dr. Fehér Eszter         Dr. Horti Szilvia       Dr. Gelencsér Tamás

Hétfô: 07.30-11.30 16.00-19.00 12.00-16.00
Kedd: 16.00-20.00 08.00-11.30 12.00-16.00
Szerda: 11.00-14.00 14.00-17.30 07.00-11.00
Csüt.: 14.00-18.00 08.00-10.30 11.00-14.00
Péntek: 07.30-10.30 11.00-13.30 14.00-17.00

Olvasói levél
ÜRÖM-i ürömeim…

A Magyar Értelmezõ Kéziszótár szerint az üröm szó jelentése: 
keserûség, szenvedés, megpróbáltatás. (Akadémiai Kiadó – 
2003).

Április idusán, amikor e sorokat írom, már eljött a hajfodrász, 
a tavasz, – kicsit késve tán? És az ürömi kertek, sok helyen az 
utcák is, virágbársonyba borultak. Ilyenkor öröm a séta testnek – 
léleknek. Engem, mindenek elõtt, a színpompás látvány nyûgöz 
le egyfelõl, de másfelõl elszomorít, elkeserít a szemét, a szét-
dobált hulladék, a nemrég szépen felújított, vagy teljesen új jár-
dák, árkok, utak állapota. Mi tagadás ilyenkor örömömbe gyakran 
üröm vegyül…

„Egy kis sétára” hívom a nyájas olvasót, amint a múlt század 
elején Ady Endre tette Nagyváradon, a Pece-parti Párizsban.

A 10-es út leágazásától indultam volna szívesen, de innen 
a CBA Príma üzletházig kockázatos gyalogolni! A járda – már 
ahol van – gidres-gödrös, szûk, féloldalas, és egy jó darabon, 
a CBA-hoz közeledve, „el is tûnik”, így az „apostolok lován” 
közlekedõk, az igen forgalmas úttestre szorulnak! Kezdjük gya-
logjárásunkat a CBA Príma elõl, ahol a csapadékvizet levezetõ 
árok bûzlik a benne rothadó, hulladék iszaptól – kilapátolásra 
vár! – és folytassuk utunkat a község központja felé. A Dózsa 
György út állapota egészen a római katolikus templomig lehan-
goló!, az igen elhanyagolt járdái miatt. A hatalmas forgalmat há-
tán vivõ út – többtonnás teherautók is közlekednek rajta – min-
két oldalán húzódó gyalogjáró felújításra, részben megépítésre 
vár! A vízelvezetõ árkokkal együtt, amik helyenként megsüly-
lyedtek, omladékosak…

Kedvencem a Kálvária-dombon elnyúló, másfél éve birtokba vett 
járda, ízléses – nem ízletes! mint e lapban megjelent egyik cikkecs-
kémben, „a nyomda ördöge elírta” (Ürömi Tükör – 2011, aug. szept. 
okt.) – mûtárgy, csak örömet „hozott” (szép kilátás, biztonságos köz-
lekedés), a használatbavétel után, de mára ez sem üröm nélküli! 
Nem az, mert az Úttörõ utcai feljárónál málladozik a föld leomlását 
gátló köztámfal – ami lehetett volna hosszabb is –, a környéke ren-
dezetlen, befejezetlen. A felvezetõ járdarész talapzatához „odalapá-
tolt” beton is nehezen fogja átvészelni a következõ telet…

Örömmel töltött el a hosszú Radnóti utca, szinte teljes felújítá-
sa (járda és úttest), de az idõjárás vasfoga, az eltelt aránylag rövid 
idõ alatt is – talán két nyarat ha megért eddig? – , jócskán nyomot 
hagyott, elsõsorban a járdán, több helyen is! A repedések, a süllye-
dések a „romlás” elõjelei, de a sérült szegélykövek is, csak ürömöt 
vegyítenek a felújítás óta tartó örömömbe. Számos mûtárgy tanús-
kodik különben a felsoroltak ellenkezõjérõl községünkben, de azok 
karbantartása, tisztasága is kívánnivalót hagy maga után! 

Így vegyül sok üröm örömeimbe, amikor az elhanyagolt Cigány-
patak partján sétálgatunk A 18. században (!) épített hidacskáját om-
lásveszély fenyegeti! A boltív feletti részek állnak közel a megrogy-
gyanáshoz elöl-hátul, a folyás irányát véve figyelembe, nem szakértõ 
véleményem szerint… De „ürömokozóak” a kutyaürülékkel szennye-
zett utcarészek is, vagy éppen a múlt napok egyikén a Kálvária-dombi 
járdán látott „lócitrom-csomó”, pedig ez sem-nem országút, sem nem 
lovagló – terep! Igen-igen hiányzik egy seprûs-locsoló munkagép, 
amivel legalább havonta végig lehetne söpörni a község utcáit, de a 
háztulajdonosok „odaadóbb közremûködése is„ elkelne, hogy olyan 
tiszta, karbantartott legyen minden járda, árok, mint pl. a Petõfi utcáé, 
és az ehhez hasonlóké, mert ilyenek is vannak településünkön!

2013. áprilisa 
Oroszy Kovács István

ny. újságíró
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Családi Majális

Az idei Majális, hagyományosan az elõzõ évekhez a Polgármes-
teri Hivatal elõtti téren került megrendezésre az Önkormányzat 
és Laboda Gábor polgármester támogatásával, a Mûvelõdési 
Ház szervezésében. 

A nagyon meleg idõjárás mellett rengetegen látogattak ki a térre. Az 

idei évben több programlehetõség közül lehetett választani, volt termé-

szetesen ugrálóvár, kisvasút, körhinta az apróságoknak és a nagyobbak 

szívesen vettek rész a kézmûveskedésben és az arcfestésben, de na-

gyon népszerû volt a lufiárus és a lufihajtogató bohóclány is. 

Kiegészültek a programok egy családi vetélkedõvel, amire 8 négy 

fõs csapat nevezett, kicsik és felnõttek egyaránt. A versenyben részt 

vettek az Ürömi Fiatalok Egyesületének tagjai is, vegyes csapatokat 

alkotva egy-egy kisgyerekkel. A játékok nyereményei többek között do-

bókorong, tollaslabda szett, vízi frezbee, strandlabda készlet, hinta, kerti 

játékok és több tucat labda is volt, így senki nem ment haza üres kézzel! 

Amíg a fõzõverseny csapatai elõkészítették a bográcsba való 

finomságokat, a Hagyományõrzõk Egyesülete a gyerekek segítsé-

gével felállították a májusfát. A téren ekkorra hatalmas volt már a 

tömeg, az illatozó ételektôl mindenki éhesen várakozott az önkor-

mányzat és a versenyzôk által fôzött vaddisznó-, ôz- ,és birkapörköl-

tös és egyéb üstök elôtt. Az Önkormányzat önkéntesei nagyon finom 

ételeket fôztek megint és rekord idô alatt osztották ki a 600 adag ételt 

az éhesen várakozóknak. Köszönjük a munkájukat! 

A májusfáról az idén is levették 
az üveg bort

MűVELŐDÉSI HÁZ
Ürömi Tükör
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MűVELŐDÉSI HÁZ
Ürömi Tükör

Közben egy órakor elindult a zsûri és a benevezett csapatok közül 

hosszas tanakodás után tudták csak összeállítani a rangsort, de végül 

megszületett az eredmény: 

Elsõ helyezés Aranyfakanál fõzõ-

csapat – barna sörös erdei gombás vad-

ragu.

Második helyezés Üröm SC – Babgu-

lyás.

Harmadik helyezés Ürömi Fiatalok 

Egyesülete – Babgulyás.

Különdíj I. Hagyományõrzõk egyesüle-

te – Pásztor tarhonya.

Különdíj II. Nosztalgia Klub – Puszta 

pörkölt.

A zsûri tagjai: Papp Ákos, a Mûvelõdési Ház 

igazgatója, Varsányi Ferenc, a BGF Vendéglátóipari 

szak végzõs hallgatója, Dohány Ildikó, az Educatio 

Nonprofit Kft. és Benedek Zsuzsanna ÜFE.

Mire a zsûri végzett, a csapatok ételei is elfogytak, 

majdnem 600 adag étel, mi pedig nagyon örültünk, hogy közel 1500 ember 

látogatott ki ezen a verõfényes elsõ májusi napon erre a rendezvényre!

A zsûri asztalánál folyamatosan osztottuk a finom házi süteménye-

ket és üdítõket az arra járóknak, amiket a Hagyo mányõrzõ Egyesület 

tagjai, az Önkormányzat önkéntesei, valamint a szervezõk sütöttek. 

Az eredményhirdetés 

után három órakor már na-

gyon izgatottan várta min-

denki a meghirdetett lufi-

eregetést. Csillogó szemû 

gyerekek szaladtak a lufival 

a tér közepére és bizony a 

felnõttek, idõsek egyaránt 

örömmel álltak közéjük 

várva a fantasztikus lát-

ványt amit a száz színes 

ballon feleresztése jelent. 

Számunkra szervezõknek 

is nagy örömet jelentett ennyi embert látva a tér közepén, amint várják a 

végszót, hogy egyszerre indíthassuk magasba a lufikat. Szeretnénk ebbõl 

a jövõben hagyományt teremteni! Végezetül késõ délutánra értek véget a 

meghirdetett programok, nagyon sokan 

maradtak velünk egészen estig, ugyanis 

lehetett maradni a kisvasútnál, körhintá-

nál és az ugráló várnál nyolc óráig. 

Jövõre szeretettel várunk újra 

mindenkit! 

Köszönetet szeretnénk monda-

ni minden szervezésben részt vevõ 

önkén tesnek akik egész nap kitartóan 

vettek részt a munkában és segítették 

a rendezvény zökkenõmentes lebo-

nyolítását , valamint azoknak is, akik az 

elõkészítésben segítették a szervezést. 

Továbbá külön köszönetet szeretnénk 

mondani Trunk Zsolt úrnak az ingyenesen biztosított tûzifáért illetve a 

plusz rendezvénysátorért amit Pilisborosjenõi Német Önkormányzat és 

Küller János volt polgármester úr biztosított a részünkre. Köszönjük! 

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház

Soltész Emese 

Az Ürömi Fiatalok Egyesülete is díjat kapott

I. helyezés Aranykanál fõzõcsapat
Hagyományõrzõk is kaptak díjat

Fõz a Nosztalgia Klub

Az Önkormányzat konyhája
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Talán egész életünkre kihat a keresés, kutatás saját 
lelkünkben.

A tánc számomra egyszerre az átélt test, lélek, szellem 
harmonikus egysége. Ez az a pillanat, ami olyan, mintha 

egy más dimenzió-
ban lennénk, ami-
kor a mindenféle 
földi rossz elhagy 
minket s csak a jó-
ság érzése marad. 
Akár egy pillanat-
nyi segítségnyúj-
tás lelkünknek.

Táncdráma –
az Ürömi Öröm Néptáncmûhely 
elõadása

VÁLASSZ!

ÜRÖMI ÖRÖM
Ürömi Tükör
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Aki ezt egyszer is átélte, – azt 
hiszem – élete végéig ezeket a pil-
lanatokat szeretné megismételni. 
A TÁNC, a NÉPTÁNC, a HAGYO-
MÁNY akár egy kód is lehet éle-
tünkben – az életünkhöz.

Nem is olyan régen, még nagyszüleink generációja élet-
módjuk és a hagyományok által, szinte észrevétlenül kapták 
meg ezeket a kódokat. Mit nevezek kódoknak? Például ami-

kor egy ember talajt érez a lába alatt, ezen bármikor és bárhol biztosan megáll. Tud 
érthetõen köszönni, bele mer nézni egy másik ember szemébe, bárkivel határozot-
tan kezet tud fogni s legfõképpen tiszteli, megbecsüli szüleit, tanárait, társait.

Ebben a mai világban – kérdem én – hogy találja meg a gyermek önmagát, mi-
kor az elgépiesedett, információhalmozó világunkban csak hajszoljuk magunkat és 
gyermekeinket a lélektelen semmibe.

ÜRÖMI ÖRÖM
Ürömi Tükör
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A hagyományokra nagyon sokan legyintenek. A felelõs 
beosztásban lévõk fel sem ismerik ennek súlyát és késõbbi 
következményét: talajtalanná válnak gyermekeink.

 Ebben a táncdrámában szeretném érzékeltetni táncaink 
és hagyományaink szépségét, a láthatatlan, de minket min-
dig körülvevõ õsi szellemvilágot, õrangyalaink jelenlétét és a 
mai elidegenedõ, anyagias, embert sem kímélõ világot.

A választás, a felelõsség a mi kezünkben van, hogy gyer-
mekeinket melyik útra tereljük.

Célom: rávilágítani a gyermekeket a tánc egyetemes nyel-
vére, amit az egész világon megértenek. Egy picit hozzájá-
rulni ahhoz a gyönyörûséghez, amit õseink hagytak ránk és 
hogy ezt gyerekeink is minél tovább ápolják és minél szebbre 
csiszolják.

Szilva

Elõadják:  az Ürömi Öröm Néptáncmûhely táncosai 
Gárdonyi Bálintné (Terike)  
Gárdonyi Bálint

Zenei szerkesztõ és hangtechnika:
Ajtai Norbert és Szilvási Károly
Jelmez: Gisztl Anna
Díszlet: Krausz Anna
Fénytechnika: Turjánszki Zoltán
Dramaturg: Szilvásiné Tarnai Ildikó
Koreográfus: Szilvási Beáta, Szilvási Károly
Rendezõ:  Szilvási Károly 

Harangozó Gyula díjas táncos

ÜRÖMI ÖRÖM
Ürömi Tükör
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Születésnap
Mindig nagy öröm számomra amikor egy klubtagunkat 
köszöntjük a 90. születésnapja alkalmából, szerencsére 
manapság ez nem annyira ritka nálunk.

Az elmúlt napokban Maczalik Pálnét, Ili nénit köszöntöttük, 
nagy meglepetésünkre a Polgármester úr és a Jegyzõ is ellá-
togatott hozzánk, hogy egy nagy csokor virággal köszöntsék az 
ünnepeltet. Ili néni 1996-óta jár rendszeresen az Idõsek Klub-
jába, délelõttönként itt kamatoztatja tudását és meséli a több 
évtizedes tanításban nyert örömeit, élményeit. Leánykori nevem 
Bojó Ilona és 1923. március 14-én Budapesten egy egyszerû 
munkáscsalád elsõ gyermekeként születtem. A szüleim nagy 
figyelmet fordítottak gyermekeik taníttatására. A Salvator Inté-
zetben a tanítóképzõ elvégzése után a Pedagógiai Fõiskolába 
jártam.1943-tól tanítottam elõször a pogányszentpéteri Római 
Katolikus Iskolába, majd Úri község Általános Iskolájában.1950-
tõl az Ürömi Általános Iskolában oktattam a diákokat magyar 
történelemszakos tanárként.1979-ben nyugdíjba vonultam. Az 
itt eltöltött közel 30 év alatt 4 évig iskolaigazgatóként végeztem 
munkámat, 10 évig járási szakmai munkaközösséget vezettem. 
Az iskola könyvtárosa voltam, a gyerekeket helyesírási járási 
versenyekre készítettem fel, ahol eredményesen szerepeltünk, 
többnyire elsõ helyezést értünk el.Az iskolai ünnepségek meg-
szervezésében aktívan közremûködtem, verseket, jeleneteket 
tanítottam be.Helyi lakosként bekapcsolódtam a falu kulturális 

életébe, színdarabokat tanítottam be, TIT elõadásokat és irodal-
mi esteket tartottam kisebb csoportoknak. Közel 36 éves mun-
kásságom alatt többször részesültem szóbeli és pénzbeli elisme-
résben.Legnagyobb öröm számomra az, hogy volt tanítványaim 
osztálytalálkozókra hívnak, az utcán megszólítanak, a hivatali 
helységekben (posta, önkormányzat) segítségemre sietnek. Ez 
számomra a legnagyobb elismerés és jólesõ érzés, mivel 18 éve 
alig látok és fehér bottal közlekedek. A családom szeretõ gon-
doskodással vesz körül: lányom, unokáim, dédunokám segítenek 
és figyelnek rám.

Maczalik Pálné Ili néni 

Laboda Gábor polgármester köszönti Ili nénit

ÖNO
Ürömi Tükör

Édesanyámnak
„Mert te adtál nekem életet, és még fontosabb leckét arra, 

hogyan kell élni. Te vagy minden jónak a forrása, amit elértem 
életem során Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy 
és ami én vagyok.”

(David L Weatherford)

Az Idõsek klubjában május 3-án ünnepeltük az Anyák nap-
ját, amelyre az óvodások, iskolások mûsorral szép versekkel 
tánccal készültek, a nagymamák pedig süteményeket sütöttek 
e jeles napra. Badacsonyi László alpolgármester úr köszöntöt-
te az anyukákat, dédmamákat. 

Szemerei Mihályné
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Fõpapi szent liturgia 
Húsvét Hétfõjén, az 
ürömi kápolnában
Május 6-án, Húsvét hétfõjén ün-
nepelte az ürömi ortodox közösség 
Szent Alexandra vértanú, a kápolna 
névadó szentjének ünnepét.

Ezen a napon a húsvéti istentiszte-

letet Márk Jegorjevszki érsek, a Magyar 

Ortodox Egyházmegye fõpásztora vezet-

te. A liturgián fõpapunkkal együtt szolgált 

a kápolna parochusa, Dmitrij Szvirko pap és prot. Nyikolaj 

Kim, Tatárka Kirill, Dmitrij Kornyilov lelkészek, valamint Vajna-

Éliás István, Szvjatoszlav Bulah diakónusok. Az ürömi kö-

zösség tagjai mellett Laboda Gábor, a város polgármestere, 

a képviselõ-testület több tagja, Papp Seremetyeoff János, 

Habsburg Mihály fõherceg titkára és a kápolna adományozói, 

jótevõi tisztelték meg jelenlétükkel az ünnepet.

Az istentisztelet után körmenetre került sor, majd Márk 

érsek atya húsvéti prédikációval fordult az egybegyûltekhez. 

Szentbeszédében Krisztus feltámadásáról, a Húsvét 

gyõzelmérõl beszélt, amely nem földi és múlandó, hanem 

maradandó és örök ajándékot, az örök élet ajándékát hoz-

ta el mindazok számára, akik hisznek Krisztusban, Megvál-

tónkban. A kettõs ünnep, Húsvét és Szent Alexandra vértanú 

ünnepe által, aki a Krisztusban való hitért vállalta a mártí-

romságot, még nagyobb öröm költözik ezen a napon a hívõ 

szívekbe.

A fõpap külön köszöntötte az ünnepi szent liturgián részt 

vevõ, nagyra becsült vendégeket. Válaszában Üröm polgár-

mestere kifejezte örömét, hogy a település magáénak tudhat 

egy olyan szakrális helyet, mint a Szent Alexandra kápolna, 

az orosz cári család egyik sarjának sírkápolnája. További tá-

mogatásáról biztosította az egyházközséget, hogy a kápol-

na a jövõben is megfelelõ állapotban fogadhassa látogatóit. 

Az istentiszteletet ünnepi ebéd követte, amelyet Üröm ön-

kormányzata adott a vendégek tiszteletére.

(Magyar Ortodox Egyház honlapjáról)

ORTODOX EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Középen Márk Jegorjevszki érsek úr balra Laboda Gábor, Storcz Botond, Bertalan János, 
dr. Bodó Tibor, jobbra Buzás Katalin, Nyikolaj KIM atya, Seremetyeoff János

Márk Jegorjevszki érsek úr és Laboda Gábor polgármester, 
Tatárka Kirill és Dimitrij Kornyilov lelkészek

Körmenet a kápolna udvarán
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Felnõtt csapatunk a harmadik helyet szerezte meg a bajnokságban! 
Igaz, hogy az õsszel elsõként fordultunk, de ez nem jelentette azt, 
hogy nekünk van a legjobb gárdánk! A reális eredmény a harma-
dik-hatodik hely megszerzése volt. A harmadik hellyel ez sikerült 
is, annak ellenére, hogy a végére sérülések miatt nagyon elfogy-
tunk! Az elõzõ bajnokságban negyedikek voltunk. Most a dobógó 
harmadik foka mindenképpen elõrelépés, hiszen az átszervezések 
miatt nyolc magasabb osztályú csapat csatlakozott a bajnoksághoz 
és idén jön még legalább három! A második idényünket töltjük 
ebben az osztályban! Egy negyedik és egy harmadik hely! Szép 
dícséretes és jó eredmény!

Az egyesület vezetését megkereste 2007-2008-as U19-
es bajnokcsapat több tagja – (Lehet, hogy mégis volt vala-
milyen utánpótlásunk? Na nézz oda!) – hogy Üröm SC ll. 
néven tartalékcsapat indítására van-e lehetõség! Ezúton is 
értesítem õket,hogy természetesen van! Én kimondottan 
örülnék neki! Így az Ürömi Sport Club tagsága kb. 160 fõre 
nõ! Számításaim szerint 2014. nyarára 200 körüli létszámmal 
indulunk majd neki a nagyon „rögösnek” ígérkezõ õsznek! Ha 
ezt a számot beszorozzuk legalább hárommal, mert hát min-
denkinek van családja, akkor látható, hogy milyen helyi erõvé 
fejlõdött az egyesület! 

 Lányok: Csapatunk a kilencedik helyen végzett! A baj-
nokság 15 csapatos. Az eredmény jó, bár lányaink közül 
többen elkeseredtek egy kicsit, itt üzenem, hogy nem kell! 
Miért kellene? Elsõ nagypályás idényüket játszották! Végig 
az ötödik-kilencedik hely között tartózkodtak a bajnokság 
során. Sajnos õk is – mint ahogy a felnõtt csapat – a végé-
re sérülések miatt szinte teljesen elfogytak! Mindenképpen 
játékosokat kell szerezni, mert a csapat érzésem szerint 

a hatodik helyre odaért volna, ha nincs a sérüléshullám! 
A segítségemet – segítségünket mint ÜSC vezetõségi tag 
és mint magánember, mindig is meg fogják kapni, akár 
anyagi, akár más vonatkozásban is! Ez nem kérdés! A 
csapatvezetõtõl pedig kitartást kérnék! Gyermekkorom óta 
ismerem õt és a családját! Nem fogja feladni! Elsõ osz-
tályú játékos volt! Sajnos egy csapatot vezetni más, mint 
játszani. Nehezebb! Viszont annál nincs nagyobb öröm, ha 
valaki egy csapatban játszik, akár csak egy meccset is, a 
gyermekével és az unokájával. /Remélem ezért nem ka-
pok… bocsánat… Csak így tovább!

Az Ürömi Sport Club hírei

II. osztályú felnôtt bajnokság, Nyugati csoport
Hely Csapat M GY D V LV KG GK P
 1. Gödi SE 1 1 0 0 9 0 9 3

 2. Budajenô KSE 1 1 0 0 5 2 3 3

 3. Dunakeszi Kinizsi FC 1 1 0 0 5 3 2 3

 4. Ürömi SC 1 1 0 0 3 1 2 3

 5. Leányfalu SE 1 1 0 0 2 0 2 3

 6. Dunabogdány SE 1 1 0 0 3 2 1 3

 7. Pilisszentiván SE 1 1 0 0 3 2 1 3

 8. Perbál SC 1 1 0 0 2 1 1 3

 9. Szigetgyöngye SE 1 0 0 1 2 3 -1 0

 10. Pilisszántó SE 1 0 0 1 2 3 -1 0

 11. Piliscsaba SE 1 0 0 1 1 0 -1 0

 12. Mogyoród KSK 1 0 0 1 3 5 -2 0

 13. Pomáz-ICO SE 1 0 0 1 1 3 -2 0

 14. Viadukt SE-Biatorbágy II. 1 0 0 1 0 2 -2 0

 15. Visegrád SE 1 0 0 1 0 9 -9 0

 16. Nagykovácsi SE törölve

SPORT
Ürömi Tükör
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Utánpótlás: U19-es csapatunk hatodik lett. Au-
gusztustól U21-et kell indítanunk!

U7-U9-U11-es korosztályaink Bozsik Egyesületi 
rendszerben szerepeltek. Ezt sokan keverik a Bozsik 
Intézményi (iskolai) rendszerrel. A fentebb már említett 
„jól behatárolható körbõl” van aki szándékosan, van aki 
csak hozzá nem értés miatt, hajlamos a kettõt össze-
keverni. Engem még nem nagyon keresett senki, hogy 
elmagyarázzam a kettõ közti különbséget. Egyébként 
az intézményi rendszer május elején befejezõdött. Az 
ürömi és pilisborosjenõi iskola megkapta az MLSZ-tõl 
a részvételélt járó sportszereket. Az Üröm SC pedig 
ingyen biztosította a versenyekre való eljutást.

A Bozsik Egyesületi rendszerben nagyon jól sze-
repeltünk tavasszal! Tóth László „B” licences utánpót-

lás vezetõnk munkája egyre jobban beérik. 
A gyermekek szeretik, nyugodt, kulturált 
ermber, jó edzéseket tart, és nem utolsósor-
ban, nagyon jó játékos is volt! Vele minden-
képpen hosszú távra tervezünk! Elindítottunk 
egy – egyenlõre csak tapogatódzó – be-
szélgetést a Ferencvárosi Torna Clubbal. A 
jövõben, amennyiben lehetséges utánpótlás 
szinten elképzelhetõ, hogy együttmûködési 
szerzõdést kötnénk velük, és az õ edzéster-
veik alapján készítenénk fel a gyermekeket! 
És ha valaki gyermekeink közül arra érde-
mes, természetesen ingyen átkerülhetne a 
Ferencváros kötelékébe! Már most vannak 
olyanok akiknek talán sikerülhet! Ez nagy 
dicsõséget jelentene mindenkinek!

Az augusztustól in-
duló bajnokságokban a 
következõ csapataink 
indulnak:

Kötelezõ: Felnõtt, U21, 
U13 v. U14, U7-U9-U11,  

Indítunk még: Felnõtt 
tartalék, Nõi, Öregfiúk,

Játékosok jelentkezé-
sét várjuk minden korosz-
tályban! Minimális tagdíj! 
Gyönyörû környezet! In-
gyen felszerelés!

Maradok tisztelettel:
Podhorcsek Miklós 

ÜSC alelnök
Tel.: 06707794575

miki1026@citromail.hu

SPORT
Ürömi Tükör
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Hét nap Ausztriában

  Hat év német nyelvtanulás után, idén mi is 
eljuthattunk az iskola által szervezett német 
táborba.

2013. május 12-én fél 8-kor gyülekeztünk az 
iskola elõtt. Ide érkezett a busz a gyömrõiekkel, 
akikkel együtt töltöttük el ezt az egy hetet Auszt-
riában.

Az út nagyon hosszú volt, de az együttlét-
tel mégis élvezetessé vált. Az oda vezetõ úton 
a közismert Mariazell-i zarándokhelyen álltunk 
meg városnézésre. 

A szállásunk 1800 m-es magasságban volt, 
Hochkar-on. Érdekes volt, hogy a nyárból visz-
szajutottunk a télbe, május derekán még hógo-
lyózni is tudtunk. A vendégház, amiben laktunk 
nagyon hangulatos, barátságos volt, harmonikusan illett a havas 
hegycsúcsokhoz. Rengeteg otthonos szobával, több társalgóval és 
egy tágas ebédlõvel várt minket.

Erika néni és kísérõnk, Zsuzsa sosem hagytak unatkozni. Es-
ténként közös játék volt vetélkedõkkel, focival, kidobóssal. A délelõtti 

tanítás kissé fárasztó volt, de a kedves német anyanyelvû tanára-
ink érdekes foglalkozásokkal feledtették ezt velünk.

Délutánonként kirándultunk. Egy alkalommal Lunz am See kör-
nyékén hajós és gyalogos túrát tettünk. Minden elképesztõen tiszta 
és gyönyörû zöld volt. Egy másik délután az egyedi kõzetû Franz 
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Kraus barlangba látogattunk el. Az idegenvezetõ 
nagyon rutinosan vezetett át minket az óriási 
cseppkövekkel és csillogó kristályokkal teli barlan-
gon, ahol rengeteg denevért láttunk. Jártunk a ST. 
Gallen-i Wasserspielpark-ban, ami mindenkinek 
igencsak izgalmas élményt nyújtott. Sosem felejt-
jük, mikor rafting csónakjainkból többen is belees-
tünk a nagyon hideg patak vizébe. Az utolsó nap 
délelõttjén a világ legnagyobb taxijával járhattuk be 
az 1500 m magasságba nyúló, a is mûködõ kül-
színi Erzberg-i vasércbányát. A látvány elképesztõ 
volt. A bánya mindenkit elbûvölt óriási méretével. 
A dömperek ember nagyságú kereke sokkolóan 
hatott ránk. Utolsó nap a Waidhofen-i 5 Elementen 
Museum interaktív kiállítása után a hegyi állatkert 
várt minket. 

A másnapi visszaút szintén jó hangulatban telt. Mindenki csodá-
latos élményekkel térhetett haza.

Köszönjük ezt a gyönyörû hetet!
Sajerli Bence és Buchwald Rita
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Német Nemzetiségi Nap 
az ürömi iskolában
Az idei nemzetiségi napra diákjainkat arra buzdítottuk, hogy 
kutassák fel családjukban, ismeretségi körükben magyaror-
szági németek tárgyi emlékeit, és hozzák magukkal, hogy 
ezt egy iskolai kiállítás keretében bemutathassuk.

Az idei nemzetiségi napunk fõ célja az volt, hogy diákjaink 
az egykori ürömi svábok életével saját, minden érzékszervet 
megragadó testközeli tapasztalatok alapján ismerkedjenek 
meg. Minden évfolyam számára más témát jelöltünk meg. Az 
adott témakörben való ismeretszerzésre az iskola falain kívül 
került sor. 

Az elsõ évfolyam helyi baromfiudvarokat, veteményes, illet-
ve gyümölcsös kerteket látogattak meg. A másodikosok Üröm 
intézményeit keresték fel. A harmadik osztályosok a család 
témakörét járták körül. Õk az ürömi temetõbe sétáltak el, régi 
sváb családnevek után kutakodtak. A negyedikes gyerekek a 
Pilisborosjenõi Nemzetiségi Tájházba látogattak el. Az ötödik 
évfolyam sváb étkezési szokásokkal ismerkedett. Heti étlapot, 
receptgyûjteményt írtak, szalonnás egytálételt sütöttek és bo-
dzaszörpöt készítettek. A hatodikos tanulók az ürömi svábok 
írásos emlékeivel ismerkedtek. A hetedik évfolyam egy ürömi 

sváb családnál járt, ahol riportot készítettek a vendéglátó múlt-
járól. A nyolcadikosok a helyi szõlõtermesztéssel, borászat tal 
bõvíthették tudásukat.

A nap során szerzett ismeretek alapján minden osztály el-
készítette a saját élményszerû tablóját, amelyet az iskola aulá-
jában helyeztünk el.

A nap zárásaként a „Német Nyelvi Ki Mit Tud” leg nép-
szerûbb alkotásaiból egy rövid mûsort állítottunk össze. Ez alatt 
került sor a tanév során rendezett versenyek díjazottainak ki-

hirdetésére és jutalmuk kiosztására. A nyertesek német nyelvû 
könyveket és okleveleket kaptak. Minden diákunk, aki részt vett 
a nemzetiségi nap sokoldalú programjain egy saját, névre szóló 
gót betûs írással készült vignettát kapott ajándékba.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Ürömi Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak nagyvonalú támogatását, amellyel 
hozzájárult programjaink színvonalának emeléséhez. Továbbá 
köszönet Mindazoknak, akik e napon odaadóan segítették az 
ürömi iskolások ismeretszerzõ- és gyûjtõ munkáját. 

Német munkaközösség

ISKOLA
Ürömi Tükör
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ÜFE Hírek
Áprilisban is aktívan részt vettünk Üröm Község környezetének 
szebbé tételében. A szemét szedéséhez sok tagunk csatlakozott 
ezzel is példát mutatva, hogy az egyre nagyobb létszámú Egyesüle-
tünk tagjainak is fontos a lakókörnyezetük tisztasága. A következô 
helyeken dolgoztunk: Budai út, Kisdomb, temetô melletti árok.

Ezúton is szeretnénk megköszönni lakótársainknak és az Egye-
sület tagjainak munkáját!

Április 22-én, a Föld Napján a csókavári bányához vezetô 
falépcsô festésével igyekeztünk bizonyítani, hogy számunkra is fon-
tos jelentôségû ez a nap, de elsôsorban Üröm.

Május 18-ra Sportnapot szerveztünk, amelynek keretében sze-
rettük volna megmozgatni közösségünk lakóit, függetlenül attól, hogy 
versenyzôként vagy szurkolóként vesznek részt a rendezvényen. A 
jelentkezéseket korosztálytól függetlenül, egyéni és csapatsport-
ágakban is vártuk. A Sportnapon Egyesületünk tagjai is aktívan részt 
vettek, akik nem indultak a versenyeken azok vagy a szervezésben, 
vagy a versenyzôk buzdításában vették ki részüket, így teremtve 
meg egy jó hangulatú egésznapos rendezvényt.

A bátrabbak „bika rodeón” is kipróbálhatták erejüket és tudásu-
kat, sokszor mosolyt fakasztva a nézôk arcán. A “bikát” egyesületünk 
díjmentesen biztosította, ezzel is szerettük volna még színesebbé és 
emlékezetesebbé tenni ezt a napot.

A jelentkezôk asztaliteniszben, kosárlabdában és labdarúgásban 
mérték össze tudásukat.

A különbözô sportágak lelkes résztvevôinek helyezettjeit ezúttal 
is emlékéremmel, vagy kupával jutalmaztuk.

Asztalitenisz:
Elsô helyezett: Pernesz Richárd
Kosárlabda:
Elsô helyezett: Dream Team
Második helyezett: Fegyenc Járat
Harmadik helyezett: Fröccs
Labdarúgás:
Elsô helyezett: Üröm SC
Második helyezett: Üröm City
Harmadik helyezett: Khálé és a haverok
A nap végén szinte már hagyományként egy fergeteges bulit 

szerveztünk, melynek részvételi létszámából arra következtetünk, 
hogy ismét jól sikerült és mindenki jól érezte magát.

Természetesen nem csak helyben segí-
tünk, ha kell, hanem szükség esetén eleget 
teszünk egyéb felkérésnek. Sajnos az idei 
árvíz sokkal nagyobb volt mint eddig bármi-
kor. Dunabogdány felkérésére toboroztuk ön-
kénteseinket és segítettünk a védekezésben. 
Minden kézre szükség volt, hajnalig pakoltuk 
a homokzsákokat. Köszönjük az önkénteseink 
munkáját!

Egyesületünk továbbra is nyitva áll minden 
csatlakozni kívánó fiatal számára, szeretettel 
várjuk a fiatalok jelentkezését 16 éves kortól!

Ürömi Fiatalok Egyesülete
Gáspár Tibor

Alelnök
tel: 06/20 618 4056

Árvízvédelemnél segítettünk

Az Ürömi Fiatalok 
munka közben

Sportnap
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A Mûvelõdési Ház programjai
Szeptemberi Programok

2013. szeptember 6-án, pénteken 18.00 órakor fúvószenekari koncert 

az Alexandra Pavlovna kápolna kertjében

Fellépô: Tempo zenekar, Pilisvörösvár

Karmester: Hoós Sándor

A koncert ingyenes, szélsõséges idõjárás esetén a Mûvelõdési Házban 

lesz megtartva

2013. szeptember 28-án, szombaton Szüreti felvonulás és

szüreti mulatság a Mûvelõdési Házban 16.00 órakor.
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Ebrendészet Ürömön
A Duhajdombi Kutyaiskola vezetõje, Szûcsné M. Adrienn kapta 
a megbízást 2013. január 1-jétõl Üröm Önkormányzatától, hogy 
lássa el Ürömön is az ebrendészeti feladatokat. Hogy mit is kell 
tennie és milyen feladatokat kell ellátnia, errõl kérdeztem.

– A régi Borosjenõi út mentén lévõ kutyaiskola vezetõjét nem 
kell különösebben bemutatni, hiszen sokan ismerik Ürömön. Viszont 
azt kevesen tudják, hogy az elkóborolt ebeket ezentúl elsõsorban itt, 
ezen a helyen kell a gazdáknak keresniük. Milyen feladatokat kell 
még elvégeznie?

– Fõ feladatom a kóbor, vagy gazda nélkül kóborló  kutyák be-
fogása, illetve a közterületen lévõ sebesült, elpusztult állatok elszál-
lítása. A sebesült, beteg kutyákat állatorvosom látja el. A befogott 
kutyák ide kerülnek a telepre. Megtörténik a chipek keresése, amely 
egy-egy nagytestû, hosszúszõrû kutyánál, nem minden esetben 
érzékelhetõ elsõre, ezért szeretném felhívni a gazdák figyelmét ar-
ra, hogy legyen a kutyákon nyakörv és azon telefonszám, így köny-
nyebben lehet beazonosítani Õket, s még telephelyre szállítás elõtt 
is hazakerülhetnek.

– Mi történik azokkal az ebekkel, akiket nem keres a gazdájuk?
– Két hétig megfigyelés alatt állnak, majd ezután állatotthoni 

minõségbe kerülnek. Az állatorvos oltja, chipezi, majd ahogy anyagi 
forrásaink engedik ivartalanítja õket. Minden esetben örökbefoga-
dási szerzõdéssel, oltva, chipezve, ivartalanított, vagy ivartalanítási 
kötelezettséggel  kerülnek új gazdához.

– Vannak kitett kutyák, extrém esetek?
– Sajnos többször is azt tapasztaltuk, hogy öregebb, beteg ku-

tyát – bár beazonosítottuk tanuk segítségével – gazdája letagadta!. 
Két ilyen kutyusunk is van, az egyik szinte vak, a másikat is igen le-
romlott állapotban találtuk meg, sajnos egyiket sem fogadják vissza. 
Nem is értem, hiszen több mint 10-13 évig szolgálták a gazdájukat 
most, hogy a kutya segítségre szorul, egyszerûen hátat fordítanak 
neki?! Milyen emberek ezek?

– Mi lesz ezeknek a kutyáknak a sorsa?
– Nem szeretném õket elaltatni, gyógykezeljük õket és igyek-

szünk jó gazdát találni számukra. Úgy néz ki, hogy talán pár idõs 
kutyánknak lehetõsége lesz külföldre kerülni, lakásba jó helyekre. 
Tisztelettel és adócsökkentéssel is járhat az új gazdáknak az el-
esett, sérült állatok mentése. Aki tud még ilyen kapcsolatot, kérjük 
segítsen, hogy minél többen kerülhessenek jó helyre és ne kennel-
ben kelljen leélni az életüket. Nagy segítséget jelentene számunkra 
az ilyen kutyusok elhelyezése.

– Milyen okmányok szükségesek ahhoz, hogy az elkóborolt ku-
tyákat kiadják a gazdának?

– Elsõsorban az oltási könyv vagy a kutya törzskönyve, ameny-
nyiben a kutyán nem található semmilyen jelölés, ez esetben egy 
fényképpel is lehet igazolni a tulajdonjogot. 

– Van-e költsége a „kiváltásnak”?
– Természetesen van, az Önkormányzattal elõre leegyeztetett 

összeg, illetve plusz teher, ha a kutya oltatlan és chip nélküli volt, 
mivel ezek hiányában a kutyát nem adhatom ki. 

– Hogyan lehet örökbe fogadni egy kutyát?
– Minden esetben megvizsgáljuk, hogy ki az örökbe fogadó, 

milyen körülmények közé szeretné vinni a kutyát. Nagytestû, moz-
gékony állatot nem szívesen adunk lakótelepi körülmények közzé, 
ugyanúgy mint ahogy idõs mozgásában korlátozott személynek 
sem ajánlunk egy nagyméretû kutyát. Csak az vállaljon kutyát, aki 
képes róla gondoskodni, úgy anyagilag /kötelezõ oltások, parazita-
mentesítés, minõségi etetés/, mint lelkileg, hisz a kutya nem egy 
tárgy, nem elég, ha vacsorát kap, családtag és ekként bánjunk vele! 

Aki viszont nem tud állatot tartani, de szereti Õket, azoktól min-
denféle nem anyagi, önkéntes, támogató segítséget elfogadunk és 
megköszönünk.

Hamarosan a www.urom.hu internetes portálra is felkerülnek 
az elkóborolt, befogott ebek képei, így hamarabb találhatnak rájuk.

Addig is keressék Szûcsné M. Adriennt, az ürömi ebrendészt
telefonon: 06 70 61-99-311

Csizmadia Gizella

EBRENDÉSZET
Ürömi Tükör

Szûcsné M. Adrienn 
egyik pártfogoltjával

A bernáthegyit hazavitték, 
a gyerekek kedvence lett
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás 

(defekttûrô gumi is) 

• motorkerékpár-gumi szerelés 

• gumiárusítás 

• futómûállítás és szerelés 

• szerviz, autójavítás 

• olajcsere 

• computeres hibadiagnosztika

• mûszaki vizsgára való felkészítés és 

vizsgáztatás

Üvegfóliázás: 0630-9-324-585 
Autómosó: 0670-935-55-15 

Technikai és szakmai felkészültségünk 

lehetôvé teszi a legújabb típusú autók javí-

tását is (futómûdiagnosztika, gumiszerelés, 

hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 

info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl és társai szerviz Kft.
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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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057 

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919
lfj . Dr. Molnár Attila
06-30-964-2160

Véd�oltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

06-26-351-465  
Mobil: 06-30/9-508-192

COBRA-CONTO kft.
1139 Budapest Fáy u. 12/c

Telefon:
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés, 
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet 

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

Korompai Balázs/O2 Consulting Bt.
70/948-9257

HÉTF�–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

T: (26) 321-351, (30) 9431-555

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

06-30-964-2160
Véd�oltások, ultrahang, labor- 

vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

1138 Bp. Népfürdô u. 19/cCOBRA CONTO KFT.
1138 Budapest Népfürdô u. 19/c

Telefon:
06-1-238-0214, 06-1-238-0215

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

Munkaügy- bér-, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI  MUNKÁK, HITELÜGYINTÉZÉS
Üröm, Dózsa György út 47.

06 70 210 58 96                06 26 350 671
06 30 476 8154                 06 30 696 6968

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

mi is) 
• motorkerékpár-gumi szerelés 
• gumiárusítás 
• futómûállítás és szerelés 
• szerviz, autójavítás 
• olajcsere 
• computeres hibadiagnosztika 

Üvegfóliázás: 0630-9-324-585 
Autómosó: 0670-935-55-15 

Technikai és szakmai felkészültségünk le-
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítá-
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés, 
hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 
info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

Mosógép – egyéb háztartási gép
javítása – festés, mázolás, burkolás 

vagy takarítás vállalása.

06/20/363-1303
Megbízható, precíz, gyakorlott 

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

vasalást, egyéb háztartási munkát.
06-30/713-3150

Tûzifa kapható!

Asztalosmunkák, ajtó, ablak készí-
té sét a megrendelô elkép zelése 
szerint vállalom.

Telefon:  (26) 336-260 
(06-30) 529-4701

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT 
ÉS HOMEOPÁTIA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.

(Korona étteremmel szemben)

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.

Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14 - 19 h

 hétfõ, péntek 17-19 h

 szombat 9-12 h

ifj.Dr.Molnár Attila 06 30 9642-160

Dr. Molnár Attila   06 30 9846-692

Rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+

IDÔS NÉNI 
HÁZTARTÁSÁbAN 

SEGíTSÉGET 
VÁLLALOK.

(06-30) 433-9555

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 fel-
ajánlást a felsoroltak mellett még, 
edényeket, evôeszközöket, konyhai, 
vagy háztartási eszközöket, valamint 
ágynemûket, hasznos holmikat.
Köszönettel: 

Karitasz 
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Konténeres, önrakodós darus és billenő-
platós autókkal sóder, homok, termőföld 
szállítás, gépi földmunka.
Építőanyag eladás kedvező áron.

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu
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20 éves az
    Öreg Sváb 
              Étterem

Szeretettel várunk minden kedves Vendéget, patinás 

pince éttermünkbe, mely alkalmas családi, baráti és üzleti 

ebéd,vacsora illetve rendezvények lebonyolítására.

Napi kétfogásos menü 
                                    csak 750 Ft-ért!

AsztAlfoglAlás: 06 26 350 346-os és A 06 20 94 40 544-es telefonszámon

www.oregsvab.hu

Email: badabt@t-online.hu

2096 Üröm, Budakalászi út 7.

nyitvA tArtás: Hétfő-Péntek:12-22 óráig • szombAt:12-24 óráig • vAsárnAP:12-21 óráig

Kupon Akció az Öreg Sváb Étteremben!

 

Ez év végéig ennek a kuponnak a tulajdonosa 

500 Ft kedvezményben részesül 

az Öreg Sváb Étteremben.

 

A kupon 3000 Ft feletti 

ételfogyasztás esetén váltható be.

"


