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TÜKÖR
közéleti havilapja

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

MEGHÍVÓ
TÉLBÚCSÚZTATÓ –
TAVASZKÖSZÖNTÔ
Az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület rendezvényére
2013. március 23-án szombaton, 16 órától.

„Maskarások, bolondok rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél, örvendezzen aki él!”
A mûsorban fellépnek:
Ürömi Rock & Roll Gyerekcsapat
Secret Orient Hastánc Csoport
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Szenior Örömtánc Csoport
Zenél: A Berka zenekar

16 órakor a Közösségi Házból indulunk a Takarékszövetkezet elé, ahol a kiszebáb elégetésével elbúcsúzunk a téltõl, és
virággal díszített zöldágas kapu alatt átlépünk a tavaszba.
Ezt követõen zenés mûsorral, táncházzal és hagyományos
házi süteményekkel várjuk a falu apraja-nagyját, aki szeretne velünk búcsút inteni a télnek, és üdvözölni a tavaszt!

A rendezvényre a belépés ingyenes!
Helyszín: Kossuth Lajos Közösségi Ház
MINDEN KEDVES ÉRDEKLÔDÔT SZERETETTEL VÁRUNK!

A Magyar Kultúra napja
A Magyar Kultúra napja alkalmából 2013. január 18-án került sor Dr. Fehér
Eszter önálló mûsorára, amelynek vendége Zsuzsa Mihály énekes volt.
Dr. Fehér Eszter már hosszú évek óta Ürömön is fellép intézményeinkben és különbözõ rendezvényeken is.
A mûsorban elhangzottak magyar nóták, dalok és operett részletek. A télvíz idején a mostoha idõjárási körülmények mellett megtartott
elõadás közönsége igen jól szórakozott és a fellépõ mûvészek kérésére többször bekapcsolódott a mûsorba. A magyar nóta a magyar
kultúra szerves, elválaszthatatlan része, minden egyes ilyen alkalom
hozzásegít minket ahhoz, hogy megõrizzük a következõ nemzedékek
számára is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy bemutathattuk a Zabszalma zenekart az ürömi óvodásoknak 2013. február 21-én.
Egy olyan zalaegerszegi együttesrõl van szó, melynek tagjai már
sokféle zenekarban játszottak, többnyire jazzt, soult, vagy éppen
folkot. A zenekar tagjainak – Kanta Judit (ének), Nyakas Péter (gitár,
hangszerelés, az együttes vezetõje), Magyar Réka (ütõhangszerek,
hegedû), Jandovics Viktória (vokál, fuvola), Salamon Attila (gitár),
Kozma Ádám (basszusgitár) – a legújabb vállalkozásuk, a Zabszalma
formáció 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy játékos formában köze-
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lebb hozza a hallgatóságot a magyar költészethez, valamint interaktív módon minél több kisgyerekhez eljuttassa a zenét, és maradandó élményt nyújtani a zene és játék eszközeivel, elsõsorban a 3-10
éves korosztály számára. Ez amolyan világzenés gyerekmuzsika:
van benne népzene, blues, reggae, meg jazz is. Zeneileg változatos,
szövegében bravúros, nemcsak gyerekeknek szóló mûsort láthattunk
és hallhattunk. Azon veszi észre magát a hallgató – legyen gyermek
vagy felnõtt –, hogy maga is dúdol, és a daltól, dallamtól nem tud,
nem akar szabadulni. Az igényes, tartalmas és szórakoztató zene, a
vidám találós kérdések és fantázia játékok, valamint Kanta Judit személye nagy élményt nyújtott a gyerekeknek.
Papp Ákos – Madaras Krisztina

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT

Üröm új jegyzôje

zattal, nagy oda
figyeléssel és komolyan lehet csak
végezni.
Munkáját szeretné
hitelesen,
emberségesen és
a törvények maximális betartásával
és betartatásával
végezni.
Tapasztalata,
hogy ehhez minden
segítséget
meg
kap Üröm polgár
mesterétõl, Laboda
Gábor úrtól és kollegáitól is.
dr. Halász Mónika jegyzõ
Sok sikert és
kitartást kívánunk
az új jegyzõnek a munkájához, amit minden bizonnyal
lelkiismeretesen fog ellátni és szolgálatnak fogja tekinteni pozícióját.
Üröm, 2013. március hó
Cs.G.

2013. január 1-jétõl a korábbi jegyzõ távozott a hivatalból. Üröm polgármestere pályázatot írt ki a jegyzõi
állásra. A pályázók közül dr. Halász Mónika nyerte el
Üröm jegyzõi álláshelyet.
Amit érdemes tudnunk a fiatal, tettre kész jegyzõrõl:
27 éves, Kecskeméten született, 1986. július 1-jén. Családi állapota hajadon, gyermeke nincs.
Gimnáziumi tanulmányait Kecskeméten, a Kodály
Zoltán Ének-Zenei Gimnáziumban végezte, majd kitûnõ
eredménnyel érettségizett.
2010-ben szerzett jogi diplomát a Károli Gáspár Református Egyetemen.
A kötelezõ szakmai gyakorlatát Üröm Község Polgármesteri Hivatalánál töltötte, ahol ízelítõt kapott a közigazgatási munkából, az önkormányzati feladatellátásról, illetve mûködésérõl.
Mint friss pályakezdõ diplomás, 2010-ben a Földhivatalnál kapott állást és helyezkedett el.
Elmondása szerint a jelenlegi munkakör nagy kihívás
számára. A jegyzõi munkakörben eltöltött hetek alatt az a
meggyõzõdés alakult ki benne, hogy ezt a munkát nagy alá-
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szeretettel várunk!

Üröm Község Önkormányzata
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Farsang a suliban…

A farsang olyan ünnepi idõszak, amelyben a dolgok a
hétköznapitól eltérnek. Felborul a szokásrend és a feje
tetejére áll a világ… Február 8-án, pénteken a mi iskolánkban is kicsit feje tetejére állt a világ.
Hetek óta ment a készülõdés, tervezgetés, a gyerekek között sejtelmes suttogások, vigyorgások: Mi leszel a farsangon?
A tanórákon beszélgettünk a farsangról, a farsangi szokásokról,
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ételekrõl. Készítettünk farsangi szemüveget, álarcot, bohócot. Idén
is rendeztünk farsangi bált, ahol a gyerekek beöltözhettek vagy
az osztályok közös jelmezes, zenés-táncos produkcióval örvendeztethették meg társaikat. Szép számmal megtöltöttük az ünnepi
hangulatban pompázó tornatermet. A gyermekek izgatottan léptek
színpadra. Sok érdekes, ötletes jelmezt láthattunk, és a csoportos produkciók is széles mosolyt fakasztottak a közönség arcára.
A jelmezes felvonulások után tánc, játék, eszem-iszom, dínomdánom. A jó hangulat ellenére ez a bál is véget ért. De a tombolasorsolás és az eredményhirdetés sok gyermek számára
hozott még jobb kedvet, s emlegetik mai napig élményeiket.
DÖK
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Mûvészeti félévzáró
A Mûvészeti Iskola félévi elõadására 2013. február 14én került sor a Közösségi Házban. Az elõadásról Pestiné
Hégely Ágnes levelét közöljük:
„Kedves gyerekek, Szülõk, Gitta és a mûvészeti iskolában oktató pedagógusok!
Aki ott volt akár szülõként, fellépõként, felkészítõként vagy
egyszerûen csak nézõként a mûvészeti félévzáró elõadásán, felejthetetlen produkciókat láthatott.
Én személy szerint örömmel nyugtázom, hogy évrõl évre egyre
több tanítványom csatlakozik a mûvészeti iskola valamelyik csoportjához, és fantasztikus élmény õket a színpadon viszont látni!
Lehet, hogy ezért, mert sok a személyes kötõdés, de lehet, hogy
öregszem, és egyre többször kap el szentimentális pillanat (és
persze profik voltak a produkciók is), de ebben az évben a fülig érõ
mosoly mellett könnyek is végiggördültek az arcomon.
Mindenkinek köszönöm az estét és az élményt!
Gratulálok! ”
Képek: S.M.

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ÓVODA

Egy fiatal, pályakezdõ óvó néni tapasztalatai
2011-ben diplomáztam az Eötvös Lóránd
Tudomány Egyetem Tanító- és Óvóképzõ karán, mint német nemzetiségi szakos óvodapedagógus. Egyik egyetemi társam keresett meg
az államvizsgám után, hogy ha nincsen még
munkahelyem, akkor jöjjek ide bátran, mert az
ürömi óvodában nagyon jó dolgozni. Õ segített
nekem abban is, hogy ide kerülhessek. Volt
másik két óvoda is, ahova szívesen hívtak, ám
végül az ürömi óvodát választottam. Megnyerõ
volt számomra az, hogy közel van az óvoda a
lakhelyemhez, nem kell naponta órákat utaznom; tisztább a levegõ Ürömön, mint bárhol
Budapesten; korszerû játékok; gyönyörû, tágas
csoportok vannak; minden elõírásnak megfelel
az óvoda.

fogadtak a gyerekek és a szülõk,
de meg is szerettek. Hamar befogadott engem a kollektíva is,
sok segítséget kaptam és kapok
is tõlük, amit mindig igyekszem
viszonozni is, ott, ahol tudok.
Most már másfél éve dolgozom az ürömi óvodában. Nagyon szeretek itt lenni, örömmel
tölt el az, hogy szeretnek a gyerekek. A szülõk nagyon aranyosak a csoportunkban, sokszor
kíváncsiak a véleményemre, tanácsomra, amit pozitívan fogad-

Féltem, hogyan fognak reagálni arra a szülõk, hogy fiatal
pályakezdõ vagyok, hogyan fognak fogadni a gyerekek, meg
tudok-e felelni az óvoda és a fõnökség elvárásainak. Féltem
attól is, hogy miként fognak a kollégák fogadni, be tudok-e
illeszkedni közéjük. Aztán bekerültem egy csoportba, ahol
kedves kollégák fogadtak, segítettek nekem az elején mindenben. Igyekeztem hamar betanulni, a csoport szokás- és
szabályrendszerét megtanulni. A gyerekek és a szülõk is szeretettel, örömmel fogadtak engem, örültek, hogy új és fiatal
óvó nénije lesz a csoportnak. Igyekeztem minden gyerekkel
jó kapcsolatot kialakítani, ami igazán könnyû volt, mert nagyon nyitottak voltak felém. Az év elejei aggodalmaim hamar
megszûntek, mert megtapasztaltam azt, hogy nem csak el-
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Ürömi Tükör
ÓVODA

ÓVODAI
Beiratkozás
ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLÕKET, HOGY
A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVRE:
2013. április 22-én, valamint
április 23-án,
8 és 16 óra között lehet
beíratni a gyermekeket!
A PÓTBEIRATKOZÁST:
2013. május 6-án 8-tól és 16 óráig tartjuk!
nak. Mindent meg tudok velük beszélni és bármikor kérhetek
tõlük én is segítséget: mindig van valaki, akire számíthatok.
Kezdem megtapasztalni azt, hogy sokkal jobb itt Ürömön
dolgozni, mint a fõvárosban bárhol. Itt nyugodtan elmehetünk
sétálni a gyerekekkel, tiszta a levegõ, rengeteg más gyönyörû
játszótér is a rendelkezésünkre áll. A Mûvelõdési Ház mindig
figyel az óvodásokra és szervez nekünk bábjátékos, zenés
elõadásokat. A volánbusszal Pilisborosjenõre könnyen el
tudunk menni kirándulni. Ha az utcán sétálok és találkozok
óvodásokkal, mindig örömmel köszönnek nekem a szülõkkel
együtt. Azt gondolom, hogy ezeket az élményeket máshol
nem tapasztalhatnám meg.
Nagyon örülök annak, hogy itt dolgozhatok, szeretek itt
lenni. Nagyon jó megtapasztalni azt, hogy a kollektíva befogadott, elfogadott, szeret. Nagyon jó érzés úgy dolgozni menni, hogy tudom szeretettel és örömmel várnak a gyerekek.
Érzem, hogy az õ szeretetük az, ami napról napra erõt ad
nekem és amibõl meríteni tudok a nehezebb dolgok leküzdésében. Azt gondolom, hogy nincsen jobb szakma a világon,
mint az óvónõség!
Kinga néni

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
· a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
· lakcímkártya,
· a szülôk lakcímkártyája,
· anya munkáltatói igazolása,
· a gyermek egészségügyi kiskönyve.
A BEIRATKOZÁS FELTÉTELE:
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKCÍM!
Üröm, 2013. 02. 27.
Stoffer Judit
Óvodavezetô

TISZTELT SZÜLôK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó 1%-a
2013. évben is utalható az Ürömi Óvodások
Alapítványának.
Adószám: 18683923-1-13
Adományt – mely a gyermekek körülményeinek
javításában nyújt segítséget –
a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövet
kezetnél (ürömi kirendeltség) lehet utalni.
Számlaszám: 657-00093-101226606
Köszönettel:
Az ürömi Napraforgó Óvoda gyermekei
és dolgozói

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Közeledik a tavasz és ez már bizonyos

Nem csak azért gondolom, mert a farsangi mulatozások
lezárásával megkezdõdött a húsvéti idõszak, hanem,
mert hajnalban már hallani a madarak csiripelését, végre
elõbújtak az elsõ virágok, és megállíthatatlanul újra éled
a természet.
Bölcsõdénkben is elkergettük a telet, volt gitáros-énekes
mûsor, arcfestés, csoportonként kis bulik, a bátrabbak be is öltöztek jelmezbe. A szülõk megint bizonyították kreativitásukat
a jelmezek terén. A kislányok ismét a tündéres, hercegnõs,
katicabogárkás, cicás, míg a kisfiúk a kalózos, egeres, macis,
pókemberes jelmezeket részesítették elõnyben, de ez volt az
elsõ év, hogy volt egy halloween tök is közöttünk, egy cowboy
a lovával és igen, itt volt a piros pöttyös, az igazi! A jó hangulat adott volt, de ezen már nem is csodálkozom, mert, ahogy
a szülõk, úgy a gondozók is mindent megtettek, hogy a picurkák jól érezzék magukat. A bölcsiben ilyenkor a felnõttek
is újra gyermekké válnak, és úgy szórakoznak, ahogy azt
a gyerekek is teszik, önfeledten, zajosan, nevetõsen. Látva a jó hangulatot, néhány szülõben még az is felmerült,
hogy esetleg visszajönne jelmezben és velünk töltené el a
délelõttöt. Nos, talán jövõre…
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE
Szóval kitavaszodott, így újabb feladatok elé nézünk. Itt már arra készülõdnek a gondozók, hogy a húsvétot ünnepeljék a gyerekekkel, mi pedig az új beiratkozókra várunk. Egyre többen keresnek fel bennünket
telefonon, vagy személyesen, hogy érdeklõdjenek. Ezúton ragadom meg a lehetõséget, hogy kedvet csináljak a beiratkozáshoz. Mi ugyanis nem csak a szülõket
látjuk ilyenkor szívesen, hanem a leendõ kicsikéinket
is. Ekkor minden csoportba be lehet menni, picit játszani, beszélgetni a gondozó nénikkel. Megismerkedni a bölcsõde összes dolgozójával. Sokkal könnyebb
szívvel íratjuk olyan helyre a gyermekeinket, ahol azt
látjuk, hogy kedvesen, segítõkészen fogadnak majd.
Mi pedig nagyon igyekszünk ám! Egy rendkívül összeszokott csapat, meghitt, barátságos légkör, mosolygós
arcok, hozzáértõ gondozók, családbarát bölcsõde. Ez
az, amit kínálunk.
A beiratkozás valójában folyamatos, egész évben lehet
jelentkezni, de három napon keresztül (április 22-23, valamint május 6.) minden reménybeli bölcsõdést és szüleit
szeretettel várjuk 8.00-16.00-ig intézményünkben.

Bölcsôdei Beiratkozás
IDÕPONTJA:
Április 22-23., 8.00-16.00
PÓTBEIRATKOZÁS:
Május 6., 8.00-16.00
szükséges dokumentumok:
· születési anyakönyvi kivonat
· lakcímkártya (apa, anya, gyermek)
· oltási könyv
· TAJ kártya
· munkáltatói igazolás az anya részérôl
HELYSZÍNE:
Hóvirág Bölcsôde, Üröm, Petôfi u. 22.
ÉRDEKLÕDNI:
Csordásné Tôkés Katalin (06 20 405 5397)
Király Veronika (06 20 425 4960)

Csordásné Tõkés Katalin

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
platán

Nõnapi ünnepség a Platánban
Az idén is nagy izgalommal várták a Platán Idõsek Otthona lakói Laboda Gábor polgármester jövetelét, amelynek
apropója a Nõnap volt. A látogatás során Polgármester úr
beszámolt az ürömi eseményekrõl, az önkormányzati változásokról, valamint az idén megvalósításra kerülõ tervekrõl.
A beszámolóban elhangzott az új orvosi rendelõ megépítése, amely a Platán Idõsek Otthona és a CBA közötti területen kerül felépítésre. Az építkezéssel járó por miatt többen
is aggályosnak ítélték az új építkezést.
Laboda Gábor polgármester úr megígérte, hogy a munkálatok idejére egy ún. paraván kerül elhelyezésre, amely
valamilyen szinten felfogja az építkezéssel keletkezõ por
átáramlását a Platán irányába. Remélhetõleg a kellemetlenségeket kompenzálni fogja az otthonhoz közel megépülõ
orvosi rendelõ és patika.
Polgármester úr minden hölgyet virággal, néhány kedves szóval személyesen köszöntött ezen a jeles napon.
(szerk.)

Olvasói levél
Nônap Ürömön
Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy milyen hosszú és
rögös út vezetett odáig, hogy a nôk elismertessék és elfogadtassák társadalmi egyenjogúságukat és azt, hogy legyen az
évnek egy napja amely rólunk, a nôkrôl szól. Ezen a napon
a társadalom, a család, a szúkebb környezet is jobban odafigyel ránk. S mi nôk, már természetesnek vesszük és jólesô
érzéssel nyugtázzuk ezeket a figyelmességeket.
Így van ez Ürömön is!
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Évek óta a falu asszonyai, lányai március 8-án Laboda
Gábor polgármester úr köszöntô kártyájával ellátott virágot
kapnak. Már természetessé vált számunkra ez a figyelmesség, ez a természetes gesztus. Fel sem merült bennünk,
hogy ezeket a virágokat nyolc éve nem közpénzekbôl, hanem Polgármester úr privát jövedelmébôl finanszirozza.
Valamennyi nôtársam nevében mondok most köszönetet ezért a szeretetért, és nemes gesztusért Laboda Gábor
polgármester úrnak és segítôjének, aki gondoskodik arról,
hogy a szeretet jelének virágai eljussanak hozzánk minden évben, ezen a napon.
Szabóné
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Ürömi Tükör
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Hírek a reformátusok
háza tájáról…
Kedves Ürömi és Pilisborosjenõi Polgárok,
Felekezetünk Tagjai!
Nagy örömmel számolok be arról, hogy jó néhány programunk nagy
sikerrel „pörög” gyülekezetünk életében! Hála Istennek az Úr Jézus
mindezen alkalmak mellé mindig kirendeli a fedezetet is! Az elsõ
ilyen fontos rendszeres alkalmunk a minden hónap elsõ vasárnapján
zajló játszóház, amelyet ovisaink és iskolás alsósaink nagyon nagy
lelkesedéssel látogatnak. Ezt a szolgálatot Kiss András és felesége,
Kati vállalták el, akik amúgy számos játszóházat mûködtetnek, mivel
ilyen vállalkozásuk van. Nagy könnyebbség úgy jönni Istentiszteletre a gyermekes családoknak, hogy immár a mûködõ „játszóházas
foglalkozás” zajlik a babák és ovisok szobájában, illetve tavasztól
a kertben is. Nagy álmunk, hogy azok a játékok, amik ilyenkor kölcsön vannak nálunk, azok sajátjainkká legyenek, ezért erre a célra
is lehet adományozni a lentebbi bankszámlánkra, a „játszóházas
játékokra” megnevezéssel. Szeretnénk továbbá a hátsó kertben is
egy kis játszóteret kialakítani, ami megint csak segítené azt, hogy a
szülõk nyugodtan tudjanak Isten Igéjére figyelni az Istentiszteletek
alkalmával.
A következõ programelem a komolyzenei koncertsorozatunk,
amely „Bethlen Gábor református fejedelmünk trónra lépésének
400. évfordulója” apropóján kerül megrendezésre. A koncertek programja igen változatos: Haydn, Mendelson, Piazzola, Liszt, Bartók és
más zeneszerzõk mûvei hangzanak fel zongorán, csellón, hegedûn,
fuvolán és trombitán. A fellépõ mûvészeket Nemes Réka szervezi
és vezeti. Hála Istennek az Ürömi Önkormányzat és Laboda Gábor

Játszóház

Holland tábor 2012.
polgármester jóvoltából komoly támogatást kap ebben az évben ez
a koncertsorozat. Nagy szeretettel hívunk ezen alkalmakra is minden ürömi és pilisborosjenõi zenekedvelõ polgárt!
Március 15-én 10:00-tól Ünnepi Istentisztelet és cserkészzászló
avató lesz templomunkban, ahol megemlékezünk a 48/49-es forradalom és szabadságharc hõseirõl. Cserkészeink az alkalom után
megkoszorúzzák a szabadságharcos kopjafánkat, majd cserkészportyára indulnak, melynek úti célja a Nagykevély.
A kiemelt programelemek közül most tavasszal lesz a Tegez
Lajos Napok, amelynek keretében április 13-án szombaton reggel
9:00-tól cserkészeinket és a cserkészéletet lehet megismerni játékos kinti- és benti programokkal (cserkészportyák bemutatása, íjászat, foci, pingpong és csocsó bajnokság és még sok minden más.
Április 14-én vasárnap hittanos családi nap és játszóház lesz, sok jó
programmal a gyermekeinknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Érdemes ilyenkor nemcsak a hittanos családoknak eljönni, hanem
az érdeklõdõknek is!
Gondolom sokakhoz eljutott a hír, hogy ez év szeptemberétõl
a református hittant órarendbe bevett tantárgyként lehet választani a kötelezõen bevezetésre kerülõ erkölcstan tantárgy helyett.
2013-ban az általános iskolák elsõ és ötödik osztályában lesz
elõször választható, majd a következõ években úgy folytatódik,
hogy 2014-ben már az 1-2. ill. az 5-6. osztályban, 2015-ben az
1-3. ill. az 5-7. osztályban jelenik meg az új tantárgy és csak 2016
szeptember 1-tõl lesz minden osztályban általánosan kötelezõ.
Ugyanezekben az osztályokban és ugyanilyen ütemezéssel válik
választhatóvá az erkölcstan helyett a református hit- és erkölcstan tanulása. Mi az elõnye a református hit- és erkölcstan tanulásának az erkölcstanhoz képest? Az erkölcstan önmagában csak
az elfogadott társadalmi normákat oktatja, megkísérli a gyermek lelkiismeretét helyesen beállítani barátaihoz, szeretteihez,
ismerõs és ismeretlen emberekhez, valamint a természethez
fûzõdõ viszonya területén. A mi hitünk és meggyõzõdésünk az,
hogy a helyes válasz az erkölcs kérdéseire csak Isten kijelentésében, a Bibliában található. A válasz az a hála, amit az az ember
érez, aki megértette Istennek a teremtett ember iránti szeretetét,
amely egyetlen Fiának, Jézus Krisztusnak az értünk elszenvedett kereszthalálában lett nyilvánvalóvá, Aki által személyes kapcsolatot találhatunk a hatalmas, teremtõ és világunkat igazgató
Úristennel. Ezt fejezi ki nagyon tömören János evangéliuma 3.
rész 16. verse: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Õ egy-

I. – II. – III.

11

Ürömi Tükör
REFORMÁTUS EGYHÁZ
hetében (július 1-7) lesz a cserkész táborunk, valamint elsõ ízben lesz Családos Gyülekezeti Nagytábor július utolsó hetében
Balatonfûzfõn. Ide minden korosztályból várjuk a jelentkezõket!
Egy ilyen tábor nagy segítséget ad bekerülni egy összetartó,
nagyszívû közösségbe!

szülött Fiát adta, ha valaki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem
Örök Élete legyen!”
Szeretettel kérjük azon szülõket, nagyszülõket, akinek gyermeke, unokája elsõ osztályba lép, már a beiskolázásakor, március
1. és április 30. között jelezze, hogy a gyermek református hit- és
erkölcstant választja. Ugyanígy, ha a gyermek az általános iskola
5. osztályába lép, május 20-ig jelezze a református hit- és erkölcstan választását. Ezekre a jelentkezésekre elõször 2013 tavaszán
kerül sor. Kérjük azt is, hogy a gyermek ragaszkodjék választásához a további évfolyamokon is, mert csak így jut összefüggõ ismeretekhez mind az erkölcsök, mind a hit vonatkozásában.
Szeretnénk felhívni azon szülõk figyelmét, akik szeretnék gyermeküket református hittanra beíratni, de gyermekük nincs megkeresztelve vagy más felekezethez tartozik, hogy a magyar hatályos
törvények lehetõséget adnak a neveltetéshez való jog alapján,
hogy a szülõk döntsék el, gyermekük melyik hittanra írattasson be.
További információkért bátran keressenek meg!
Néhány szót még további programjainkról. Tavasszal az iskolás
hittanosainkkal és a cserkészeinkkel Sárospatakra megyünk táborozni. Megtekintjük ottlétünk alatt Vizsolyt és a Biblia Múzeumot,
Regéc, Füzér és Boldogkõ várát. A tábor idõpontja: április 14–20.
Április 20-ától pedig középiskolás fiatalokkal, zömében a Budai Ciszter Gimnáziumból, illetve a gyülekezetünk tagjai kilátogatunk Németországon keresztül Hollandiába, az Amszterdamtól 40
km-re fekvõ Barnevelt – Voorthuizeni Református Gyülekezetbe,
a testvérgyülekezetünkhöz. Akik tavaly voltak felejthetetlen emlékekkel tértek haza. Aki idén szeretne velünk tartani, keressen
bátran engem!
Majd tavasz koronájaként kilátogatunk Erdélybe a református
testvérgyülekezetünkhöz Gyulafehérvárra, illetve elzarándokolunk
Csíksomlyóra, ahova katolikus diakónus pap barátom András atya
is elkísér bennünket Nyáregyházáról a gyülekezetébõl érkezõ
testvérekkel. Az erdélyi látogatásunk alkalmával koszorúzni is fogunk Bethlen Gábor sírjánál Gyulafehérvárott, hiszen idén ünnepli a reformátusság és az egyetemes magyarság a nagy fejedelmünk trónra lépésének 400. évfordulóját! A közös kirándulásunk
idõpontja: május 15-21. Akit érdekel mihamarabb jelentkezzen!
A nyári hittantáborokba is várjuk a hittanos vagy érdeklõdõ
gyermekeket 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
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Végezetül kiemelve néhány fontosabb alkalom:
Március 23. 10:00 – Faültetés és szõlõ plántálás, templom takarítás
Március 24. 18:00 – „Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulója” Komolyzenei Koncert III.
(Csürke Károly, Nemes Réka)
Március 28. 18:30 – Nagycsütörtöki Istentisztelet (Úrvacsora)
(Becker Norbert)
Március 29. 18:30 – Nagypénteki Istentisztelet (Úrvacsora)
(Becker Norbert)
Március 31. 10:00 – Húsvét elsõ napi Istentisztelet – hárfakoncert
(Mikus Adrienn) – Úrvacsora (Becker Norbert)
Április 1. 18:00 – Húsvét másodnapi Istentisztelet (Úrvacsora)
(Becker Norbert)
Április 13. 10:00 – Cserkész nap és tagtoborzó, portya
Április 14. 10:00 – „Tegez Lajos” Családi Nap Istentisztelet Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet
(Becker Norbert)
Április 14. 18:00 – „Hárfakoncert Tegez Lajos emlékezetére”
(Komolyzenei Koncert) (Csürke Károly, Mikus Adienn)
Április 20-28. – Németország, Hollandia gyülekezeti és ciszter tavaszi tábor (Becker Norbert, Dam Adrienn, Kolesár Szundy László)
Április 21. 18:00 – „Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulója” Komolyzenei Koncert IV. rész (Csürke Károly, Nemes Réka)
Április 30. – Május 5. – Tavaszi Hittan és Cserkésztábor Sárospatakon (Becker Norbert, Bajnóczki Bálint)
Május 5. 10:00 – Úrvacsorás Istentisztelet és „Játszóház” III.
Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet (Bajusz Krisztina)
Május 12. 18:00 – „Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulója” Komolyzenei Koncert V. rész (Csürke Károly, Nemes Réka)
Május 15. délutántól 21 óráig – Erdély Gyülekezeti Kirándulás
2013 „Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulója alkalmából”
(Becker Norbert, Csürke Elek)
Május 19. 10:00 – Pünkösd Elsõnapi Istentisztelet (Teológus, Kiss
Gyula)
Május 20. 10:00 – Pünkösd Másodnapi Istentisztelet (Teológus,
Kiss Gyula)
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk
programjainkra!
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
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Az Üröm – Pilisborosjenõi Református
Társegyházközség heti rendje
Üröm, 2096 Fõ u.64-66 Tel.:06 26 350-686
Lelkész: Becker Norbert Gyula (06 30 526-8010)

Kedves református hívek és
érdeklõdõk!
Nagy szeretettel hívunk benneteket gyülekezeti
alkalmainkra, amelyek a következõk:
Hétfõ:

08:00–09:30
09:35–11:00
10:00–11:30
11:45–15:30
18:00–19:00

Tagovi hittan I–II.
Üröm ovi XI–XII.
Hivatali fogadó idõ
Pilisborosjenõi iskolában hittan
Énekkar (Szervezés alatt)

Kedd:
08:20–09:55
		
10:00–12:00
10:00–13:00
		
12:30–14:00
		
15:00–15:45

Pilisborosjenõn és Ürömön
ovis hittan III-VI.
Hivatali fogadó idõ
Pilisborosjenõn „Betérõ”
Baba-mama kör
Pilisborosjenõn
ovis hittan VII-VIII.
Ürömön iskolás hittan

Szerda: 07:00–07:45
		
		
08:20–09:55
11:45-15:30
		
		
17:00–18:00
		
18:00–19:00
		
		
18:30–20:00
		
		

Református hittanos
Istentisztelet (Imareggeli
szülõkkel közösen!)
Ürömi oviban hittan IX-X.
Ürömön iskolás hittan
és 10:00–18:00 Hivatali
fogadó idõ
Konfirmáció II. Gyermekeknek
és fiataloknak
Csillagász szakkör az ürömi
gyermekeknek és fiataloknak
(haladó)
Családos presbiteri Bibliaóra
(minden hó 3. szerdán
presbiteri gyûlés)

Csütörtök: 08:00–09:00
10:00–11:30
11:45–16:10
16:10–16:50
		
10:00–18:00
17:00–18:30
		
18:30–20:00
		

„Szépkorúak Bibliaórája”
Pilisborosjenõn Bibliakör
Pilisborosjenõn iskolás hittan
Csillagász Szakkör
Pilisborosjenõn az iskolában
Hivatali fogadó idõ Ürömön
Konfirmáció I. gyermekeknek
és fiataloknak
Házaspáros Bibliakör és Felnõtt
konfirmáció

Péntek:

08:20–09:55
10:00–13:00
11:45–15:45
16:00–18:00
20:00–22:00
		

Ürömi oviban hittan XIII-XIV.
Ürömön Baba-mama kör
Ürömi iskolás hittan
Dániel Ifi (VII-VIII.o.)
Ádám kör
(Minden hónap elsõ péntekjén)

Szombat: 09:00–09:45
10:00–11:00
11:00–12:00
16:00–18:00
		
18:30–20:00
		
		

Gyülekezeti hittan
Cserkészet (Fiúk)
Cserkészet (Lányok)
Dávid Ifi (szakközép iskolások,
gimisek)
„Éva kör” (Asszonyoknak,
lányoknak) Minden hónap
elsõ szombatján

Vasárnap: 10:00
		
		
11:00–12:00
12:00–16:00
		
16:00–17:00
17:00–18:00
		
18:00–19:00
		
19:00–20:30

Istentisztelet (minden hónap
elsõ vasárnapján Úrvacsora),
ill. Gyermek-Istentisztelet
Konfirmáció II.
Családlátogatás Ürömön és
Pilisborosjenõn
Pilisborosjenõn Istentisztelet
Babakocsis Istentisztelet és
felnõtt konfirmáció
Felnõtt Csillagász szakkör
Ürömön
Fiatal felnõttek Bibliaköre

I. – II. – III.

13

Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT

Év eleji beszélgetés Laboda Gáborral,
Üröm Polgármesterével
Cs. G.: A 2012-es év eleji interjúmat azzal a bevezetõ gondolatokkal indítottam, hogy nincs könnyû helyzetben Üröm önkormányzata, hiszen a nagy ellátó rendszerek átalakítása érinti az
önkormányzatokat is, és ez egy sor bizonytalanságot teremt a
feladatellátás, de a költségvetést érintõen is.
E gondolatokból kiindulva, elsõ kérdésem az lenne Üröm
Polgármesteréhez, hogy 2013-ra javult a helyzet? Egyértelmûvé
és szabályozottá vált, hogy milyen feladatok maradtak az önkormányzatoknál?
L. G.: Úgy gondolom igen, bár információim szerint még nem
zárult le teljesen ez a folyamat, hatáskör átrendezés még várható.
Az viszont tény, hogy az oktatás állami feladat lett. Ez ténylegesen azt jelenti a mi esetünkben, – hiszen 3000 fõ feletti település vagyunk, – hogy az iskola épületét átadtuk a Klébelsberg
Intézményfenntartó központ használatába, a tárgyi eszközökkel
együtt, a pedagógusok és az oktatási munkát közvetlenül segítõk
szintén az oktatási központ alkalmazásába kerültek. Ugyanakkor
az intézmény mûködtetése, az intézményi étkeztetés biztosítása
önkormányzati feladat maradt. E jelentõs kiadással járó feladatot az önkormányzat saját forrása terhére kell, hogy ellássa, erre
központi támogatást nem kapunk. Az oktatásra fordított költségeket tekintve úgy is fogalmazhatnám röviden, hogy ami 2013.
január 1-jétõl nem terhel bennünket, az egyedül a pedagógusok
bére, minden más kiadás maradt nálunk.
Cs. G.: A hatósági hatásköröket tekintve is gondolom konkréttá vált, hogy mit látnak el a polgármesteri hivatalok, és mit az
új járási hivatalok?
L. G.: Igen, az építéshatósági hatáskört tekintve – itt
elsõsorban az engedélyezési eljárásra kell gondolni – nem a
járáshoz, hanem a járási székhelyen levõ önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzõjéhez lett telepítve. Ez a változás
nálunk létszám elvonással járt. Így jelenleg 1 fõ ügyintézõ, és
a korábbi szerzõdéses formában alkalmazott fõépítész látja el
az itt maradt feladatokat. Annyit azért még megemlítenék, hogy
azzal, hogy az itt maradt építés engedélyezése nem itt történik,
a tervezett építkezések elõzetes véleményezésére a polgármester kapott hatáskört nevezetesen „településképi véleményezési”
jogkört. Erre vonatkozó eljárás szabályaira a képviselõ-testület
megalkotta a helyi önkormányzati rendeletét is. Majd a gyakorlat
eldönti, hogy e hatáskör gyakorlása elegendõ lesz-e arra, hogy
úgy alakuljon a jövõben is az épített környezet, ahogy az kívánatos, illetve ahogy mi ürömiek szeretnénk.
Cs. G.: A szociális ellátást érintõen is történtek változások
2013-as évtõl?
L.G.: Természetesen, errõl egy-két információt már 2012-ben
is elõre vetítettem. Most még annyit megemlítenék, hogy 2013.
január 1-jétõl az új járási hivatalokhoz került a szociális ellátások közül az alanyi jogú ápolási díj, az idõskorúak járadéka, a
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közgyógyellátás és az egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság igazolása.
Az önkormányzat létalapként nyújtott szociális ellátás körében
– szociális segélyt,
– lakásfenntartási támogatást,
– foglalkoztatást helyettesítõ támogatást,
– idõskorúak járadékát, illetve
– ápolási díjat állapíthat meg.
Lehetõsége van még arra is az önkormányzatnak, hogy a felsorolt ellátások mellett – képviselõ-testületi hatáskörben - úgynevezett „Krízis ellátással” egészítse ki, mely ellátás lehet egyszeri
és átmeneti.
Cs.G.: A 2012. év eleji beszélgetésünk során utalt arra Polgármester úr, hogy ha 2013-ban kérdezem, úgy minden bizon�nyal pontos választ tud majd adni arra vonatkozóan, hogy hány
fõ létszám maradt a hivatalban, mi a kötelezõen ellátandó önkormányzati feladat?
L. G: Ez így igaz! Tehát ami a hivatal létszámát illeti a központilag jóváhagyott, illetve finanszírozott létszám 16,3 fõ, ezt a létszámot az önkormányzat a 2013-mas költségvetésében 1,7 fõvel
megemelte, így a jóváhagyott létszámunk 18 fõ erre az évre. Nem
állíthatom, hogy – figyelemmel az ellátandó feladatokra – túl sok,
de a fegyelmezett munkavégzéssel mûködõképesek vagyunk.
A kötelezõen ellátandó önkormányzati feladatokat tekintve
viszont nem tudok ennyire egyértelmû és pontos választ adni. Hogy miért? Elõször is az önkormányzati törvény korábban
taxatív felsorolta a kötelezõen ellátandó önkormányzati feladatokat. Ugyanakkor az új önkormányzati törvény ezt már nem teszi.
Amibõl a magam részérõl következtetni tudok a kötelezõ feladatokra az, az új feladatfinanszírozási rendszer, tehát például 2013ban mely feladatokat finanszírozott a központi költségvetés.
Alapvetõen 4 területet tudok megjelölni.
– a helyi önkormányzatok mûködésének általános támogatása,
–a
 települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
–a
 települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
–a
 települési önkormányzatok közmûvelõdési és kulturális
feladatainak támogatása
Ha a négy támogatási területet részletesen megvizsgáljuk,
úgy a következõ kötelezõen ellátandó feladatok említhetõek:
– önkormányzati hivatal mûködtetése
– települési üzemeltetési feladatok
– zöldterület gazdálkodás
– közvilágítás fenntartása
– köztemetõ fenntartása
– közutak fenntartása
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– bölcsõdei ellátás (ez önként vállalt feladat, de központi
hozzájárulás is igényelhetõ)
– gyermekek étkeztetése (ingyenes és kedvezményes ellátás keretében)
– családsegítés, gyermekjóléti szolgálat ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idõskorúak nappali
ellátása
– óvodai ellátás biztosítása
– kulturális feladatok, mint például könyvtár, közmûvelõdési
feladatok ellátása.
Cs. G.: Úgy gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy megkérdezzem, van már a 2013-as évre elfogadott költségvetése az
önkormányzatnak, ha igen, akkor milyen kondíciókkal sikerült
tervezni?
L. G.: Igen, február 20-i testületi ülésen fogadta el a
képviselõ-testület az idei évre szóló költségvetési rendeletét. Az
elfogadott költségvetést hiánnyal ugyan nem terveztük, mivel
ezt a hatályos jogszabályok nem engedik meg, de azt elöljáróban mindenképpen el kell mondanom, hogy az egyensúlyt azért
tudjuk tartani, mivel évek óta gondos, takarékos gazdálkodásunkkal egy jelentõs tartalékot tudtunk képezni. A bevételeket
tekintve ugyanis a feladatfinanszírozással Üröm több mint 200
millió Ft-tal kevesebb bevételt tervezhetett, illetve vehetett számításba önkormányzatunk.
Konkrétan kiesett a gépjármûadó 60%-a, ez forintban 39
600 000 Ft bevételi kiesés, megszûnt a személyi jövedelemadóból való 8%-os részesedésünk, ez a múlt évben 229 551
000 Ft bevételt jelentett, és e mellett a helyi adókból az államilag finanszírozott feladatokhoz 45 000 000 Ft-ot beszámítottak.
Végül is a számításba vehetõ és tervezhetõ összbevételünk településszinten 1 254 600 e/Ft, ez 4%-kal alacsonyabb, mint a
2012. évi volt, kizárólag azért ilyen alacsony az eltérés, mivel
mint említettem, jelentõs elõzõ években felhalmozott tartalékot
tudtunk figyelembe venni, mely nagyságrendileg az összbevétel
42%-a.
Cs. G.: Igen ez biztosan így van, hiszen több önkormányzat alapfeladatokat kénytelen elhagyni költségvetésébõl, mivel
hiánnyal nem tervezhet, fedezet pedig nem áll rendelkezésére.
Ha jól értettem Üröm a korábbi szigorú és takarékos gazdálkodásának köszönhetõen nem került ilyen helyzetbe.
L. G.: Így igaz! Ennek köszönhetõen tudtuk felvállalni az iskola mûködtetését, az óvodai és bölcsõdei ellátást, a temetõ, a
település üzemeltetés feladatait és még sorolhatnám. E feladatok közül kiemelném a bölcsõdei ellátást, csupán azért, hogy
érzékeltessem a kapott támogatás mértékét és a ténylegesen
szükséges költségeket. A bölcsõdei feladat ellátására, mint feladat támogatást 16 millió Ft-ot kap az önkormányzat, ugyanakkor az intézmény fenntartására, mûködtetésére 40 millió Ft-ot
kell fordítania önkormányzatunknak. Arányában megközelítõleg
hasonló a helyzet a többi kötelezõen ellátandó feladatnál is.
Cs. G.: Meddig tartható akkor az ellátási színvonal? Amíg
pótolható a tartalékból a hiány, vagy van más megoldás is?
L. G.: Úgy tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy kétségtelen, hogy amíg van felhalmozott tartalék, addig talán könnyebb
helyzetben vagyunk, de az is tény, hogy nullára nem szabad
felélni a tartalékot. Tehát marad a még szigorúbb, még taka-

rékosabb gazdálkodás, de e mellett keresni kell azokat a bevételi lehetõségeket, melyekkel biztosítani tudjuk a település
mûködtetése mellett a település eddig megszokott fejlesztését
is. Most is vannak folyamatban olyan önkormányzati döntések
és megtett intézkedések, amelyek realizálhatók lesznek hos�szú távra biztonságot jelenthetnek a település számára. Sajnos
nem mindenki értékeli ezt így, ezért fordulhat elõ, hogy politikai megfontolásból, vagy csupán rossz szándékból próbálnak
akadályt gördíteni az említett intézkedéseink elé. Bízom abban,
hogy elõbb vagy utóbb a most másképpen gondolkodók, vagy
más érdekeket képviselõk is elfognak jutni oda, hogy rájönnek
annak szükségességére, hogy ma már, de a jövõben is alkalmazkodni kell a megváltozott lehetõségekhez, és keresni kell
azokat az új lehetõségeket, amelyekkel biztosítható a település
fenntartása és tovább fejlesztése.
Cs. G.: Ha már fejlesztéssel zárta iménti gondolatait Polgármester úr, tehát megkérdezném, hogy a fejlesztéseket tekintve
mit tervez az önkormányzat 2013. évben megvalósítani?
L. G.: Konkrétan a 2013. évi költségvetés, számszaki adatai tekintve 442 millió Ft-ot irányzott elõ tõke- és felhalmozás
jellegû kiadásokra. Ez az összkiadásunk tartalék nélkül számított összegének közel 40%-a. Tehát jelentõs összeget terveztünk fejlesztésekre. A legtöbb költséget igénylõ beruházásunk
az új orvosi rendelõ megépítése, ha minden akadály elhárul,
talán a II. félévben indulhat a beruházás. Tervezzük a Polgármesteri Hivatal elõtti tér rendbetételét, ugyanitt egy játszótér
kialakítását. Ez két ütemben fog megvalósulni. Idén, heteken
belül indítjuk a Dózsa György út és a Táborföld településrészt
összekötõ híd és járulékos munkáinak kivitelezési munkálatait. Ugyancsak ebben az évben kerül sor a szennyvízkapacitás bõvítésére, ezért az átemelõt korszerûsítjük-felújítjuk.
Jelentõs összeget terveztünk intézmény felújításokra, a tavaszi kátyúzási munkák elvégeztetésére, illetve járdaépítésre
is. Úgy gondolom, hogy ha a felsoroltakat meg tudjuk ténylegesen is valósítani, nem lehet okunk panaszra. Bár említést
kell tennem arról is, hogy áldásos aknamunkával a szokásos
rosszakaróink azért próbálnak akadályokat gördíteni. Tudja?
A minél rosszabb annál jobb gondolkodás egyesekben munkálkodik, de ettõl függetlenül ezzel csak maximum idõcsúszást
okozhatnak.
Cs. G.: Elgondolkodtató, amit mondott, meg kell küzdeni
azért, hogy legyen forrás fejlesztésekre, de úgy tûnik azért is,
hogy egyáltalán elkészülhessen a tervezett létesítmény?
L. G.: Ez így van! Ez a demokrácia, de mondhatnám azt is,
hogy vannak, akik súrolják a joggal való visszaélés határát.
Cs. G.: Van-e olyan dolog, amit még fontosnak tart, hogy
megismerjék olvasóink?
L. G.: Eddigiek során nem hangsúlyoztam ki, ezért most
említeném meg azt, hogy az önkormányzat a szociális ellátást
továbbra is kiemelten kezeli, tehát minden olyan pénzbeli és
természetbeni juttatást, melyrõl a testületi jogosult dönteni továbbra is, tehát ebben az évben is biztosítani fogja az arra jogosult lakótársak részére.
Cs.G.: Polgármester úr, köszönöm az interjút.
L. G.: Én is köszönöm a lehetõséget.
Cs. G.
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A Képviselõ-testület döntései
• A január 16-ai ülésén a Képviselõ-testület
módosította Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, mivel a januárban életbe lépõ önkormányzati törvény új rendelkezései ezt indokolták.

• Döntöttek a képviselõk az iskolai gyermekélelmezés árajánlataiban, kiválasztották a
nyertes pályázót.

• Nem hoztak érdemi döntést a képviselõk a
• Hasonlóan – jogszabályi és szervezeti
változások – miatt került sor a Polgármesteri Furian Group Kft. sportpálya teljes bérbevéteHivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatára lére és hasznosítására vonatkozó ajánlatban.
Az ajánlat érdemi tárgyalására a késõbbiek soalkotott rendelet módosítására is.
rán térnek majd vissza, amennyiben az ajánlat
• Módosították a képviselõk a gyermekvé- még aktuális lesz.
delem helyi rendszerének keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
• Módosította a testület a Polgármesteri Hiszabályaira alkotott helyi rendeletet.
vatal alapító okiratát, mivel az oktatás állami
• Döntöttek a képviselõk az Óbuda-Békásmegyer III. kerület külterületén lévõ, önkormányzati terület pályázati kiírásáról.

feladat lett 2013. január 1-jétõl.
• Elfogadták a képviselõk a tervezett új orvosi rendelõ tervmódosítására beérkezõ tervezõi

• Jóváhagyták a képviselõk a sportpálya árajánlatot.
bérbeadására vonatkozó, gázmûvek MTE-vel
kötendõ szerzõdést.
• Döntött a képviselõ-testület a Mûvelõdési
Ház egyes helyiségének igénybevételérõl.
• Döntöttek a képviselõk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Önkormány• A február 20-i testületi ülésen állásfoglazat között létrejövõ megállapodásról, amelyben az általános iskola helyiségeinek haszná- lást adott ki Üröm képviselõ-testülete a február
latában és a tárgyi eszközök használatában 9-i „szülõk bálján” történt eseményekrõl.
állapodtak meg.
• Döntöttek a képviselõk a település 2013.
• Elutasították a képviselõk a Blach Electric évi költségvetésérõl, a 2013-2014-2015 évi
Pro ajánlatát, amelyet a községi sportpálya
gördülõ tervrõl.
hasznosítására tettek.
• A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javas• Nem támogatták a képviselõk a Dunakanyar Sportegyesület kérelmét, amelyben ked- latára is figyelemmel döntött a testület a 2013.
vezményes pályahasználat biztosítását kérték. évi támogatások odaítélésérõl.

16

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
HATÁROZATOK
• A polgármester írásos tájékoztatóban számolt be a testület felé a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának helyzetérõl.

• Döntött a képviselõ-testület arról, hogy az
adósságkonszolidáció keretében kéri a fennálló
csatornahitel egy részének állami átvállalását
(40% kb. 30 millió Ft átvállalás)

• Elutasították a képviselõk a Fehérkereszt
Baráti kör terem igénybevétel iránti kérelmét,
• Meghatározta a képviselõ-testület a
tekintettel arra, hogy a teremhasználatra vonat- 2013/2014 évre történõ bölcsõdei és óvodai
kozó elõjegyzések ezt nem tették lehetõvé.
beiratkozások idõpontját és egyben döntöttek
mindkét intézmény esetében a nyári zárva tar• Döntöttek a képviselõk a Római Katolikus tás idejérõl.
Egyházközség és a Református Egyházközség
támogatási kérelmében.

• Elfogadták a képviselõk a jegyzõ beszámolóját a köztisztviselõk számára 2012 évre
• Továbbra sem járult hozzá a képviselõ- kitûzött kiemelt feladatok végrehajtásáról.
testület a Döbrentey Kft. kérelméhez, melyben
az önkormányzat területén létesített felépít• A képviselõ-testület határozatban döntött
ményben kívánt bérleti jogviszonyt létesíteni.
arról, hogy a jövõben 3 db közkifolyót fog üzemeltetni, és mindhárom közkifolyót mérõórával
• A közeljövõben létesítõ orvosi rendelõben szerelteti fel.
kialakításra kerülõ egyéb helyiségek (pl. gyógyszertár) megvásárlására irányuló kérelemben
• Hatályom kívül helyezte a testület az iskola
úgy foglalt állást a testület, hogy a hasznosítás
alapító okiratát, mivel az intézmény jogszabály
annak aktualitásakor pályázat útján fog történni.
erejénél fogva a törzsnyilvántartásból törlésre
került.
• Beszámolót tárgyaltak meg a képviselõk az
óvodában alkalmazott logopédus 2011/2012 évi
• Elfogadták a képviselõk a településképi
munkájáról. A beszámolót a testület jóváhagyta.
véleményezési eljárást szabályozó helyi önkormányzati rendeletet.
• Ürömi vállalkozó részére a képviselõk engedélyezték az „ürömi” név használatát a vállal• Döntött a képviselõ-testület abban, hogy
kozás megnevezésében.
tervezõket kér fel a Polgármesteri Hivatal elõtti
tér rendbetételére, játszótér kialakítására.
• Elutasító döntést hoztak a képviselõk Óbuda-Békásmegyer és Pilisvörösvár ÖnkormányÜröm, 2013. március hó
zatainak azon igénybejelentésében, amelyben
mûködtetési hozzájárulást igényeltek az általuk
		
Dr. Halász Mónika
mûködtetett intézménybe járó ürömi tanulók
		
jegyzõ
után.
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Tisztelt Lakótársaim!
2013. február 09-én került sor a szülõk báljának megrendezésére, településünkön. A bálon történteket illetõen
adott ki Üröm Önkormányzata egy állásfoglalást, amit az
alábbiakban közlünk:
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2013. (II. 20.) Kt. számú határozata
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete:
1.)	Figyelemmel a József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola
szülõi munkaközössége által szervezett „szülõk jótékonysági
bálján” 2013. február 9-én történtekre, a jelen határozat 2.)
pontjában megfogalmazott állásfoglalást adja ki.
2.)	Minden szempontonból károsnak és méltatlannak tartja a
február 9-én történteket. A bálon lezajlott negatív események

értelmetlenek és haszontalanok voltak. Ezekre is figyelemmel
felhívja valamennyi érintett figyelmét, hogy az ilyen jellegû
cselekményektõl a jövõben tartózkodjanak.
3.)	A február 9-ei eseményeket érintõen a határozat 2-es pontjában
megfogalmazottakon túl nem kíván állást foglalni mindaddig,
míg az igazságszolgáltatási eljárás jogerõsen le nem zárul.
4.)	A jövõben azzal ért egyet, hogy az önkormányzat által fenntartott, illetve mûködtetett intézményekben megrendezésre
kerülõ rendezvényeknél az igénybevételi engedélyezési eljárás során a polgármester határozza meg az adott rendezvény
biztonságát felügyelõ személyek számát.
5.)	Felkéri a polgármestert, hogy a képviselõ-testület határozatát
Üröm lakosságával és az érintettekkel ismertesse.
Üröm, 2013. március hó.
		
		

Laboda Gábor
polgármester

Ismételt felhívás
Értesítjük Üröm község temetõjében eltemetettek hozzátartozóit,
hogy Üröm község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nyilvántartása szerint a lejárt megváltási idejû sírhelyekre figyelmeztetést raktunk ki. Ismételten kérjük, hogy az érintettek keressék
fel a Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályát a sírhely újraváltása végett, 2013. április 30-áig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fennálló rendelkezések értelmében az újra meg nem váltott sírhelyekben eltemetetteket kihantoltatjuk, és a sírhelyeket újra értékesítjük.

Cím:	Üröm Község Polgármesteri Hivatal
2096 Üröm, Iskola utca 10.
Telefon: 26/350-054/107. mellék
E-mail.: pmh@urom.hu
Üröm, 2013. március hó
		
		

iskolai beíratás
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2013/2014. tanévre történõ általános
iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:
2013. április 8. – 9. (hétfõ, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülõ köteles
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
FogarasyAttiláné
Tankerületi igazgató
A beíratáskor kérjük a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ
kártyáját is.
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RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületlének 28/2012
(XI. 30.) számú rendelete az egységes szerkezetbe 17/2007
(IX. 24.) számú rendelet módosítására a helyi adókról

A rendelet hatálya az ürömi:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló egységes szerkezetbe foglalt rendeletét (a továbbiakban: Ör.), az 1990. évi C
törvény, helyi adótörvény, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
alábbiak szerint módosítja.

Belterületi ingatlanok:
1172, 631/5, 631/2, 630/4, 627/1, 626, 624, 623/2, 622/2, 621/2, 620/2, 619,
618, 617, 616, 615/2, 614/2, 613/2, 611/2, 610/2, 609/1, 608/2, 607/2, 606/2,
605/2, 604/3, 603/2, 602/2, 601/2, 600/2, 599/2, 598/2, 597/2, 596/2, 594/2,
593/2, 592/2, 591, 590/7, 590/8, 589/2, 2122/2, 2121/4

1. §

1. §

Külterületi ingatlanok:

Az Ör. 13.§ (2) bekezdését a következõk szerint módosítja:
„2.) A 13 § (1) bekezdés a.) b.) pontja alapján megállapított adóalap 2,0%-a.”
2.§

078/4, 078/20, 078/21, 078/22, 078/23, 078/24, 078/25, 078/28, 078/30,
078/32, 078/33, 078/36, 078/37, 078/38, 078/39, 078/42, 078/43, 078/44,
078/47, 078/48, 078/49, 078/50, 078/53, 078/54, 078/58, 078/59, 078/61.
helyrajzi számú területekre terjed ki.

Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.

2. §

3. §
Az Ör. 15/C§ (4) bekezdés kiegészítésre kerül, a rendelet szövege helyesen:
„Lakás és a hozzá tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek és építmények után 900 Ft/m2/év a díjtétel azzal, hogy magánszemélyek esetében az
évi adó a 600.000 Ft-ot nem haladhatja meg.”
4. §
1.)	A jelen rendelet 2013. január 01.-vel lép hatályba, rendelkezéseit a
2013. évi helyi iparûzési adó megállapításánál kell alkalmazni.

1.)	A Képviselõ-testület az 1. §-ban megjelölt területekre, az adott településrészt érintõ településrendezési feladatok megvalósítása érdekében,
a tervezett út kialakításáig egy év idõtartamra építési tilalmat rendel el.
2.)	Az építési tilalmat egy év eltelte után felül kell vizsgálni.
3. §
1.)	A tilalom ideje alatt a tilalom alá vont területen a törvény 22. §(2) bekezdésében meghatározott munkák kivételével más építési munkát végezni
nem szabad.
2.)	A tilalom hatályba lépése elõtt megszerzett jogokra a törvény 20. § (7)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

2.)	A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2012. november 28.
Laboda Gábor
polgármester

4. §
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

1.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Kihirdetve és kifüggesztve az SzMSz alapján.

Üröm, 2012. november 28.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm, 2012. november hó 30. nap
		
		

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

A 28/2012 (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet
Indokolása
Az 1990. évi C törvény a helyi adókról az iparûzési adó maximális mértékét
2,0%-ban határozza meg.
Üröm önkormányzata eddig 1,8%-os kulcsot alkalmazott, de mivel a 2013.
évtõl változik az önkormányzat központi támogatása, ezért indokolt a törvény által megengedett maximális kulcs alkalmazása.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 29/2012
(XI. 30.) számú önkormányzati rendeletének Indokolása
Az Ör 1. §-hoz
Az önkormányzat és a 078 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai között a közút
kialakítására vonatkozó tárgyalások lezárásáig, továbbá a közút kialakításának elõkésztése indokolja, az Ör 1. §-ban jelzett hrsz-okra a tilalom elrendelését és további fenntartását.
Üröm, 2012. november 28.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm, 2012. november 28.
Laboda Gábor
polgármester
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 29/2012
(XI. 30.) számú önkormányzati rendelete Üröm kül- és belterületének egy részére vonatkozó építési tilalom elrendelésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 30/2012.
(XII. 14.) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott Napraforgó Óvodában a 2013. évben fizetendõ étkezési
térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl
szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évre vonatkozóan az általa fenntartott Napraforgó
Óvodában fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
1. §

„A temetési helyek megváltási és újraváltási díját a rendelet melléklete tartalmazza. A díjak mértékét évente felül kell vizsgálni.

Intézmény

Ft/fõ/nap

Áfa

Fizetendõ térítési díj

Napraforgó Óvoda

4

12611

Közösségi ház

Tízórai

58

16

74

Ebéd

395

105

500

Uzsonna

82

24

106

Összesen

535

145

680

3. §
A rendelet melléklete kiegészül egy új (5) bekezdéssel:
„5.)	A ravatalozó temetkezési szolgáltatók által történõ igénybevételének díja 20.000 Ft +áfa/szertartás.”

2. §

4. §

1.)	A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, a rendelet hatályba lépésével
egyidejûleg a 29/2011. (XI. 30.) Ör. számú rendeletet hatályon kívül helyezi.
2.)	A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2012. december 12.

1.) Az Ör egyéb rendelkezési nem változnak.
2.) A jelen rendelet 2013. január 1-jétõl lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2012. december 12.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Laboda Gábor
polgármester

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. § (5) bekezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:
2012. december hó 14. nap
		
		

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

A 30/2012 (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet Indokolása

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35.§ (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.
Üröm, 2012. december hó 14. nap
		
Dr. Balogh Szilvia
		
jegyzô
A 31/2012 (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet
indokolása

1. §-hoz

1. §-hoz

Az intézmény 2012. évre javasolt étkezési térítési díja, mindösszesen 8%-os
emelkedést tartalmaz a 2012. évi díjtételekhez viszonyítva.
A térítési díj megállapítására felhatalmazást a Nemzeti köznevelési törvény
83 § (2) bekezdés c.) pontja ad felhatalmazást.

Az önkormányzat által a ravatalozó üzemeltetésére a Varázskõ Kft-vel kötött
szerzõdés már korábban felbontásra került. A ravatalozót a továbbiakban az
önkormányzat üzemelteti. Ennek megfelelõen a korábbi rendeleti szabályozást törölni kellett és új rendelkezést kellett beiktatni.

Üröm, 2012. december 12.

2. §-hoz

Laboda Gábor
polgármester

Miután a rendeletnek egy melléklete maradt, így a 15. § (1) bekezdésébõl a
melléklet számozását törölni kellett.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 31/2012
(XII. 14.) számú önkormányzati rendelete az 5/2011 (II. 24.)
számú önkormányzati rendelet módosítására a temetõkrõl
és a temetkezés rendjérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a temetõkrõl és a
temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 6. § (4) bekezdésében, 16. §, 40. § (1), (2), (3) bekezdésében, továbbá a 41. § (3)
bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

3.§-hoz
A ravatalozónak a temetkezési szolgáltatók által történõ igénybevételi díjának meghatározásával a melléklet egy új (5) bekezdéssel került kiegészítésre.
Üröm, 2012. december 12.
Laboda Gábor
polgármester

1. §
Az Ör 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„A kegyeleti szolgáltatás feltételeinek megteremtésére a köztemetõben lévõ
ravatalozó szolgál. A létesítmény igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendõ díjat a rendelet melléklete tartalmazza.”
2. §
Az Ör 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 32/2012.
(XII. 14.) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási
Iskolában a 2013. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl
szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általa mûködtetett József Nádor Általános és Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskolában a 2013. évben fizetendõ térítési díjakra az alábbi
rendeletet alkotja:

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
RENDELETEK
1. §

2. §

a.)

1.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Intézmény

Ft/fõ/nap

Áfa

Fizetendõ térítési díj

József Nádor
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2012. december 19.
Laboda Gábor
polgármester

Tízórai

88

32

120

Ebéd

358

132

490

Uzsonna

52

18

70

Összesen

498

182

680

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

A rendelet a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 35. § (5) alapján
kifüggesztve és kihirdetve.
Üröm, 2012. december 14. nap

b.)	József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben
• felnõtt étkezés (ebéd) 530 Ft/fõ/nap
• diétás étkezés (ebéd) 530 Ft/fõ/nap
2. §
1.)	A rendelet 2013. január 01.-én lép hatályba, a hatálybalépéssel
egyidejûleg a 28/2011 (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
2.)	A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2012. december 12.
Laboda Gábor
polgármester

		
		

A 33/2012 (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet
indokolása
Az Alkotmánybíróság a 38/2012 (XI. 14.) AB határozatában a helyi rendelet megalkotására felhatalmazást adó Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló (Mhötv) 51 § (4) bekezdés, valamint 143 § (4) bekezdésének e.) pontját alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette.
Miután a felhatalmazás megszûnt a korábban megalkotott rendelet hatályon
kívül helyezése vált szükségessé.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm, 2012. december 12.

Kihirdetve és kifüggesztve a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 35. § (5)
bekezdése értelmében.

Laboda Gábor
polgármester

2012. december 14. nap
		
		

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
INDOKOLÁS

A 2013. évre várható infláció nagysága, továbbá az élelmiszerárak drasztikus emelése indokolja az elõzõ évi (2012.) díjak 10%-kal történõ emelését.
A szociálisan rászorult és a törvényi feltételeknek megfelelõ családok gyermeki 50, illetve 10%-os díjkedvezményben részesülhetnek.
Erre vonatkozóan a 2013. évi költségvetési törvény garanciákat tartalmaz.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 34/2012
(XII. 14.) számú önkormányzati rendelete a 9/2012 (III. 30.)
számú önkormányzati rendelet módosítására az általa fenntartott Hóvirág Bölcsõdében az intézményi ellátásokért
fizetendõ térítési díjak megállapításáról a 2013. évre
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1993. évi III. törvény
Szociális törvény 115. § (9) bekezdésében, valamint a az 1997. évi XXXI.
törvény gyermekvédelmi törvény (Gyvt) továbbá 328/2011 (XII. 29.) Korm
számú rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelete
alkotja:

Üröm, 2012. december 12.

1. §

Laboda Gábor
polgármester
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 33/2012
(XII. 14.) számú önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartás elkövetõjével szembeni pénzbírság kiszabásának feltételeire alkotott 11/2012 (IV.26.)
számú és a 18/2012 (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérõl

1.)	A Hóvirág Bölcsõdében a gondozás intézményi térítési díjat 1000 Ft /
gondozási nap állapítja meg.
2.)	A megállapított személyi térítési díjból 50%-os kedvezmény a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt) rendelkezéseinek figyelembevételével, a több gyermekes családoknak, illetve
a szociálisan rászorulóknak adható az összes körülmény együttes mérlegelése után.
3.)	A Képviselõ-testület felhatalmazza a Szociális-, Családügyi-, és Egészségügyi Bizottságot, hogy a (2) bekezdésében foglalt kedvezmény megállapításánál átruházott hatáskörben döntsön.

1. §

2. §

A Képviselõ-testület a 11/2012 (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletét,
valamint az azt módosító 18/2012 (VI. 28.) számú rendeletet hatályon kívül
helyezi.

A Hóvirág Bölcsõdében az étkezés igénybevételének térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Nyersanyag norma
Ft/adag (+ÁFA)

Intézményi térítési díj
(rezsiköltség nélkül) Ft/
adag (+ÁFA)

Reggeli, tízórai

53,50

96,05

Ebéd

283,10

327,9

Uzsonna

75,50

96,05

Uzsonna

82

24

Összesen (+Áfa)

412,10

565

1.§
„Az ÖR. 3. § (5) bekezdésére, továbbá az 5. § (2) bekezdésére figyelemmel
a módosított rendelet mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe a jelen
rendelet melléklete lép.
2. §
(1) Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
(2) Jelen rendelet 2013. január 1-jével lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

3.§
1.)	A személyi térítési díjat a jelen rendeletben meghatározott intézményi
térítési díjak, továbbá a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az
intézmény vezetõje jogosult megállapítani.
2.)	A megállapított személyi térítési díj megfizetésére a 328/2011 (XII. 29.)
Korm. számú rendelet rendelkezései az irányadóak.

Üröm, 2012. december 12.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. § (5) bekezdés alapján kihirdetve és kifüggesztve:

4. §
1.)	A jelen rendelet 2013. január 1-jével lép hatályba.
2.)	A jelen rendelet hatálybalépésével egy idõben a 9/2012 (III. 30.) számú,
a 19/2012 (VI. 28. számú, továbbá a 22/2012 (IX. 27.) számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.
3.)	A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

2012. december 14. nap
		
		

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Melléklet

Üröm, 2012. december 12.
Laboda Gábor
polgármester

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díjairól

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Szociális étkezés

A rendelet a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 35. § (5) bekezdés alapján
kihirdetve és kifüggesztve:

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

57 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

70 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

80 000
Ft-ig
ÖNYM
200-300%

99 000
Ft-ig
ÖNYM
300% felett

100 000
Ft
ÖNYM
felett

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Étkezés
házhozszállítással

100

250

320

460

570

600

700

Étkezés
házhozszállítás
nélkül

100

250

320

460

570

600

700

Nyugdíjkategória

Üröm, 2012. december 14. nap
		
		

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

A 34/2012 (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet
indokolása
1. §-hoz
Az intézmény térítési díjának nagyságrendjét június hó folyamán módosította a testület, ezért a 2013. as évre ennek nagyságrendje változatlan 1000 Ft/
gondozási nappal került a rendeletben tervezve.
A szociálisan rászorult családoknál a rendelet 1. § (2) (3) bekezdése
megfelelõ garancia a díj csökkentésére.
2. §-hoz
A 2013. évre a szolgáltató ajánlatát is figyelembe véve nem javasolt emelés,
tehát a 2012. évi díjak szinten tartása kertült a rendelettervezetbe.

Házi segítségnyújtás

Nyugdíjkategória

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

57 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

70 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

80 000
Ft-ig
ÖNYM
200-300%

99 000
Ft-ig
ÖNYM
300% felett

100 000
Ft
ÖNYM
felett

Házi
segítségnyújtás

100

200

320

410

450

475

500

Üröm, 2012. december 12.
Idõskorúak nappali ellátása

Laboda Gábor
polgármester
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 35/2012.
(XII. 14.) Kt. számú rendelete a 30/2011.(XI. 30.) Kt. számú
rendelet módosítására a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2013. Évi térítési díjairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott Idõsek
Napközi Otthonában (INO) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
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Nyugdíjkategória

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

57 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

70 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

80 000
Ft-ig
ÖNYM
200-300%

99 000
Ft-ig
ÖNYM
300% felett

100 000
Ft
ÖNYM
felett

Idõskorúak
nappali
ellátása

térítésmentes

360

420

580

735

770

500

Megjegyzés: a megállapított díj az étkezés díját tartalmazza. Az intézmény
szolgáltatásainak igénybevételéért díj nem került megállapításra.

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
RENDELETEK
35/2012. (XII. 14.) ÖR indokolása

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

Az önkormányzat alaprendelete írja elõ térítési díjak évenkénti felülvizsgálatát.
A 2012. évre érvényes díjaktól eltérõen a 2013. évre 3-3%-os emelkedést
tartalmaz a díjjavaslat, továbbá jövedelem (nyugdíjkategóriák) közé beiktatásra került a 100.000 Ft feletti nyugdíj.
Üröm, 2012. december 12.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ testületének 1(2013.
(I.18.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelemmel a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló (Mötv.) 2011. évi CLXXXIX.törvény
84.§.(1) bek. illetve az (5) bek.(a) pontjára, a 11/2011.(IV.04.) számú önkormányzati rendelet (SZMSZ) 50.§-ra, továbbá az Ávr. 10.§.4.) bekezdésére, a
Polgármesteri Hivatal szervezetére és mûködésére vonatkozó rendeletét az
alábbiakban állapítja meg:
I. fejezet

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 36/2012
(XII. 19.) számú rendelete A 11/2011 (IV. 04.) számú rendelet
módosítására az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltakra figyelemmel, valamint a 18 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1§
Az Ör 7 § (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„Az új 7 § (2) bekezdés c.) pont:
Az 562913 szakfeladat számú iskolai intézményi étkeztetésrõl, közétkeztetést biztosító vállalkozóval kötött szerzõdés keretében gondoskodik. Az
iskola épületének mûködtetését az önkormányzat szakfeladatán elszámolt
költség és saját alkalmazottak foglalkoztatásával oldja meg.”
2§
1.) Az Ör egyéb rendelkezési nem változnak.

A hivatal jogállása
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84.§.(1)
bek. értelmében a képviselõ-testület Polgármesteri Hivatalt, vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre, az önkormányzat mûködésével, valamint a
polgármester, vagy a jegyzõ feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
A hivatal mûködésével biztosítja:
• a törvényesség betartását,
• a Képviselõ testület rendeleteinek és határozatainak végrehajtását,
• az állampolgári jogok érvényesülését.
1.§
A hivatal elnevezése, címe, bélyegzõi
1.) a.) A hivatal elnevezése: Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
b.) Székhelye: 2096 Üröm, Iskola u. 10.
c.) Mûködési területe: Üröm közigazgatási területe
d.) Besorolása: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtási körében jogi személy.
2.) A hivatal bélyegzõi:

2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

•
•
•
•
•
•

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2012. december 18.
Laboda Gábor
polgármester

A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35 § (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.

Üröm Község Polgármestere
Üröm Község Jegyzõje
Polgármesteri Hivatal Üröm ( I., II., III., IV., V., VI., VII.)
Anyakönyvvezetõ Üröm
Üröm Község Polgármesteri Hivatal – Népesség nyilvántartás
Üröm Polgármesteri Hivatala
2096.Üröm, Iskola u.10.

3.) Az önkormányzat költségvetési számlaszáma:
11742001-15390280
4.) Üröm Polgármesteri Hivatal költségvetési számla száma:
11784009-15730246

Üröm, 2012. december 19 nap
		
		

2.§
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

A hivatal irányítása
1.) A Polgármesteri Hivatal a Képviselõ-testület hivatala.

A 36/2012 (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet indokolása
Miután az oktatás állami feladat lett, így az Szervezeti és Mûködési Szabályzat 7 § (2) bekezdés c.) pontját módosítani kellett, mivel kötelezõ feladatként a jövõben az önkormányzat csak az intézményi étkeztetés és az épület
mûködtetést fogja ellátni.

2.)	A hivatal az önkormányzat, és saját költségvetési elõirányzata, illetve a
részben önállóan gazdálkodó intézmények körében mûködik költségvetési szervként.

Üröm, 2012. december 18.

3.)	A hivatal szervezeti egységei a Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló törvény-ben (Mötv.), a hatályos jogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben, határozatokban elõírt funkcionális és hatósági
feladatokat ellátó szervek.

Laboda Gábor
polgármester

4.)	A Polgármester a Képviselõ-testület döntései szerint, és saját hatáskörében (Mötv. 67.§) .irányítja a Polgármesteri Hivatalt.
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7. §

5.)	A Polgármesteri Hivatalt a jegyzõ vezeti, szervezi a hivatal munkáját.
6.)	A hivatal köztisztviselõi tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzõ
gyakorolja azzal, hogy a polgármesteri hivatal szervezeti egységei
vezetõinek kinevezése, megbízása, a megbízás visszavonása, a szervezeti egységek vezetõinek jutalmazása a polgármester egyetértésével
történhet.(Mötv.81.§.(4) bek.)
7.)	A polgármesteri hivatal mûködésére és feladataira vonatkozó részletes
szabályokat a jegyzõ által elkészített és a polgármester által ellenjegyzett ügyrend tartalmazza.
3.§

Belsõ ellenõrzés
1.)	Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési szerv
belsõ ellenõrzésre kötelezett.
2.)	A belsõ ellenõrzést az önkormányzat Pénzügyi és Adó Irodája, illetve
külsõ erõforrások igénybevételével oldja meg.
3.)	A belsõ ellenõrzés kiterjed a folyamatba épített ellenõrzésekre, téma- és
célellenõrzésekre, az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi szabályozottságának ellenõrzésére, non profit szervezetek ellenõrzésére.

A Polgármesteri Hivatal belsõ felépítése, mûködése

4.)	A belsõ ellenõrzés hatékony és folyamatos megszervezéséért az önkormányzat jegyzõje a felelõs.

1.)	A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jogszabályokban meghatározott feladatait iroda szervezeti egységekben látja el a jegyzõ irányításával.

5.)	A folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés a FEUVE
szabályainak figyelembe vételével történik.

2.) A Polgármesteri Hivatal irodái:

III. fejezet

Igazgatási Iroda
Fõépítészi Iroda
Pénzügyi- és Adó Iroda
Titkárság

8.§

•
•
•
•

A hivatal ügyfélfogadási rendje

3.)	A Fõépítészi Iroda élén a fõépítész, míg a többi iroda élén az irodavezetõk
állnak, az irodák közvetlen felügyeletét a jegyzõ látja el.
4.)	A Hivatal és ezen belül az Irodák mûködése kiterjed Üröm közigazgatási
területére.
4.§

1.) A polgármester:
minden hét szerdáján
az alpolgármester I. :
minden páros hét szerdáján
az alpolgármester II.:
minden páratlan hét szerda
a jegyzõ:
minden 2.hét szerdáján
tart félfogadást.

13.00 – 16.00 óráig,
09.00 – 12.00 óráig,
09.00 – 12.00 óráig
10.00 – 13.00 óráig

1.) A Polgármesteri Hivatalhoz, mint önálló költségvetési szervhez rendelt
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

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

a.) Napraforgó Óvoda
b.) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár
c.) Idõsek Napközi Otthona
d.) Hóvirág Bölcsõde

a) Ügyintézõk:
		
		
		
		

2.) A munkamegosztás tekintetében a feladatellátás szabályait az e rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.
5.§

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

c) Pénztári nyitvatartás rendje:
		
hétfõ
		
szerda
		
péntek

13.00 – 16.00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8.00 – 17.00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8.00 – 12.00 óráig.
13.00 – 16.00 óráig
8.00 – 17.00 óráig.
8.00 – 12.00 óráig

A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét minden évben a Képviselõ-testület
az önkormányzat éves költségvetési rendeletében hagyja jóvá.

3.)	Az ügyfélfogadás rendjérõl a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

II. fejezet

A hivatal dolgozóinak munkarendje

A hivatal mûködési szabályai

9.§

6.§
1.)	A testületi döntések megalapozottá tétele indokolja, hogy a testületi ülések napirendjének anyagait a képviselõ testület bizottságai megtárgyalják és véleményezzék.
2.)	A hivatal feladata, hogy koordinálja a képviselõ testület és a szakbizottságok üléseit, napirendjeinek elõkészítését. Feladata a testületi ülések
anyagainak leírása, sokszorosítása és postázása. El kell készítenie a
képviselõ testület és bizottságai üléseinek jegyzõkönyveit, nyilvántartást
kell vezetnie a határozatokról, és a megalkotott rendeletekrõl.
3.)	A hivatal – szükség szerint – tájékoztatást ad a képviselõ testületnek
és szakbizottságoknak, pénzügyi, közigazgatási, jogi, mûszaki és egyéb
kérdésekben.
4.)	Ellátja az államigazgatási ügyek döntésre való elõkészítését, és végrehajtását.
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Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.30 – 16.30 óráig
8.30 – 16.30 óráig
8.00 – 17.30 óráig
8.30 – 16.30 óráig
8.00 – 14.30 óráig.

10.§
1.)	A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a Képviselõ-testület a 67/2011.
(IV.28.) Kt.számú határozatával hagyta jóvá, melyet a 79/2012.(V.30.) Kt.
számú határozatával módosított.
2.)	Az alapító okirat tartalmazza az Avr. 10. § (4) bekezdésében elõírtakat,
mely e rendelet 1. számú mellékletét képezi.
3.)	Az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtásának költségfedezete az önkormányzat saját bevétele és a központi feladat
támogatás.
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IV. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
11.§
1.)	Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatályba
lépésével egyidejûleg a 4/2004.(II.6.), 13/2006.(IX.18.), a 2/2007.(I.31.)
a 13/2007.(VI.04.), a 9/2008.(VI.6.) , a 25/2008.(XI.27.) és a 17/2010.
(X.29.), számú önkormányzati rendeleteket hatályon kívül helyezi.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2013. január hó 16. nap
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Záradék:
Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. § (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.
Üröm, 2013. január hó 18. nap
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

c.)	Az 562913 szakfeladat számú iskolai intézményi étkeztetésrõl,
közétkeztetést biztosító vállalkozóval kötött szerzõdés keretében
gondoskodik. Az iskola épületének mûködtetését az önkormányzat
szakfeladatán elszámolt költség és saját alkalmazottak foglalkoztatásával oldja meg.”
d.)	Az egészségügyi alapellátást Üröm Önkormányzatával a háziorvosi
feladatok ellátására vállalkozói formában szerzõdést kötött gyermek- és felnõtt háziorvosok biztosítják.
e.)	A szociális alapellátást –jogszabályok keretei között- az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal biztosítja. A szociális alapellátás
körébe tartozó gyermekjóléti és családsegítõ szolgáltatást az Önkormányzat által fenntartott intézmény útján biztosítja.
f.)	A közvilágításról az Elektromos Mûvekkel kötött szolgáltatási- és
fenntartási szerzõdés útján gondoskodik.
g.)	Gondoskodik a helyi közutak és a köztemetõ fenntartásáról az önkormányzat beruházási és községüzemeltetési alkalmazottai útján.
h.)	A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésérõl a vonatkozó törvények betartásával gondoskodik.
i.)	A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és
egyéb közterületeken közúti jármûvel történõ várakozás (parkolás)
biztosításáról saját beruházásai útján gondoskodik.
j.)	A település közbiztonságát a helyben letelepített körzeti megbízottak támogatásával segíti elõ.”
4.§.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2013.
(I.18.) számú rendelete a 11/2011 (IV. 04.) számú önkormányzati rendelet módosítására, az Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról
Üröm Község Önkormányzat képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§. és 53.§.-ban kapott
felhatalmazás alapján, Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az alábbiak
szerint módosítja:

Az Ör. 8.§. (1) (2) bekezdése helyesen:
„1.) A Képviselõ-testület hatáskörébõl át nem ruházható feladatok felsorolását az Mötv. 42. §--a tartalmazza.
2.)	A
Képviselõ-testület
feladatai
eredményes
megoldásának
elõsegítésére, a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervezõ munkában – ezek fejlesztése érdekébenegyüttmûködik a megyei önkormányzattal, kistérségi fejlesztési társulásokkal, és a civil szervezetekkel.”

1.§.

5.§.

Az Ör. 3.§. helyesen:

Az Ör. 9.§. (1) (2) bekezdése helyesen:

„A helyi önkormányzásra, a helyi közügyekkel kapcsolatos feladatok ellátására és gyakorlására az Mötv. 2.§-3.§. 4.§-ban foglalt rendelkezések az
irányadóak.”
2.§.

„1.)	A Képviselõ-testület alakuló ülését - az Mötv. 43.§. rendelkezéseire tekintettel- a települési választást követõ tizenöt (15) napon belül tartja
meg.
2.) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.”

Az Ör. 6.§. helyesen:

6.§.

„1.) Figyelemmel az Mötv. 41. § (2) bekezdésére, az önkormányzati feladatokat a Képviselõ-testület és szervei:

Az Ör. 10.§. (1-3) bekezdése helyesen:
„1.)	Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad
a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármester megválasztásának
eredményérõl, a választás lebonyolításáról.

– a polgármester,
– a Képviselõ-testület bizottságai,
– a Polgármesteri Hivatal
– jegyzõ

2.)	A képviselõk esküt tesznek és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a rendelet 4. szá

látja el. „

3.) Törölve.

3.§.
Az Ör. 7.§. (1) (2) bekezdése helyesen:

4.)	A polgármester a Képviselõ-testület elõtt esküt tesz és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövegét a rendelet 5. számú függeléke tartalmazza.”

1.)	„Az Önkormányzat feladatát a helyi közügyek és helyben biztosítható
közfeladatok tekintetében az Mötv.13.§. tartalmazza.

7.§.

2.)	Az Önkormányzat az 1.) bekezdésében meghatározott feladatait az
alábbiakban meghatározott módon látja el:
a.)	A Duna Menti Regionális Vízmû Zrt-vel (DMRV Zrt) kötött üzemeltetési szerzõdésben foglaltak szerint gondoskodik az egészséges
ivóvízellátásról
b.)	Az óvodai nevelésrõl az általa fenntartott intézményben az önkormányzat gondoskodik.

Az Ör. 16.§. (1-7) bekezdése helyesen:
„1.)	A Képviselõ-testület ülései nyilvánosak. (Mötv. 46.§. (1) bekezdése)
2.)	A Képviselõ-testület zárt ülést tart az (Mötv. 46.§. (2) bek.a.)b.)pontjában
elõírt esetek tárgyalásakor.
3.)	A Képviselõ-testület zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46.§.(2) bek.c.) pontjában foglalt esetek tárgyaláskor.
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4.)	A zárt ülésen való részvételre az Mötv. 46.§. (3.) bekezdésében foglaltak
az irányadóak.
5.)	A zárt ülés anyagát az alábbi személyeknek lehet átadni:
a.) a képviselõ-testület tagjainak,
b.) a jegyzõnek,
c.)	a napirendet elõzetesen megtárgyaló önkormányzati bizottságok
tagjainak,
d.)	a zárt ülésre törvényi elõírás alapján meghívott érintettek részére,
e.) a Pest Megyei Kormányhivatal vezetõjének,
f.) az irattárnak, az irattárban történõ elhelyezésre.
6.)	A zárt ülésrõl készült jegyzõkönyvbe a képviselõ-testület tagja, a tárgyban közvetlenül érdekelt, vagy hivatalos megbízottja, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetõje, illetve megbízottja, továbbá a jegyzõ tekinthet be.
7.)	A zárt ülésen hozott képviselõ-testületi döntés nyilvános. (Mötv. 52.§. (3.)
bek.
8.§.
Az Ör. 17.§. (2) bekezdés c.) pontja helyesen:
2.) c.)	„Közli, hogy a Képviselõ-testület ülése szabályszerûen lett összehívva, majd megállapítja számszerûen a határozatképességet,
(Mötv. 47.§. (1) bekezdés„
9.§.
Az Ör. 28.§. (3) (4) (5) bekezdés helyesen:
3.)	A döntéshozatalból való kizárásra az Mötv. 49.§. (1)(2) (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
4.)	Minõsített többséghez a megválasztott képviselõk több mint felének
(legalább 5) szavazata szükséges. Mötv.50.§.
5.)	Minõsített többség szükséges az Mötv.50.§.-ban felsoroltakon felül:
a)	hitelfelvétel kezdeményezéséhez,
b)	közalapítvány létrehozásához, alapítványhoz történõ hozzájárulás
esetén,
c)	közfeladat önkéntes vállalása, illetve vállalásának megszûntetése,
d)	törölve
e)	a Képviselõ-testület hatáskörének átruházásához,
f)	kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához,
g)	zárt ülés elrendeléséhez,
h)	a polgármester tisztségének megszûntetésére irányuló kereset benyújtásához, a polgármester sorozatos törvénysértõ magatartása,
mulasztása miatt, illetve a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
szándékos elmulasztása, vagy a valóságnak nem megfelelõ teljesítése esetén,
i)	a képviselõi összeférhetetlenség esetén a döntéshozatalból való
kizáráshoz,
j)	titkos szavazás elrendeléséhez,
k)	a Képviselõ-testület gazdasági programjának elfogadásához,
l)	helyi népszavazás kiírásához. „
10.§.

a hivatali szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források hatékony és eredményes mûködtetését.
e.)	A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
továbbá ellátja az iratkezelés felügyeletét. „
f.)	Rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a Képviselõ-testületet és a
bizottságokat az önkormányzat munkáját érintõ jogszabályváltozásokról, valamint a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl évente beszámol
a Képviselõ-testületnek.
g.)	Gondoskodik a Képviselõ-testület, valamint a bizottságok elõterjeszté
seinek elõkészítésérõl.
h.)	Biztosítja a Képviselõ-testület, valamint a bizottságok szervezési, ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátását, és az ülések technikai feltételeit.
i.)	Gondoskodik a testületi ülések jegyzõkönyveinek elkészíttetésérõl, és
jogszabályban meghatározott helyekre való továbbításáról, valamint a
rendeletek és határozatok nyilvántartásának vezetésérõl.
j.)	A belsõ ellenõrzési feladatok végzésérõl, a belsõ ellenõr részére kiadott
megbízólevél útján gondoskodik és elkészíti a belsõ ellenõrzési kézikönyvet.
k.)	Eleget tesz az Államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeleteiben rögzített közzétételi kötelezettségnek.
l.)	Szervezi a Polgármesteri Hivatal jogi, felvilágosító munkáját.
11.§.
Az Ör. 50.§. (1) bekezdés helyesen:
„1.)	Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelemmel az Mötv.
84.§-ban foglaltakra, polgármesteri hivatalt hoz létre „Üröm Polgármesteri Hivatal” elnevezéssel.”
12.§.
Az Ör. 57.§. (1) bekezdés helyesen:
„1.)	Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága látja el az Mötv. 120.§. (1) (2) bekezdésében elõírt
ellenõrzési feladatokat Üröm Önkormányzatánál és az intézményeknél.„
13.§.
1.) Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
2.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2013. január hó 16. nap
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Záradék:
Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. § (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.
röm, 2013. január hó 18. nap
		
Dr. Halász Mónika
		
jegyzô

„1.)	A Polgármester –pályázat útján- jogszabályban megállapított képesítési
feltételeknek megfelelõ jegyzõt nevez ki.

Üröm Község Önkormányzatának 3/2013.(I.18.) számú önkormányzati rendelete az 5/1998(V.05.) Ör.sz. rendelet módosítására, egységes szerkezetben a 19/2004.(III. 29.) Ör. számú
a 18/2007.(IX.24.) és a 16/2012.(VI.01.) számú rendeletekkel.

2.)	A jegyzõ az Mötv.81.§. (1) (2) (3) bekezdésében meghatározott feladatokon túl:

A gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

a.)	Gondoskodik a Polgármesteri Hivatalban a munkafegyelem betartásáról, az ügyfélfogadási idõ betartásáról.
b.)	Biztosítja a törvényességet, a közigazgatási feladatok és hatósági hatáskörök ellátásában, szervezi a Polgármesteri Hivatal jogi felvilágosító
munkáját.
c.)	Biztosítja a hatáskörébe utalt, helyi és központi adójogszabályok területén való érvényesítését.
d.)	Olyan szabályzatokat dolgoz ki, illetve folyamatosan alakít ki és mûködtet

I. rész

Az Ör. 48.§. (1) (2) bekezdés helyesen:
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Üröm község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§.(1) 48.§.(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) foglalt felhatalmazása
alapján a helyi gyermekvédelmi rendszer keretében biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásról az alábbi rendeletet alkotja:
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A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
Általános szabályok

A rendelet célja
1.§

4. §

E rendelet célja. hogy az Önkormányzat közigazgatási területén - a Gyvt.ben. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló módosított 133/1997.(VII.29.) Korm. számú
rendeletben. a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló módosított 149/1997(IX.10.) Korm. sz. rendeletben foglaltakkal összhangban - megállapítja azokat az alapvetõ szabályokat, amelyek
szerint az Önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt
jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek
veszélyezettségének megelõzésérõl és megszüntetésérõl, a hiányzó szülõi
gondoskodás pótlásáról.
A rendelet hatálya
2. §
(1)	A rendelet hatálya kiterjed az Üröm község önkormányzat közigazgatási
területén élõ lakóhellyel rendelkezõ:
a): magyar állampolgárokra
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkezõ bevándoroltakra,
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, valamint szüleikre
d) letelepedési engedéllyel rendelkezõ személyekre
e) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az Európai
Szociális Chartát megerõsítõ országok állampolgárainak – a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint – jogszerûen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
(2)	E rendelet szerint kell eljárni az /1/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül Üröm község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében ha az intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.
(3)	A rendelet hatálya nem terjed ki az Óvodai nevelés – oktatás, a kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az az oktatásról szóló többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-a alapján
ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások. illetõleg a 115. §-a alapján
térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehetõ szolgáltatások
körébe tartozik.
A gyermekek védelmének rendszere
3.§
(1)	A gyermekek védelme a gyermek családban történõ nevelésének
elõsegítésére. veszélyeztetettségének megelõzésére és megszüntetésére, valamint a szülõi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülõ
gyermek helyettesítõ védelmének biztosítására irányuló tevékenység. .
(2)	A képviselõ-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti
a máshol igénybe vehetõ ellátásokhoz való hozzájutást. A gyámügyi
igazgatás keretében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításáról a 7/1997.(XII.16.) Kpvt. számú rendeletében foglaltak alapján
gondoskodik.
(3)	A gyermekek védelmét a képviselõ-testület a következõ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– gyermekek napközbeni ellátása.
– gyermekek átmeneti gondozása.

(1)	A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylõ
vagy törvényes képviselõje /továbbiakban: kérelmezõ / kérelmére történik.
(2)	A kérelmezõ a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be.
(3)	E rendelet 6-8. §-aiban szabályozott ellátások igénybevételére irányuló
kérelem az ellátó intézménynél is benyújtható.
(4)	E rendelet 6-11. §-aiban szabályozott ellátások igénybevételére irányuló
kérelmek elbírálását a képviselõ-testület a polgármesterre ruházza át.
(5)	A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett
a) a /4/ bekezdés szerint átruházott hatáskörben eljáró személy határozata, illetve
b) a /3/ bekezdésben megjelölt ellátás esetében az intézményvezetõ
intézkedése határozza meg.
(6)	Ha az intézményvezetõ az /5/ bekezdés b) pontja alapján nem intézkedik a személyes gondoskodás igénybevételérõl, a kérelmet haladéktalanul megküldi a polgármesternek.
(7)	A személyes gondoskodás feltételeirõl a kérelem benyújtásakor a
kérelmezõt tájékoztatni kell.
(8)	A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése elõtt az ellátásra
jogosult gyermeket és törvényes képviselõjét tájékoztatni kell:
– az ellátás tartamalmáról és feltételeirõl,
– az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
– az intézmény házirendjérõl
– a fizetendõ térítési, illetve gondozási díjról.
(9)	Az ellátásra jogosult köteles:
– a /8/ bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételérõl nyilatkozni,
– az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
– a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni.
A gyermekjóléti alapellátások
5. §
(1)	A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történõ nevelésének elõsegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelõzése, valamint a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia
a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdéséhez, életkörülményeinek javításához.
(2.)	Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) gyermekjóléti szolgáltatás
b.) megbízási szerzõdés keretében: családsegítõ szolgáltatás
c.) gyermekek napközbeni ellátása keretében:
– bölcsõdei ellátás,
– óvodai ellátás
– házi gyermekfelügyelet
(3.)	Gyermekek átmeneti gondozása Üröm közigazgatási területén élõ ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:
	az önkormányzat által fenntartott saját intézményei közremûködésével
(bölcsõde, óvoda, gyermekjóléti szolgálat) megbízási szerzõdés keretében (családsegítõ szolgáltatás)
	az általános iskolai napközi ellátás biztosítása az általa mûködtetett, de
az állam által fenntartott intézményben történik.
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Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés

A gyermekek átmeneti gondozása

6. §

11. §

(1.) A gyermekjóléti-szolgáltatás szervezési szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a védõnõi szolgálattal, és a családsegítõ szolgálattal
együttmûködve.

(1)	A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését elõsegítõ gondozásáról, nevelésérõl és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és
egyéb szükségleteinek megfelelõ étkeztetésrõl, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiéniás és egészségügyi ellátásáról gondoskodik.

(2) A szolgálat feladatai különösen:
– a településen élõ gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése
– a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájárulás segítése.
– a védelembe 'vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
– a helyettes szülõi hálózat szervezése,
– a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának
segítése.
– az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése.
– felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni
szándékozók körülményeinek vizsgálata.

(2)	A gyermekek átmeneti gondozása a szülõ kérelmére, vagy beleegyezésével történhet.
(3)	Az átmeneti gondozást elsõsorban akkor kell teljes körû ellátással biztosítani, ha a szülõ egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt
távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelése a családban nem megoldható.
(4)	A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig,
de legfeljebb hat hónapig tart.
(5)	A gondozást meg kell szüntetni, ha
– a megszüntetést a szülõ kéri.
– annak okai már nem állnak fenn.
III. rész

(3.) A gyermekjóléti és családsegítési szolgáltatás térítésmentes.

A térítési díjak

A gyermekek napközbeni ellátása

12. §

7. §
(1)	Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a családban élõ gyermekek életkorának megfelelõ nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, (foglalkoztatását), és étkeztetését szervezi meg
azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik
munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak
gondoskodni.
(2)	A gyermekek napközbeni ellátását elsõsorban olyan gyermekek számára kell biztosítani:
– akiknek testi-, szellemi fejlõdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
– akit egyedülálló, vagy idõskorú személy nevel,
– akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve
– azt akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül
– akirõl szülõje, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni,
(3.)	A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsõde, óvoda, házi gyermekfelügyelet.
8. §
Hatályon kívül helyezve, a 19/2004.(III.29.) Ör. számú
rendelettel.

(1)	A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásért, átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni.
(2)	A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell
térítési díjat fizetni.
(3)	A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres
jövedelme vehetõ figyelembe.
(4)	Az intézményi térítési díjat a képviselõ-testület külön önkormányzati rendeletében határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátás területén élõ lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.
(5)	Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege.
(6)	A személyi térítési díjat az intézményvezetõ állapítja meg az intézményi
térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az
igénybevett étkezések száma, továbbá a normatív kedvezmények és az
egyéb jövedelmi viszonyokhoz igazodó egyéni kedvezmények figyelembe vételével.
(7)	A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj ös�szegét.
(8)	Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

A családi napközi

A normatív kedvezmények

9. §

13. §

Hatályon kívül helyezve, a 16/2012.(VI.01.) Ör. számú
rendelettel.
10. §
A házi gyermekfelügyelet
Az Önkormányzat házi gyermekfelügyelet keretében – a szülõ munkarendjéhez igazodóan – a gyermek otthonában biztosítja a gyermekek napközbeni
ellátását, ha az nappali intézményben nem biztosítható, és a szülõ a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudja megoldani.
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A normatív kedvezményre a Gyvt. továbbá a módosított 133/1997.(VII.29.)
és 149/1997.(IX.10.) Korm.sz. rendelet rendelkezései az irányadóak.
(1) Gyermekétkeztetés esetén:
a)	a diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben elhelyezett óvodás és általános iskolai tanuló gyermek esetén az intézményi térítési díj 50%-át,
b)	az a) pont szerinti intézményben elhelyezett, illetve externátusi
ellátásban részesülõ szakmunkástanuló és szakiskolai tanuló,
továbbá gimnáziumi és szakközépiskolai tanuló esetén az intézményi térítési díj 30%-át
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c)	három- és több gyermekes családok esetén az intézményi térítési
díj 50%-át.
d)	fogyatékos gyermek után (feltéve, hogy az a)-c) pontokban foglalt
kedvezményben nem részesül) az intézményi térítési díj 30%-át
normatív kedvezményként kell biztosítani. A normatív kedvezmény
csak egy jogcímen vehetõ igénybe.
(2)	A házi .gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgáltatás
intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségeknek az egy gondozási órára számított hányada. Az ellátásért fizetendõ személyi térítési díj
nem haladhatja meg a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 15%-át
(étkeztetést is nyújtó ellátás esetén 20%-át) függetlenül az ellátásban
részesülõ gyermekek számától.
(3)	Az átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj
alapja az egy ellátottra jutó napi önköltség. Az ellátásért fizetendõ személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének
25%-át (több ellátott gyermek esetén a kötelezett havi jövedelmének
50%-át.)
(4)	„A Gyvt 148§ (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményen felül további 50%-os étkezési térítési kedvezmény nyújtható annak/azoknak akinek/akiknek a családjában az egy fõre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át.”
(5)	„100%-os étkezési térítési díj kedvezményre jogosult(ak) az(ok) a
gyermek(ekek), aki(k)nek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
120%-át.”
(6)	„A személyi térítési díjat a (4), (5) bekezdésben meghatározott kedvezmények alapján az intézmény vezetõje állapítja meg.”
(7)	„Az étkezési térítési díjkedvezmény jogosultság elbírálásához, a
kérelmezõ jövedelemigazolásra kötelezhetõ.”
(8)	„Ha a díjfizetésre kötelezett a megállapított személyi térítési díjjal nem
ért egyet, úgy az értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül
az intézmény fenntartójához fordulhat.”
14. §
(1)	Az intézmény vezetõje az ellátás megkezdésekor, de legkésõbb az ellátás igénybevételétõl számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a
személyi térítési díjról.
(2)	Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy
annak a normatív kedvezményeken, illetve egyéni kedvezményeken túli további csökkentését (elengedését) kéri az értesítés kézhezvételétõl
számított 8 napon belül az Önkormányzat Szociális, Családügyi és
Egészségügyi Bizottságához fordulhat. Ebben az esetben a Bizottság a
kérelem tárgyában határozattal dönt.
(3)	A személyi térítési díjat
a)	gyermekétkeztetés esetén egy havi idõtartamra elõre,
b)	átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén havonta utólag kell
megfizetni.
(4)	A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhónapot követõ hó 10. napjáig kell
megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezetõ
15 napos határidõvel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A
határidõ eredménytelen eltelte esetén az intézményvezetõ a hátralékot
nyilvántartásba veszi, s errõl negyedévenként tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt. A térítési díjhátralék behajtásáról a Polgármesteri Hivatal
intézkedik.
Vegyes- Záró rendelkezések
15. §
1.	E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény továbbá a 133/1997.(VII.29.) és 149/1997.(IX.10.) Korm. számú
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

1.	E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
3.)	A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
1.	A módosítást a rendelet dõlt betûs része tartalmazza.
Üröm, 2013. január hó 16. nap
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Záradék:
Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. § (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.
Üröm, 2013. január hó 18. nap
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2013.
(II. 21.) önkormányzati rendelete 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 költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1)	A Képviselõ-testület a 2013. évi költségvetési bevétel fõösszegét: 1 254
600 000 Ft-ban (azaz egymilliárd kettõszázötvennégymillió-hatszázezer
forintban) állapítja meg az 1. és 3 mellékletben részletezett források szerint.
(2)	A jelen rendelet 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi fõösszegen
belül:
a.)	Intézményi mûködési bevételeit 124 317 000 Ft-ban (azaz százhuszonnégymillió-háromszáztizenhétezer forintban)
b.)	Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 283 690 000 Ft-ban
(azaz (kettõszáznyolcvanhárommillió-hatszázkilencvenezer forintban)
a.)	Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 30 000 000 Ft-ban (azaz harmincmillió forintban)
b.)	Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése
fõösszegét 286 593 000 Ft-ban (azaz kettõszáznyolcvanhatmillióötszázkilencvenháromezer forintban)
a.)	Pénzforgalom nélküli bevételeit 530 000 000 Ft-ban, (azaz ötszázharmincmillió forintban) állapítja meg, a rendelet 3. számú mellékletében részletezett és elkülönített önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervenkénti bontásban.
2. §
(1)	A képviselõ-testület a 2013. évi költségvetés kiadási fõösszegét 1
254 600 000.-Ft-ban, (azaz egymilliárd kettõszázötvennégymillióhatszázezer forintban.) állapítja meg a 2.és 4. számú mellékletben részletezettek szerint.
(2)	A jelen rendelet 2.§.(1) bekezdésében megállapított kiadási fõösszegen
belül:
a.)	Személyi juttatások fõösszegét 293 421 000 Ft-ban (azaz
kettõszázkilencvenhárommillió-négyszázhuszonegyezer forintban)
b.)	Munkaadókat terhelõ járulékok fõösszegét 79 940 000 Ft-ban (azaz
hetvenkilencmillió-kilencszáznegyvenezer forintban)
c.)	Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 277 792 000 Ft-ban (azaz kettõszázhetvenhétmillió-hétszázkilencvenkétezer forintban)
d.)	Végleges pénzeszköz átadás fõösszegét 13 854 000 Ft-ban, (azaz
tizenhárommillió-nyolcszázötvennégyezer forintban)
e.)	Szociálpolitikai ellátások fõösszegét 35 620 000 Ft-ban (azaz harmincötmillió-hatszázhúszezer forintban)
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f.)	Felújítási kiadásainak fõösszegét: 22 784 000 Ft-ban (azaz
huszonkettõmillió-hétszáznyolcvannégyezer forintban)
g.)	Felhalmozás kiadásainak fõösszegét 419 481 000 Ft-ban (azaz
négyszáztizenkilencmillió-négyszáznyolcvanegyezer forintban)
h.)	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének fõösszegét 5 000 000 Ftban (azaz ötmillió forintban) állapítja meg.
3.§
(1)	A képviselõ-testület a 2013. évi költségvetési általános tartalék összegét
45 000 000 Ft-ban (azaz negyvenötmillió forintban) állapítja meg, míg
céltartalékát 61 708 000 Ft.-ban (azaz hatvanegymillió-hétszáznyolcezer forintban) 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.§

Ezen belül:
•	Személyi juttatások elõirányzatát:
• Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
• Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

10 432 000 Ft
2 240 000 Ft
1 519 000 Ft

A szakfeladat 2013. évi költségvetési létszámkeretét 7 fõ fõfoglalkozású
technikai dolgozóban határozza meg, a 7.sz. melléklet szerint.
(2)	Napraforgó Óvoda 2013. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét 174
525 000.-Ft-tal (azaz százhetvennégymillió-ötszázhuszonötezer forintban) hagyja jóvá, a jelen rendelet 4. és 13/4. számú melléklete szerint.
Ezen belül:
•	Személyi juttatások elõirányzatát:
• Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
• Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

102 504 000 Ft
27 677 000 Ft
44 344 000 Ft

(1)	Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének elemi
költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Az intézmény 2013. évi költségvetési létszámkeretét 41 fõ közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.

(2)	A Polgármesteri Hivatal kiadási elõirányzatának fõösszegét 130 117 000
Ft-ban (azaz százharmincmillió-száztizenhétezer forintban) hagyja jóvá
a rendelet 4. és a 13/1./2. számú mellékletében részletezettek szerint.

(3)	Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadási
elõirányzatának fõösszegét 29 760 000 Ft-tal (azaz huszonkilencmillióhétszázhatvanötezer forintban) hagyja jóvá, a rendelet 4. és13/5 számú
melléklete szerint.

Ezen belül:
– Személyi juttatások elõirányzatát:
– Munkaadói járulékok összegét:
– Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét:

78 597 000 Ft
23 311 000 Ft
28 209 000 Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési létszámkeretét 18 fõ
köztisztviselõvel hagyja jóvá, a rendelet 7. sz. melléklete szerint.

(1)	Az önkormányzat kiadási elõirányzatának fõösszegét 789 927 000 Ft
(azaz hétszáznyolcvankilencmillió-kilencszázhuszonhétezer Ft) állapítja
meg. A 4. számú mellékletben részletezettek szerint.
Ezen belül:
– Személyi juttatások kiadása
28 394 000 Ft
– Munkaadói járulék
6 958 000 Ft
– Dologi és egyéb folyó kiadások
152 628 000 Ft
– Pénzeszközátadás fõösszege		
13 854 000 Ft
– Társadalmi és szoc pol juttatás fõösszege
35 620 000 Ft
– Felújítás fõösszege
21 284 000 Ft
– Beruházás fõösszege
419 480 000 Ft
– Hiteltörlesztés fõösszege
5 000 000 Ft
– Általános tartalék fõösszege
45 000 000 Ft
– Céltartalék
61 708 000 Ft
(2)	A
községgazdálkodás
kiadási
elõirányzatának
fõösszegét
30 890 000 Ft (azaz harmincmillió-nyolcszázkilencvennégyezer Ft) állapítja meg, a 4. számú mellékletben részletezettek szerint.
15 656 000 Ft
4 481 000 Ft
10 757 000 Ft

(3)	A községgazdálkodás 2013. évi létszámkeretét 8 fõben határozza meg
az Ör. 7. számú mellékletében részletezettek szerint.
6.§
A Képviselõ-testület a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek a 2013. évi elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.
(1)	Az iskola Intézményi közétkeztetés 2013. évre jóváhagyott kiadási
elõirányzatának fõösszegét: 14 191 000 Ft-tal (azaz tizennégymilliószázkilencvenegyezer forintban) a 4., valamint 13/3 számú mellékletben
részletezettek szerint hagyja jóvá.
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11 994 000 Ft
3 217 000 Ft
13 054 000 Ft
1 500 000 Ft

Az intézmény 2013. évi költségvetési létszámkeretét 4,5 fõ közalkalmazottban határozza meg, a rendelet a 7. sz. melléklete szerint.

5. §

Ezen belül:
– Személyi juttatások fõösszege
– Munkaadót terhelõ járulékok fõösszege
– Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszege

Ezen belül:
• Személyi juttatások elõirányzatát:
• Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
• Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
• Felhalmozás és tõke jellegû kiadások összegét:
összegben határozza meg.

(4)	Idõsek Napközi Otthona, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés
2013. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét 26 624 000 Ft.(azaz huszonhatmillió- hatszázhuszonnégyezer forinttal) hagyja jóvá a rendelet
4. és 13/6. számú melléklete szerint.
Ezen belül:
• Személyi juttatások elõirányzatát:
• Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
• Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

10 236 000 Ft
2 612 000 Ft
13 776 000 Ft

Az intézmény 2013. évi költségvetési létszámkeretét 4 fõ közalkalmazottban
határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
(5)	A védõnõi szolgálat 2013. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét 10 200
000.-Ft-ban (azaz tizmillió-kétszázezer forintban) hagyja jóvá a rendelet
4. és 13/7 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
• Személyi juttatások elõirányzatát:
• Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
• Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
határozza meg.

7 581 000 Ft
1 869 000 Ft
750 000 Ft

A Védõnõi Szolgálat 2013. évi költségvetési létszámkeretét 4 fõ közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
(6)	Gyermekjóléti szolgálat 2013. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét 6
098 000 Ft-ban (azaz hatmillió-kilencvennyolcezer forintban) határozza
meg, a rendelet 4. és 13/8 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
4 724 000 Ft
• Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
1 242 000 Ft
• Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
132 000 Ft
összegben határozza meg.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetési létszámkeretét 2 fõ közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
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(7) Köztemetõ fenntartás 2013. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét 1 174
000.-Ft-ban (azaz egymillió-százhetvennégyezer forintban) határozza meg,
a rendelet 4. és 13/9 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
• Személyi juttatások elõirányzatát:
• Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
• Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
határozza meg.

781 000 Ft
189 000 Ft
204 000 Ft

(8)	Bölcsõde fenntartás 2013. évi kiadási elõirányzatának fõösszege
41 085 000 Ft-ban (azaz negyvenegymillió-nyolcvanötezer forintban)
határozza meg, a rendelet 4. és 13/10-es számú melléklete szerint.
Ezen belül:
• Személyi juttatások elõirányzatát:
• Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
• Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:

22 522 000 Ft
6 144 000 Ft
12 419 000 Ft

A Bölcsõde 2013. évi költségvetési létszámkeretét 13,5 közalkalmazottban
határozza meg a rendelet 7 számú melléklete szerint.
7.§
A képviselõ-testület a 2013.-2014.-2015. évre vonatkozó úgynevezett
gördülõ tervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el, és hagyja jóvá.
8. §
Végrehajtási rendelkezések
Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
9. §
A költségvetésben elkülönítetten szereplõ általános tartalék szolgál az évközben felmerülõ többletfeladatok fedezetére és az elmaradt bevételek pótlására.
10. §
(1)	Az önkormányzat számláin levõ, a likviditási terv szerint átmenetileg
szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult költségvetési éven belüli lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni.
(2)	Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, továbbá az önállóan mûködõ
költségvetési szervek tekintetében a finanszírozási mûveleteket, a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezet látja el, a feladat-megosztási
megállapodásban foglaltak szerint.
11. §
(1)	A Képviselõ-testület az önkormányzat, valamint költségvetési szervei
költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2)	A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi
elõirányzatain felüli többletbevételét csak az érintett bevételi és kiadási
elõirányzatok megfelelõ rendeleti módosítását követõen használhatja
fel.
12. §
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot
a költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. A
pénzmaradvány jóváhagyásáról a Képviselõ-testület a zárszámadás elfogadásával egyidejûleg dönt.

lást és a számadást a Képviselõ-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
ellenõrzi és dönt annak elfogadásáról.
Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az elõírt számadási kötelezettségnek határidõre nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell
függeszteni.
14.§
Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt
mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet:	Üröm Község Önkormányzata és Intézményei 2013.
évi költségvetési bevételei települési összesen forrásonként.
2. sz. melléklet:	Üröm Község Önkormányzata és Intézménye 2013.
évi költségvetési kiadásai települési összesen forrásonként.
3. sz. melléklet:	Bevételek szakfeladatonként
4. sz. melléklet:	Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet:	Mûködési célú bevétel kiadás 2013. évi mérlege
4/b. sz. melléklet:	2013. évi bevétel kiadás mérlege
5. sz. melléklet:	Elõirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet:	Kiadási elõirányzatok bemutatása (összevont adatok)
7. sz. melléklet:	Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet:	Kimutatás a több évre kiható kötelezettségekrõl.
9. sz. melléklet:	3 éves gördülõterv (2013, 2014, 2015 év)
10. sz. melléklet	Feladat tám. és kötött felhasználású támogatások
részletezése
11. sz. melléklet:	Intézményvezetõkkel egyeztetett jegyzõkönyv
12. sz. melléklet:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jegyzõkönyve
13/1. sz. melléklet:	Polgármesteri Hivatal 2013. évi elemi költségvetésének bevételei és kiadásai.
13/2. sz. melléklet:	Önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének bevételei és kiadásai.
13/3. sz. melléklet:	József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2013. évi elemi költségvetése.(üzemeltetés)
13/4. sz. melléklet:	Napraforgó Óvoda 2013. évi elemi költségvetése.
13/5. sz. melléklet:	Mûvelõdési Ház 2013. évi elemi költségvetése és Községi Könyvtár 2013. évi elemi költségvetése.
13/6. sz. melléklet:	Idõsek Napközi Otthona 2013. évi elemi költségvetése és a Házi segítségnyújtás 2013. évi elemi költségvetése.
13/7. sz. melléklet:	Védõnõi szolgálat 2013. évi elemi költségvetése.
13/8. sz. melléklet:	Gyermekjóléti szolgálat 2013. évi elemi költségvetése.
13/9. sz. melléklet:	Temetõ szakfeladat elemi költségvetése.
13/10.sz. melléklet:	Bölcsõde elemi költségvetése.
13/11 sz. melléklet:	Város és Községgazdálkodás 2013.évi elemi költségvetésének kiadásai.
15. §
(1)	Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 01.-tõl kell alkalmazni.
(2)	A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2013. február hó 20. nap
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Záradék:

3. §
Az önkormányzat költségvetésébõl finanszírozott, vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási
kötelezettséget kell elõírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként- jutatott összegek rendeltetésszerû felhasználásáról. A támogatás csak
írásbeli szerzõdés alapján folyósítható. A szerzõdésben meg kell határozni
az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét. A felhaszná-

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. § (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.
Üröm, 2013. február hó 21. nap
		
		

I. – II. – III.

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2013.

c)	meglévõ építmény külsõ megjelenését érintõ átalakítására

(II.21.) önkormányzati rendelete a településképi véleménye-

irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz

zési eljárásról

készített építészeti-mûszaki tervekkel kapcsolatban.
(2)	Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák – az

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az épített környezet alakí-

Önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint – tele-

tásáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7.

pülésképi bejelentési eljárás alapján végezhetõk.

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában

3. A településképi véleményezés eljárási szabályai

meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
4. §
1. Általános rendelkezések
(1)	A településképi véleményezési eljárás az építtetõ vagy a tervezõ (a

1. §

továbbiakban együtt: kérelmezõ) által a polgármesterhez benyújtott –
papíralapú – kérelemre indul. A kérelmezõ legkésõbb a kérelem benyúj-

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
biztosítása,

tásáig a véleményezendõ építészeti-mûszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított
elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek és a Polgármesteri
Hivatalnak hozzáférést biztosít.
(2)	A polgármester településképi véleményét az önkormányzati fõépítész
szakmai álláspontja alapozza meg.

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

(3)	A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre
a)	javasolja vagy
b)	feltétellel javasolja vagy

2. §

c)	nem javasolja.

(1)	E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Üröm
Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási
területére terjed ki.
(2)	E rendelet elõírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben (továbbiakban: R.) meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek
a)	az építészeti-mûszaki tervdokumentációk elõzetes minõsítése a
településrendezési és építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartoznak,

(4)	A településképi véleménynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását.
(5)	A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétõl számított legfeljebb 15 napon belül – (.pdf formátumban) az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.
(6)	Amennyiben a településképi véleményezésre benyújtott építészetimûszaki dokumentáció tartalma, megoldása a véleményezési eljárás
után módosításra kerül, az építési engedélyezésre való benyújtása elõtt
a településképi véleményezési eljárást meg kell ismételni.
(7)	A településképi véleményezésre való benyújtás elõtt a kérelmezõ tervkonzultációt kezdeményezhet az önkormányzati fõépítésznél.

b)	vonatkozásában az építtetõ összevont telepítési eljárást, ezen belül
telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.
(3)	E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi sze-

4. A településképi véleményezésre benyújtandó építészetimûszaki dokumentáció

mélyre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre, aki (amely)
az Önkormányzat közigazgatási területén jogszabályban építésügyi

5. §

hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal
összefüggõ építészeti-mûszaki tervdokumentációt készít.
(4)	A R. elõírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkal-

(1)	A 4. § (1) bekezdése szerinti építészeti-mûszaki tervdokumentációnak
az R. 22. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket

mazni.

is tartalmazza:
2. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre

a)	a mûszaki leírásnak – grafikus adatok esetén a helyszínrajznak tartalmaznia kell az építmény rendeltetési adatait, létszám és forgalmi viszonyait (jármûvekkel való megközelítés, intenzitás, jogsza-

3. §

bálynak megfelelõ gépkocsik és kerékpárok elhelyezése)
(1)	E rendelet elõírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell le-

leszkedés, a rálátás bemutatására távlati terveket kell készíteni,

folytatni

c)	a felszíni vízelvezetés biztosítását, annak telken belül tartását sík te-

a)	új építmény építésére,
b)	meglévõ

építmény

szintterület

növekedését

eredményezõ

bõvítésére – (a meglévõ tetõtér beépítését is ide értve),
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b)	amennyiben az építmény a település távoli pontjairól látható, az il-

rep esetében csak a helyszínrajzon, lejtés esetében terepmetszettel
kell bemutatni,
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a.)	a tereprendezést – lejtõs terep esetében az eredeti és a tervezett
szintvonalak megkülönböztethetõ ábrázolásával –, a növénytelepítést, a burkolt- és zöldfelületeket kertépítészeti terven kell bemutatni,
d)	a településrendezési eszközben foglalt kötelezõ elõírásoknak való
megfelelést részekre bontott, követhetõ idomtervekkel, összehasonlító táblázattal kell bemutatni,
e)	az elhelyezni tervezett épületgépészeti, elektronikai, távközlési
berendezéseket, azok takarását, beillesztését az épületszerkezeti
rendszerbe ábrázolni kell az azokra való rálátási körülményekkel,
lehetõségekkel együtt.
(2)	A 4. § (1) bekezdése szerinti építészeti-mûszaki tervdokumentáció formai megfogalmazása tetszés szerinti lehet (pl. szabadkézi rajz, montázs, fénykép) tartalmilag azonban az (1) bekezdésnek megfelelõen
teljesnek kell lennie.

d)	külterületi építkezés esetén illeszkedik-e a táji, természeti,
mezõgazdasági, erdõgazdálkodási környezetbe,
e)	a környezetéhez képest kontrasztot képezõ építészeti megformálás
esetében létrehoz-e új építõmûvészeti értéket,
f)	a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggõ reklám- és információs berendezések településrendezési eszköznek megfelelõ és
a környezettel való összhangban történõ elhelyezésére és kialakítására,
g)	az elhelyezni tervezett épületgépészeti, elektronikai, távközlési
berendezések épületszerkezetekkel való takarása megoldott-e, az
azokra való rálátás nem befolyásolja-e kedvezõtlenül a településképet, az épített környezettel, a tájjal való összhangot,
h)	a tetõzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges

5. A településképi véleményezés szempontjai, a
településképi illeszkedési követelmények

tetõfelépítményei – megfelelõen illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.
(4)	A határoló közterülettel való kapcsolatot illetõen vizsgálni kell, hogy az

6. §

építmény rendeltetése, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó épít-

(1)	A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az
építészeti-mûszaki tervdokumentáció
a)	megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelezõ
elõírásoknak,
b)	megfelel-e jelen rendelet elõírásainak.
(2)	A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a)	a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl –
megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
b)	megfelelõen veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló
környezõ beépítés adottságait, rendeltetésszerû használatának és
fejlesztésének lehetõségeit,
c)	az építmény szintjeivel, szinteltolásaival illeszkedik-e az esetlegesen lejtõs terephez,
d)	a terep megváltoztatása az épület megközelítéséhez és a telek
használatához minimálisan szükséges mértékû-e,
e)	a terep rendezett állapota és a kertépítészeti kialakítás összhangban van-e, épített támfalak csak a legszükségesebb mennyiségben
és zöldfelületi megoldásokkal kombinálva vannak-e tervezve,
f)	nem korlátozza-e, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerû használatát,
g)	nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok
benapozását, az építmények kilátását,
h)	több építési ütemben megvalósuló új beépítés, ikerházas beépítés
egyik felének megvalósítása, meglévõ építmény bõvítése esetén
ha)	biztosított lesz-e az elõírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelõ további, csatlakozó beépítés,
hb)	a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településkép
követelményeinek.
(3)	Az épület tömegformálásának, anyaghasználatának, homlokzatának és
tetõzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a)	azok építészeti megoldásai megfelelõen illeszkednek-e a kialakult,
illetve a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez, a településrész vagy a közvetlen környezet építészeti karakteréhez,
b)	a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása, a homlokzati színhasználat és anyaghasználat összhangban van-e az épület rendeltetésével, használatának sajátosságaival, a településrész vagy a
közvetlen környezet építészeti karakterével,
c)	az építészeti kialakítás elkerüli-e a tájtól, településképtõl, kortól
idegen és érték nélkül bonyolult formajegyeket, részletképzéseket,
anyaghasználatokat,

ményrészek, azok használata
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
közterületet érintõ – beavatkozásokra,
6. Záró rendelkezések
7. §
1.)	Ez a rendelet 2013. 02. 21. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérõl
a jegyzõ gondoskodik.
8. §
2.)	E rendelet elõírásait a hatályba lépését követõen indult eljárásokban kell
alkalmazni.
Üröm, 2013. február hó 20. nap
Laboda Gábor

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô

Záradék:
Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. § (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.
Üröm, 2013. február hó 21. nap
		

Dr. Halász Mónika

		

jegyzô

I. – II. – III.

33
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közérdekű telefonszámok
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u.
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b
06 1 766-5850
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
DMRV Szentendre
06/26/501-650
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
Nemes Richard
06-20-223-4979
Polgárôrség 0–24 ügyelet:
06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
1.) A polgármester:
minden hét szerdáján
az alpolgármester I. :
minden páros hét szerdáján
az alpolgármester II.:
minden páratlan hét szerda
a jegyzõ:
minden 2.hét szerdáján
tart félfogadást.

13.00 – 16.00 óráig,
09.00 – 12.00 óráig,
09.00 – 12.00 óráig
10.00 – 13.00 óráig

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

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

13.00 – 16.00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8.00 – 17.00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8.00 – 12.00 óráig.
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Hétfô:
08.00–11.00 Üröm
Kedd:
15.00–18.00 Pilisborosjenô
Szerda: 08.00–11.00 Üröm
Csütörtök: 15.00–18.00 Pilisborosjenô
Péntek: 08.00–11.00 Üröm

15.00–18.00 Üröm
08.00–11.00 Üröm
14.00–17.00 Üröm
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

Üröm, Doktor u. 21.
Pilisborosjenô, Fô u. 18.

Rendelôk:
T.: 351-286, 350-915
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
12–17 óráig
Kedd:
07–12 óráig
12–17 óráig
Szerda: 07–12 óráig
12–17 óráig
Csütörtök: 07–12 óráig
12–17 óráig
Péntek:
07–12 óráig
12–17 óráig

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

Telefon

06-20-438-1807
06-70-292-2269

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

Sürgõsségi orvosi ellátás

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

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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Ürömi Tükör
közérdekű

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

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

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

Kedvezményezett neve:

Adószámunk: 18681749-1-13

ÜRÖMI-ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY
ALAPÍTVÁNY

Ezt írja be a rendelkezô nyilatkozatába!

Célunk a hagyományteremtés és megôrzés.
Rendezvények elôkészítése és lebonyolítása.
(Gyermeknéptánc Fesztivál, Ürömi Nyári Fesztivál)

A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthetô,

Fontos:

ha a fenti adószámot, a borítékon pedig az Ön

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

Fontos!

nevét, lakcímét és adóazonosító jelét pontosan
tünteti fel!
Köszönjük!

Impresszum:

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

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

Dr. Horti Szilvia

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

Dr. Gelencsér Tamás

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

Megjelenik havonta 3000 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054 • Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Gamma Komm Kft.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
Tel.: 06/30/630-8980
A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat
nincs lehetôségünk megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Ürömi Tükör
RENDŐRSÉGI HÍREK
2013. február – március
• Február 5-én 13 óra és 18 óra közötti idõben ismeretlen tettes Üröm
József nádor utcai egyik lakásba behatolt és onnan különbözõ értékeket
tulajdonított el. Lopási kár 200 000 Ft, rongálási kár 150 000 Ft.
• 6-án 22.40-kor a Üröm Budakalászi úton, Budakalász irányába
közlekedõ szgk. vezetõ, az út szélén elhelyezett kõkeresztnek ütközött,
ami kitörött a helyérõl.
• Ugyanezen a napon 08.00-19.00 közötti idõben ismeretlen tettesek
Üröm Vörösbegy utca egyik lakásába betörtek és a falba beépített páncélszekrényt és a házban található ékszereket tulajdonították el. Lopási
kár 11 000 000 Ft, rongálási kár 400 000 Ft.
• 7-én 15.45 perckor Üröm, Ürömi út 2 szám alatti szervízbe figyelem
eltereléssel három személy 130 000 Ft értékben akkumulátorokat,
motorolajat, kéziszerszámokat tulajdonított el. Az elkövetõk a nyomozás
során beazonosításra kerültek.Elszámoltatásuk folyamatban van.
• 7-én Üröm egyik pékségében dolgozó tett bejelentést, hogy ismeretlen személy az öltözõ szekrényben elhelyezett fizetését eltulajdonította.
A elkövetõ kiléte megállapítást nyert, elszámoltatása folyamatban van.
• 8-án 15.40 egy ürömi lakos kutyasétáltatás közben talált rá Üröm és
Bp. III. ker. határán található fenyveserdõ turista útvonalán a Kárókatona utca végénél egy elhunyt személyre, aki önkezével vetett véget az
életének.
• Szintén 8-án 19.40 perckor a Pilisvörösvár Rendõrõrs ügyeletére bejelentés érkezett, hogy a Coop élelmiszer bolt elõtti buszmegállóban egy
vérzõ fejû személy tartózkodik. A helyszínre érkezõ rendõrök a személyt
a mentõvel elszállíttatták. Sérülése ittasságából kifolyólag keletkezett.
• 10-én 03.00 órakor a Pilisvörösvár ügyeletére érkezett bejelentés, hogy
a József nádor általános iskolában a szülõk bálján több személy egy vi-
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tából kifolyólag összeverekedett. Az eset során egy személy súlyosan,
három pedig könnyû sérülést szenvedett. A rendõrség büntetõeljárást
indított és vizsgálja a történteket.
• 11-én 17.50 perckor az Ürömi út és Budai út keresztezõdésénél egy
gyermek szaladt át az úttesten akit egy ott közlekedõ személygépkocsi
elütött. A gyermeket a kiérkezõ mentõk elszállították. Könnyû sérüléseket szenvedett.
• 23-án a délutáni órákban Üröm Jókai utcából csendháborításról érkezett bejelentés a Pilisvörösvári Rendõrõrsre. A szabálysértés elkövetõje
a rendõri figyelmeztetést követõen sem fejezte be a cselekményét és
ezért a rendõrök, szabálysértés tovább folytatásáért elõállították.
• 26-án a hajnali órákban ismeretlen tettes Üröm Magyar utcában ablak
beégetés módszerével behatolt és onnan különbözõ értéktárgyakat tulajdonított el. A tettes a szomszédos házba is megpróbált behatolni, de
ott sikertelenül.
• Március 6-án a hajnali órákban Üröm Gábor Áron utca egyik lakásába
a nyitott erkélyajtón behatolt és különbözõ értéktárgyakat tulajdonított el.
A cselekményt úgy követte el, hogy a sértett a ház nappalijában aludt.
• 11-én az esti órákban a református lelkész bejelentést tett, hogy egy
személy az Üröm Fõ utcai udvarából két darab nagy értékû kazán égõ
fejet tulajdonított el. Az elkövetõt a rendõrség a helyszínen elfogta és az
eltulajdonított értékek visszakerültek a tulajdonoshoz.
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Matisz Péter r. zászlós
Budaörs Rendõrkapitányság
Pilisvörösvár Rendõrõrs
Üröm Körzeti Megbízott
Munkahelyi tel.: 06 26 330 130
Szolgálati tel.: 06 20 489 67 12

Ürömi Tükör
ÜRÖMI ÖRÖM

Disznóvágás

Idén is sikerült megtartanunk a már hagyománnyá vált disznóvágásunkat a Közösségi Ház udvarán, ahol a gyerekek láthatták és
aktívan részt vehettek a hagymás vér, hurka, kolbász, toros káposzta, orjaleves elkészítésében. Kisebbek, nagyobbak egyaránt

Kolbásztöltés

Hússütés

szorgoskodtak egész nap. Ebédre megettük, amit elkészítettünk.
Nagyon finom volt a frissen sült hús is a sült krumplival. Aki le
szerette volna dolgozni az ebédet, az megtehette a teremben,
ahol Szilva táncházat tartott. A megmaradt ételeket, hurkát, kolbászt (kóstolót) a gyerekek hazavihették.
Köszönjük a szülõknek a segítséget, a finom házi sütiket, a
fáradhatatlan böllérek munkáját, Zeke Zolinak és Katikának (a
Tüzéprõl) a támogatást.
Ürömi Öröm Néptáncmûhely

Közös kép
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Ürömi Tükör
SPORT

Az Ürömi Sport Club hírei

Felnõtt gárdánk az elsõ helyrõl várja a tavaszi idényt! Március 2-án kezdõdik a bajnoki pontvadászat. Örömmel közölhetem, hogy csapatunk valószínûleg a jó szereplés és a
magas nézõszám miatt egyre népszerûbb, hiszen nagyon
sok játékos jelentkezett próbajátékra. Igaz, hogy ezek között a
játékosok között volt vagy voltak
olyanok, akik rögtön a második
edzõmérkõzés után tanácsokat
osztogattak és bele szerettek
volna szólni a csapat összeállításba is! Ez elfogadhatatlan,
buta és súlyos szereptévesztés!
Természetesen nekik megköszöntük a játékot és nem igazoltuk le õket. A csapategység
és a jó hangulat megõrzése érdekében így kellett döntenem!
A tavaszi idényben a szakmai
munkába bekapcsolódik a
21-szeres válogatott Dúró József. Bemutató edzéseket fog
tartani a felnõtt, nõi és utánpótlás korosztályainknál.
Távozott tõlünk: Szimcsák
Tamás, Puskás Zsolt, Tóth
Sándor, Vajda Bertalan.
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Érkezett: Lovász Krisztián (Dunabogdány), Fülöp Ádám, Dékány Gábor, Örkényi Bence (lll.ker.
tue), Nagy Krisztián (Csepel), Póta Balázs (SV
Hannersdorf)
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Ürömi Tükör
SPORT
Az edzõmérkõzések eredményei:
Üröm – Nagykovácsi 5:3
Üröm – Zsámbék
5:3
Üröm – Tát		
9:0
Üröm – Gázmûvek 3:1
Üröm – Csomád
1:1
Üröm – lll.ker U19. 5:3
Lánycsapatunk a nyolcadik helyrõl várja a folytatást.
Március 17-én kezdenek Nagykõrösön. Örömmel tölt el,
hogy az õ mérkõzéseikre is egyre több szurkoló látogat ki!
Utánpótlásunk április 4-én kezd egy Bozsik Egyesületi tornával. A téli idõszakban õk az intézményi rendszerben
szerepeltek.
Öregfiúk csapatunk március végén kezdi a tavaszi
idényt. Hozzájuk valószínûleg visszatér, hosszú másfél
éves sérülésébõl lassan lábadózó, „csupaszív” a pályán
„látó" és az egyesület életében tevékenyen részt vevõ játékosunk is! A személye legyen meglepetés!
A gyermekek és a lányok nagyon szép ürömi címerrel
ellátott melegítõket kaptak az egyesülettõl. Természetesen, ahogy eddig is, térítésmentesen! Új, hímzett pólókat
is fogunk kapni egyik támogatónk Podhorcsek Ádám jóvoltából.
A pálya felújítását reményeink szerint márciusban el
tudjuk kezdeni. Ennek a feltétele egy négy-öt napos száraz idõ!

Örömmel közölhetem, hogy a játéktér rendbetételén kívül, szponzoraink szerepet szeretnének vállalni a
pálya környékének rendbetételében is! Murvát esetleg
aszfaltot szeretnénk az öltözõ elõtti részre hozatni, illetve padokat a kerítésen kívülre. A felajánlásuk az elsõ
körben kb. 500 ezer forint értékû eszköz beruházás az
egyesületen keresztül. Ezek a felajánlások három támogatónktól, Kerkápoly Tibortól, Markos Istvántól és
Podhorcsek Ádámtól származnak. Az ÜSC pedig jó szokás szerint társadalmi munkában segít ennek megvalósításában!
Mint ahogy szurkolóink és szimpatizánsaink elõtt ismeretes, az egyesület nagyon jó viszonyt ápol a katolikus egyházzal. Ennek jó példája volt, hogy két évvel
ezelõtti bajnok csapatunkat és az öltözõt Bakos Zsolt
katolikus plébánia kormányzója megáldotta. Ezt viszonozta az egyesület, abban a formában, hogy 2013.
2.17-én részt vett a vasárnapi misén kb. 30 fõvel. Azért
"csak" ennyien jelentünk meg, mert a 100-120 fõs tagság valószínûleg nem fért volna be a templomba.
„Zsolt atyával” megbeszéltük, hogy nagyon szívesen segítünk az új parókia felépítésében is, amennyiben igényt tart rá. Nagyon megható volt, hogy az istentisztelet után a hívõk megköszönték a látogatásunkat.
Meggyõzõdésem, hogy a látogatásainkat rendszeressé
kell tennünk. Szeretnénk a református egyházzal is ilyen
jó kapcsolatot kialakítani!

„Zakatoljunk
mûfüvünkön,
ami kifér
a tüdônkön,
nem kérdés ez
soha többé,
Üröm SC
mindörökké”
Maradok tisztelettel:
Podhorcsek Miklós
ÜSC alelnök
Tel.: 06707794575
miki1026@citromail.hu
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Ürömi Tükör
sport

Egymilliárd nô ébredése
One Billion Rising Strike I Dance I Rise

TÁNCOLJUNK EGYÜTT A NÕK SZABADSÁGÁÉRT ÉS
EGYENJOGUSÁGÁÉRT, A NÕK BÁNTALMAZÁSA ELLEN, MINDENFAJTA ERÕSZAK ELLEN! TÖRJÜK MEG A CSENDET!
HUNGARY – ÜRÖM

összegyûltünk, hogy közösen táncoljuk el a nõk „szabadság-táncát”. Hihetetlen, de egy óra elég volt rá, hogy betanuljuk, és együttesen eltáncoljuk a koreográfiát.
Elementáris energiák, érzelmek szabadultak föl

Az One Billion Rising elnevezésû világkampány

és szikráztak a levegõben! Elmondhatatlan és fe-

keretében közel kétszáz országban tartottak közös-

lejthetetlen volt, ami akkor és ott megtörtént.

ségi táncos programokat, amivel milliók fejezték

Gyöngéd szeretettel: Tornászlányok

ki tiltakozásukat és felháborodásukat, a nõket érõ
erõszak miatt. Az akcióhoz csatlakoztunk mi is, ürö-

Az eseményrõl készült film megtekinthetõ:

mi tornászlányok 2013. február 14-én.

http://youtube/H57WGj9TwKI

A közösségi ház nagytermében több mint harminc nõ, lányok
és asszonyok, de még édesanyjuk hátán csüngõ kis totyogók is
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http://www.youtube.com/watch?v=UnJdgv9xtFI
Képek: https://picasaweb.google.com/judideki
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Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT

Március 15.
Üröm Község lakossága és Önkormányzata mindig jelentõs
gondot fordított állami ünnepünk
és nemzeti ünnepeink így március
idusának megünneplésére.
Az 1848-49-es Forradalom és
Szabadságharc 165. évfordulóján a községi ünnepség koszorúzással kezdõdött. Kossuth Lajos
emléktáblájánál a községi civil
szervezetek, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Önkormányzat képviselõi helyezték el
koszorúikat, majd kezdetét vette
az ünnepi mûsor. Miután együtt
elénekeltük a Himnuszt, Badacsonyi László alpolgármester a

történelmi múltat idézõ, de jövõbe mutató beszéde hangzott el, hangsúlyozva március 15-e
meghatározóan fontos szerepét.
Idén a Mûvészeti Iskola színjátszó körének
tanulói árnyjátékot adtak elõ, de elhangzottak versek, az iskolai kórus énekelt és felléptek furulyások is. A nagyszerû produkcióért köszönet illeti a felkészítõ tanárokat , de
elsõsorban a Mûvészeti Iskola tanulóinak közösségét. Az ünnepi megemlékezés a Szózat
hangjaival zárult.
Papp Ákos
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Ürömi Tükör
ÖNO

Farsang az Idõsek Klubjában
Az Idõsek Klubjában idén február 7 –én tartottuk a farsangi mulatságot.
A rendezvényre vendégeket is hívtunk. A pilisvörösvári
Napos Oldal Idõsek klubja tagjai és a Gondozóház ellátottjai
érkeztek hozzánk.
A délelõtt ismerkedéssel, közös énekléssel, vidám
téltemetõ ceremóniával indult. Finom ebéddel és farsangi
fánkkal kedveskedtünk az idelátogatóknak.
Délutánra az ebédlõbõl bálterem lett, a jó zenére korukat
meghazudtoló hölgyek, urak táncra is perdültek egy-egy ritmusos zeneszám hallatán.
A farsangra süteményekkel készültek a Nosztalgia Klub és
a Hagyományõrzõ Egyesület tagjai, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni a sok segítséget, amit ilyenkor rendszeresen kapunk. A nap vidáman telt, öröm volt látni a sok mosolygós arcot.
Szemerei Mihályné
Intézményvezetõ
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Ürömi Tükör
ÜFE

ÜFE Hírek
Az Ürömi Fiatalok Egyesülete, mint az
egyik legaktívabb egyesület, az idei évet
is színes programokkal indította.
A 2012-es év utolsó, és a 2013-as
év elsõ napját, egy a Vöröskereszttel
közösen szervezett Szilveszteri összejövetellel töltöttük.
A szervezés során úgy gondoltuk,
hogy a szilveszteri tapasztalatokból
kiindulva, nem sokan fogják a mi
rendezvényünket választani az Újév megünneplésére, de kellemesen
csalódtunk, ugyanis annak ellenére,
hogy a buli nem volt meghirdetve,
csupán szájról szájra terjedt, több
mint háromszáz vendég jött el a rendezvényünkre.

Szilveszteri hangulat

Pillanatkép
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Ürömi Tükör
ÜFE
A bulin egészen a 16 éves
korosztálytól a 70
évesig bezárólag
mindenki képviseltette
magát,
nagy kihívást állítva elénk, ugyanis
Laboda Gábor polgára különbözõ kormester átadja a díjakat
csoportok zenei
és
szórakozási
szokások tekintetében is különböznek, mégis békésen és
remek hangulatban telt el az éjszaka, és merem azt állítani, hogy mindenki jól érezte magát.
Az este zavartalanságát négy profi biztonsági õr felügyelte, szerencsére nem volt rájuk szükség, és ezt ezúton is szeretnénk megköszönni a résztvevõknek.
Reméljük, hogy a jövõben még sok hasonló színvonalú
rendezvény szervezésében jeleskedhetünk.
Ezt követõen került megrendezésre február 23-án az
ÜFE téli focikupa, azon megfontolásból, hogy az Ürömön
élõket kimozdítsuk a szürke, téli hétköznapokból és egy
kis sportolásra invitáljuk õket.
A kupán 16 csapat vett részt. Minden résztvevõt és
odalátogatót hagymás zsíros kenyérrel és ásványvízzel
tudtuk megvendégelni.
A sportnap egész napos programot jelentett. Az elsõ
mérkõzés délelõtt tíz órakor, a döntõ mérkõzés pedig délután fél hatkor kezdõdött.
A 30 év fölötti átlagkorosztályú csapatok részére, azt
az engedményt tettük, hogy õk nem 3+1, hanem 4+1 fõvel
játszhattak. Ezzel voltak, akik nem értettek egyet, de úgy
véltük, hogy ennyi könnyítést adunk az idõsebb korosztály
számára.
Ezúton szeretnénk gratulálni dobogósainknak:

A tornagyôztes Ürömi Öregfiúk csapata
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After Party – hangulat

1. helyezett: Öregfiúk
2. helyezett: Válság FC
3. helyezett: Eforok
Szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevõnek
és odalátogatónak, hogy megtisztelték rendezvényünket,
és külön köszönet Üröm Község Önkormányzatának, hogy
õk is kiállítottak egy csapatot, Becker Norbert református
lelkész és Bakos Zsolt plébános urakkal kiegészülve.
A sportnap lezárásaképpen, mindenkit szívesen láttunk egy kis zenés összejövetelen, amelyet a Mûvelõdési
Házban tartottunk. A este, mint általában, remek hangulatban telt.
Február végére minden ÜFE tag megkapta a tagkártyáját. A kártya amellett, hogy az ÜFE keretein belül tartott
rendezvényekre díjmentes, illetve kedvezményes belépésre jogosít, továbbá felhasználható rengeteg helyi vállalkozó termékeire és szolgáltatásaira, átlagosan 10-15%-os
kedvezménnyel.
Jelenleg körülbelül 12 vállalkozónál lehet a kártyákat
felhasználni. Az elfogadó helyek listáját minden tag mellékelten megkapta a névre szóló kártyája mellé.
A következõ nagyszabású tervünk, a majálison való
részvétel, ahol a tavalyi évhez hasonlóan indulni kívánunk
a fõzõversenyen. Reméljük, hogy hasonló sikereket fogunk
elérni, mint az elmúlt évben. A szeptemberi sportnap és
az utána tartott after party rendkívül sikeres volt, miután
200-300 fõ játékos és vendég játszott, illetve látogatta,
ezért április-május hónapban ugyanilyen hasonlót csak
egy kicsit kibõvített napot szeretnénk tartani. Pontosan:
foci, kosárlabda, gördeszka, ping-pong kupa kerül megrendezésre, illetve a nap lezárásaként a közkedvelt after
party. Reményeink szerint kb. 25 csapat és kb. 60 egyéni
versenyzõre számítunk.
Ficze Koppány
ÜFE
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

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

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

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

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

Tûzifa kapható!
2096 Üröm,
F� utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA

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

Augusztus-Szeptember

Három éve nyugdíjazott, munkájára
igényes bejárónô, családoknál
takarítást, házvezetést, gépkocsival
ügyintézést valamint idôskorúak
ellátását, felügyeletét vállalja.
Tel.: 06-70-316-1530

Homeopátia
minden korosztálynak!

06-20/371-1871
www.gabala-egeszseg.hu
Októberben, novemberben
50% kedvezmény!

I. – II. – III.

Dr. Molnár Attila

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

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

Pilis Motor Bt.

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

mûszaki vizsgára való felkészítés és

valamint vállaljuk olasz

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

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

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

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

hibadiagnosztika).
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elérhetôségek, nyitvatartás:

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

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

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

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

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm,Megbízható
F� út 1. TEL: 26/és
550 - 140
06-30/713-3150

Mleellenôrizhetô
I N D E N A U T Ó T Íhölgy
PUSRA

TAKARÍTÁST
és
VASALÁST
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vállal Ürömön és
környékén.
Tel.: 06 70 218 8442

45
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T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
I. – II. – III.
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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 600 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.
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A kupon 3000 Ft feletti

I. – II. – III.

ételfogyasztás esetén váltható be.

