ÜRÖMI
ÜRÖMI
Az ürömi önkormányzat

TÜKÖR

2014. január - február - március

TÜKÖR
közéleti havilapja

MEGHÍVÓ
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
AZ IDEI ÉVBEN IS SZERETETTEL
MEGHÍVJA ÖNÖKET, A MÁJUS 1-JÉN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ MAJÁLISRA.

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK,
ÉS VERSENYEK MINDEN
KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
• V ETÉLKEDÕ
• C élbadobás
• kötélh

úzás
• f õzõverseny
• lu
 fi eregetés
• M ÁJUSFA ÁLLÍTÁS
a gyerekeknek díjmentes:
• kisvas

út • körhinta

• arc
 festés
• ugráló

vár • lu
 fi hajtogatás
• népi

kézmûves foglalkozás
végezetül :

ZENÉS-TÁNCOS MULATÁS KIFULLADÁSIG
Rendezvénysátorunkban mindenkit megvendégelünk
egy tál friss étellel, és egy pohár itallal!
A részvétel idén is minden programon és eseményen
teljesen ingyenes!
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Üröm Önkormányzata képviselete nevében
Laboda Gábor polgármester
I. – II. – III.

Ürömi Tükör
PLATÁN

Nõnapi ünnepség a Platánban
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen Laboda Gábor polgármester úr egy-egy szál virággal köszöntötte az otthon hölgylakóit.
Rövid megemlékezésében köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki az édesanyák a feleségek, a nagymamák iránt,
hangsúlyozva, hogy ez a megbecsülés nem csak ezen az egy
napon illeti meg õket.
Beszédét azzal zárta, hogy bízik abban, hogy az elkövet
kezendõ idõben még több alkalma lesz arra, hogy találkozhasson az otthon kedves hölgylakóival.
Az ünnepség résztvevõi meghatódva fogadták a megemlékezést, és azt, hogy a Polgármester úr személyesen köszöntötte õket és adta át tisztelete jeléül a szál virágot.
Természetesen ezúttal sem maradt el az otthon költõjének,
Sásdi Ernõ úr alkalomra írt versének elõadása, amelyet vastapssal jutalmaztak a jelenlévõk.
(szerk.)

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
HAGYOMÁNYŐRZŐK

Az Ürömi Hagyományõrzõ
Egyesület hírei

Farsang

Örömmel számolhatunk be róla, hogy
Egyesületünk mindennapjai idén is eseménydúsan telnek. Az év méltó nyitásaként, január 23-án ellátogatott hozzánk,
a Magyar Állami Operaház két Mûvésze:
Csonka Zsuzsanna és Daróczi Tamás.
Önálló mûsoruk keretében különbözõ
operett- és opera slágereket hallhattunk tõlük. A siker természetesen nem
maradt el.
Õket követte településünk új körzeti orvosa: dr. Somogyi András. Személyes bemutatkozása után, egy
egészségügyi elõadást tartott az
egybegyûltek részére.
Február 13-ai egyesületi összejövetelünkön egy régi népszokást elevenítettünk fel, a Fonóházat. Történel-
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Csonka Zsuzsanna és Daróczi Tamás

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
HAGYOMÁNYŐRZŐK
Nõnapi rendezvényünkön
Laboda Gábor polgármester úr
köszöntötte a hölgyeket 1-1 szál virággal

mi hátterét tekintve, a negyvenes évektõl kezdõdõen,
a falu asszonyai, lányai összegyûltek és közös programot szerveztek. A szövés, fonás egyhangúságát énekléssel, tánccal és vidám beszélgetéssel törték meg. Ez
egy alapvetõen téli idõtöltés volt, amikor kinti programok

megtartására nem volt lehetõség. A Fonóház nem csak
egy program volt, hanem néphagyománnyá is vált.
Február 20-án saját farsangunk került megtartásra,
ahol a háromtagú zsûri bírált el több mint egy tucat jelmezbe öltözött személyt. Óriási sikert aratott az elsõ he-

Fonóház

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
HAGYOMÁNYŐRZŐK
lyezett takarítónõ, a második helyezett jósnõ és végül,
– de nem utolsó sorban – a harmadik helyezett betyár
Az egyesület két új utánpótlás taggal is bõvült egy
egérke és egy cowboy-lány személyében.
A közönség különdíjában részesült még Piroska, aki
a farkas nélkül jelent meg a rendezvényen.
Természetesen a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, egyformán megköszönve minden jelenlévõ
részvételét.
A jókedvet csak növelte a többféle házi készítésû sütemény, és a helyben sütött fánk is. A program fantasztikus hangulatát Kaiser Zoltánnak is köszönjük, aki a zenei aláfestést biztosította.

Február 26-án egyesületünk tagjai vendégként vettek részt az ÖNO által szervezett farsangi rendezvényen. Közülünk többen is jelmezbe öltöztek, és úgy vegyültek el a jókedvû társaságban.
Március 6-án tartott Nõnapi rendezvényünk meghívott vendégei között szerepelt a pilisvörösvári Napos Oldal Idõsek Klubja, az ürömi Idõsek Napközi Otthon lakói, a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház dolgozói, és Laboda Gábor polgármester úr is. Tagjaink verssel, virággal köszöntötték a megjelent hölgyvendégeinket, egy
élõzenés klubdélután keretében. Laboda Gábor polgármester úr ezen a rendezvényen is köszöntötte a hölgyeket 1-1 szál virággal.
Fehér Istvánné elnök
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MEGHÍVÓ
az Ürömi Hagyományõrzõ
Egyesület rendezvényére,
2014. április 12-én
szombaton, 16 órától
olondok
b
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lompot!
rázzátok a ko
a tél,
Takarodjon el
ki él!”
örvendezzen, a
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 mûsorban fellépnek:
Ürömi Rock&Roll Gyerekcsapat
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Senior Örömtánc Csoport Budapest
Élõzene, Táncház
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Farsang az iskolában
Az általános iskola alsó tagozatosainak farsangi mulatsága február 7–én került megrendezésre az iskola tornatermében.
A gyerekek és a pedagógusok nagy izgalommal és
érdeklõdéssel várták ezt a télbúcsúztató napot, melyet lázas készülõdés és sok táncos próba elõzött meg.
Végre elérkezett a várva várt délután! A kisiskolások
délután 3 órakor gyülekeztek a gyönyörûen feldíszített tornateremben és elkezdõdött a vidám mulatság.
Igazán változatos, leleményes produkciók keltek életre a
gyermekek nagy–nagy örömére. Elõször a csoportos jelmezesek kápráztatták el táncukkal és maskarájukkal a nézõket.
Nagyon ötletes, változatos koreográfiákat láthattunk.
Õket követték az egyéni jelmezesek. A gyerekek,
mint tündérek, manók, katicák, méhecskék, királyfiak és
hercegnõk valamint számtalan egyéb mesehõs alakját
magukra öltve vonultak végig a színpadon. A zsûrinek igen
nehéz feladata volt, hiszen minden elõadás kiválóan sikerült. Jutalomként az osztályok finom süteményt és oklevelet kaptak.
A jelmezparádé után következett a táncos mulatság,
amelyhez a talpalávalót az Osztovata együttes nyújtotta.

A tánc végeztével, a farsangi bál egyik legizgalmasabb
részeként, a tombolahúzással folytatódott a délután. Rengeteg apró és számos értékes ajándék lelt gazdára a közönség körében.
A büfé finom falatokkal és ízletes üdítõkkel várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Hasonlóan az elõzõ évekhez, nagyon jó hangulatban
telt ez a februári nap. Reméljük, sikerült „elkergetnünk” a
telet ezzel a zenés, vidám farsangi mulatsággal!
Szilakszi Erika alsós munkaközösség vezetõ

Elsõsök beiratkozása a József Nádor
Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolába
(ÖKO)
Tisztelt Szülõk!

Kérjük, hozzák magukkal a követ
kezõket:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pilis
vörösvári Tankerület illetékességi terü- – óvodai szakvélemény
letén a 2014/2015-ös tanévre, a leendõ
elsõsök beíratása az alábbi idõpontban – s zületési anyakönyvi kivonat
történik:
– lakcímkártya
2014. április 28. (hétfõ) 8.00 – 18.00
– TAJ kártya
óra között
2014. április 29. (kedd) 8.00 – 18.00 óra
– diákigazolványhoz adatlap (okközött
mányiroda, ahol a fotót is elkészí2014. április 30. (szerda) 8.00 – 18.00
tik) 1400 Ft
óra között történik.
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Hívogat az iskola…

Az idén rendhagyó módon egy délutáni foglalkozással
vártuk február 26-án 15 órától az iskolába készülõ kis
óvodásokat.
E napon közel ötven kisgyermek és szüleik látogattak el iskolánkba, hogy megismerkedjenek velünk, leendõ elsõs
osztályfõnökökkel, s egy
kicsit magukba szippantsák az iskola levegõjét. Két
helyszínen vártuk a gyermekeket, volt egy mozgásos feladatokat tartalmazó tornatermi játék, illetve
egy tantermi, kézmûveskedõs,
zenélõs-éneklõs foglalkozás.
A kezdeti megszeppenésen
átbillenve nagy lelkesedéssel, örömmel végezték az
általunk kiadott feladatokat.
Ehhez nem csak mi, leendõ
osztályfõnökök, hanem lelkes kollégáink is nagyban
hozzájárultak. Igazán felszabadult hangulatban telt a
délután. Így reméljük, még

jobban várják majd a kicsik az elsõ csengõszót. Jó
volt, hogy személyesen a gyerekekkel tudtunk ezen
a nyílt napon foglalkozni, ezáltal kicsit meg is ismerhettük õket.
Pestiné Hégely Ágnes, Kis Gyula

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Szülõk Bálja 2014
Idén is megrendezésre került, a hosszú évek óta hagyománnyá vált Szülõk Bálja.

A szülõi munkaközösség aktív tagjaival közösen, nagy lelkesedéssel álltunk neki a feladatnak, bevonva régieket és újakat is,
ugyanis egy hónap alatt kellett megszerveznünk mindent, hogy a
vendégeinkkel együtt mi is jól érezhessük magunkat. Öröm volt látni, hogy fegyelmezetten, kiváló szervezettséggel és összhangban
dolgozott együtt mindenki az elõkészületekben, pontos feladatmegosztás mellett. Nagyszerû, vidám csapatmunka volt!
Az elõzetes felmérések alapján sok vendégre számítottunk és
nem is csalódtunk, hiszen 270 ember jött el. Vannak szülõk, akiknek ez az egyetlen esemény ad egy évben egyszer alkalmat, hogy
kikapcsolódjon, találkozzon barátokkal, egyen, igyon, jót mulasson.
Vendégeinket Ficze Klári és Garzó Péter fogadta egy pohár
pezsgõvel, biztosítottunk ruhatárat is. A bálózókat csodálatosan
feldíszített bálterem és gazdag büfékínálat várta.
A Bálterem díszítését idei évben is Pathó Judit készítette. Köszönjük!
A kezdeti egymásnak
való örvendezés, majd
az összeszokott szülõibaráti társaságok oldott
légköre, hamar meghozta a kedvet a tánchoz
és a kikapcsolódáshoz,
amihez a talpalávalót az
InFusio Band húzta, ruha nem maradt szárazon
zenéjüktõl!
A Bált Horváth Csenge csodálatos éneke nyitotta meg, Monszport
Kriszta pedig sok-sok türelmmel sikeresen megtanított 11 kezdõ
anyukát és apukát-kottát olvasni, csengettyût rázni és eljátszani Staruss: Tere-fere polka címû mûvét, amit az igen csak meglepett közönség vastapssal és „vissza-vissza” felkiáltásokkal díjazott. Tiszta szívünkbõl köszönjük!
A büfében Gaál Tünde, Máté Edit, Balázs Bea és Péteri Dóra
szolgálta ki az éhes vendégeket a finomabbnál finomabb szendFõ támogatóink:
Nemesgép2000 Kft.
Ürömi Merci Kft.
SpaTrend Kft.
Béres Autó Kft.
Baut Kft.
Saunabau Kft.
Pajzs Technológiájú
gépjármûvédelem
További támogatóink:
amaSole Római jógastúdió
Arnold tészta
B2 Szépségstúdió, Üröm
BIG BUS Tours
Bodnár Barnabás (Kecskesajt
Pilisborosjenõ)
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vicsekkel, salátákkal, süteményekkel, amiket a bálra készülõdõ
szülõk otthon készítettek.
Az italkínálatot Soltész Emese szervezte és felajánlásával biztosította a kiszolgáló személyzetet is, ami nagy megkönnyebbülés volt, így finomabbnál finomabb koktélokat ihattunk. Nagyon köszönjük az önfeláldozó munkájukat és segítségüket, amivel nem
csak itt, de az elõzetes szervezés folyamán is részt vettek!
A tombolán értékesebbnél értékesebb felajánlások kerültek
kisorsolásra, fõnyereményekként Laboda Gábor polgármester,
Garzó Péter, a Baut Kft, Wührl Géza ajándékait vehették át a szerencsés nyertesek. Köszönjük a felajánlásokat!
Végezetül kötelességünk ez úton is közölni, hogy a Bál összbevétele 1 200 000 Ft lett a felajánlásokból. A szülõi munkaközösséggel való egyeztetés során megállapodtunk, hogy ezt az ös�szeget teljes egészében az iskolára és az iskolai eszközök felújítására fordítjuk, ahogy tettük ezt eddig is. Idei évben zárható
öltözõszekrényeket szeretnénk készítettni, hogy a gyerekek értékei biztonságban legyenek, illetve az iskola udvarát egészítenénk
ki kültéri fejlesztõ játékokkal, valamint azt rendbe is tennénk. Ezen
a bevételen felül az Mûvészeti Iskolának összekalapozott Südy
Zsuzsa 100 000 Ft-ot, mellyel a Mûvészeti Iskola szabadon rendelkezik.
Végül, de nem utolsó sorban a Szülõi Munkaközösség nevében köszönöm minden Édesanyának és Édesapának a lelkes segítséget, hogy idejüket nem sajnálva segítettek a készülõdésben,
a beszerzésekben, a bálon való munkában és a bál utáni pakolásban! Köszönöm a kedves vendégeinknek, hogy részt vettek ezen
a nagyon jó hangulatú jótékonysági bálon, jól érezték magukat és
gyermekeinkért nem sajnálták szélesebbre nyitni pénztárcájukat!
Radványi Andrea
SzMK elnök

Bojánka Zöldségüzlet, Üröm
Borsa Brown (váci írónõ)
Bukfenc kuckó
Café Diva
CentrumLab Kft., Budapest
Coco Flabélos, Üröm
Csajosdolgok.hu
Ficze Klári
Fuchs oil
Fucskó János
Gilda Max fitness
HAGYOMÁNYOK HÁZA
Hegyikristály Szépségbarlang,
Döbrentey Kata
Hütte, Üröm
Illés István
Javas Biobolt
Kelemen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Üröm
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Kiss Pékség, Üröm
Kovács Gábor személyi edzõ
LaptopTáska (www.laptoptaska.hu)
Major Anikó (hentesbolt Üröm)
Óbudai Curves Stúdió
Öreg Sváb Vendéglõ, Üröm
Pathó Judit Dekor Szerviz, Üröm
Pizza Emerigo, Üröm
Radványi Andrea
Supra-Trend Kft., Üröm
Soltész Emese, MeatMart Kft
Szabó Ildikó kozmetikus
Trópusi fa stúdió
Vidákovits ékszer
Wührl Kata
Wührl service
Zeke Zoltán (Üröm)

Ürömi Tükör
ISKOLA

Mûvészeti félévzáró
Mûvészeti iskolánk elsõ félévének befejezése után,
nagy izgalommal és munkával készültünk a szokásos
félévi kiállításunkra és bemutató elõadásunkra.
A képzõ-és iparmûvészeti tagozat kiállítását a
Szülõk és Pedagógusok Báljának idõpontjára terveztük, hogy lehetõleg minél több szülõ megcsodálhassa
a gyermekeik által készített mûveket.
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjunk minden kedves Szülõnek és Támogatónak, akik a mûvészeti iskolánkat adománnyal
támogatták!
Az elõadás február 27-én, csütörtökön a közösségi házban volt, ahol szûkösen ugyan, de jó hangulatban adták elõ a tanulóink produkcióikat. Ezeken az alkalmakon sajnos nem minden kis gyerek tud megmutatkozni az idõhiánya miatt, de a cél, hogy a közönség
ízelítõt kapjon a mûvészeti iskolánk gazdag, sokrétû
és sokszínû profiljából.
A kiállításról és az elõadásról készült képeket a
https://picasaweb.google.com internet felületen lehet megtekinteni.
Február 20-án részt vettünk a VII. Országos Népzenei Verseny Pest és Nógrád megyei Budakalászon
rendezett elõdöntõjén, ahol versenyzõink nagyon
szép teljesítményt nyújtottak. Ketten továbbjutottak a
döntõbe.
A március 3-án rendezett Szõdligeti XX. Dunakanyar Népmûvészeti Versenyen résztvevõ összes
versenyzõnk arany és ezüstminõsítést kapott.
Gratulálunk tanulóinknak és felkészítõ tanáraiknak. (Havasréti Pál, Soós Réka, Soós Csaba)
Boros Gitta

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ÜRÖMI ÖRÖM

Disznóvágás
2014. február 2-án az Ürömi Öröm Néptáncmûhely
disznóvágást tartott a néptáncos gyerekeknek, ahol
a böllér és a szülõk segítségével megtanulhatták a
kolbász, hurka, toroskáposzta, orjaleves,sülthús készítését, és a jól végzett munka eredményeképpen
mindezt el is fogyaszthatták, és még „kóstolót” is vihettek haza.

Köszönet a böllérnek: Bogdán Lacinak és segítõinek, Katikának, Zeke Zolinak, Darabon Istvánnak és a szülõknek!
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REFORMÁTUS EGYHÁZ

Hírek a reformátusok
háza tájáról…

Missziós Karácsony

Kedves Ürömi és Pilisborosjenõi Polgárok,
Felekezetünk Tagjai!
Ha össze kellene foglalnom a tél eseményeit egy Igével, akkor ez lenne az: „Sok baja van az igaznak, de valamennyibõl kimenti az Úr!” Hála Istennek azért a fûtési nehézségek mellett
(sajnos idén januárban a fûtésrendszerünk feladta a „harcot” és
teljesen tönkrement) kimondottan jól sikerültek a novemberi, decemberi programjaink. Egyfelõl a hagyománnyá vált „Szépkorúak” Bibliakörének kirándulása Hajdúszoboszlóra. Összesen 43an vettünk részt ezen a hétvégén, ahol nemcsak a négy csillagos termál hotel 6 medencéjében erõsödhettek testvéreink, hanem lelkileg is azokon az áhítatokon, amelyeket reggel és este tartottunk. Külön öröm volt számunkra, hogy gyülekezeti csapatunkhoz a testvérgyülekezetünkbõl, Erdélybõl, Gyulafehérvárról is érkeztek hozzánk, így 51-en tapasztalhattuk meg az Élõ Isten áldását!
Másfelõl karácsonyi alkalmak is számtalan lelki áldást hoztak számunkra, hiszen gyülekezetünkben összesen 16 karácsonyi alkalmat tartottunk. Mondhatom, mindegyik „teltházas”
alkalom volt. Ezek közül csak hármat szeretnék kiemelni. Az
elsõ a „Gyülekezeti Karácsonyunk”, amelyet a „Szépkorúak Bibliaköre szervez meg immár minden évben. Tavaly ezen az alkalmunkon rekord létszámmal vettek részt testvéreink, közel
80-an voltunk együtt, s az alkalom fényét emelte, hogy Nemes
Réka és a komolyzenei áhítataink zenészei egy kis koncerttel
kedveskedtek idõs testvéreinknek és minden megjelent kedves
vendégünknek! A második karácsonyi ünnepség a József Nádor Általános Iskola 4. osztályos diákjainak elõadása volt templomunkban, ahol jó volt látni milyen átéléssel és felkészülten adták elõ Jézus Urunk születésének történetét. Ennek oka talán
az is, hogy a két negyedik osztályban számos református hittanosunk van, sõt a a színdarabot betanító két pedagógusunk is
kötõdik ezer szállal gyülekezetünkhöz! E helyen is köszönjük
Pestiné Hégely Ágnes és Donáczi Napsugár tanárnõk munkáját! Külön köszönet Molnár Emõke énektanárnõnek és az iskolai kórusnak, hogy szolgálatukkal emelték ezen alkalom fényét!
Öröm volt az is a számunkra, hogy a zsúfolásig megtelt templomunkban számos szülõt is megérinthetett Jézus Szeretete
gyermekeik bátor bizonyságtétele által! A harmadik a sorban a
Kárpát-medencei Gyermek- és Szegénymissziós Alapítvány, illetve a JJA és a gyülekezetünk szervezésében harmadik alkalommal megrendezésre került „Missziós Karácsony.” Ezen az
alkalmon közel 150-en vettek részt, kicsinyek és nagyok együtt
és gyülekezetünk két ifijének fiataljai szolgáltak énekkel. Külön
öröm volt, hogy a az ifi kórusunkban 35 fiatal énekelt! E kará-

csony keretében közel 600 000 Ft-nyi élelmiszercsomagot osztottunk ki összesen 65 rászoruló családnak! Azért is tudtunk
ilyen komolyan segíteni, mert az alapítványokon és az egyházon túl az „Élelmiszer Bankon” keresztül Szuda- Nemes Dóra,
Kolesár Szundi László, Tóth Árpád, Nézõ Richárd és Szalai Julianna önkéntesek közel 400 000 Ft-nyi adomány élelmiszert
gyûjtöttek össze az egyik Tesco Express üzletben. Az Élõ Isten
áldja meg életüket és köszönjük szolgálatukat!
S ha már a köszönetnél tartunk nincs rá szó milyen hálásak
vagyunk gazdasági vezetõnk: Forró Tiborné, Marika munkájáért, hiszen nélküle minden könyvelési és adminisztrációs munka
a lelkipásztorra és a presbitériumra maradna... köszönjük, hogy
vagy nekünk!
Visszatérve a decemberhez, nagyon jól sikerült az elsõ bécsi református tanulmányutunk, ahol 42 fõvel látogattuk meg régi „közös fõvárosunkat”. S, azt hiszem a Sissi kiállításon és a
Hoffburg megtekintésén túl sok baráti kötelék is létesült, hiszen a
gyermekekkel számos szülõ is eljött erre az útra. Jó volt visszarepülni kicsit a Kiegyezés utáni „békebeli aranykorba”, amikor virágzott Ausztria-Magyarország. Ezen út kapcsán is külön köszönet Laboda Gábor polgármester úrnak, mert a „Szépkorúak” kirándulásán túl itt is segített számos hátrányos helyzetû gyermeknek, hogy eljussanak velünk Bécsbe!
Januárban az Ökumenikus Imahét adott lehetõséget a testvéri találkozásra. Sajnos csak a mi templomunk kapui nyíltak
meg más felekezetû testvéreink elõtt, de reméljük jövõre ez a
helyzet is változik. Minden esetre e helyen is köszönjük Bajuszné
Orodán Krisztina (Ürömi Evangélikus Misszió), Csürke Elek
(Üröm-Pilisborosjenõ református presbitere) András atya (Nyáregyháza plébánosa), Péter atya (Üröm és Pilisborosjenõ plébánosa) szolgálatát! Az Élõ Isten áldása legyen gyülekezeteinken,
felekezeteinken!
Február elsõ és második vasárnapján emlékeztünk elment
szeretteinkre a „Gyászolók Istentiszteletén”. Ezen alkalmakkor is
megtelt az Úr háza, s továbbra is kérem gyülekezetünk tagjait imádkozzunk és keressük fel gyászoló szívû testvéreinket! Ne
hagyjuk õket magukra a veszteségük fájdalmában!

I. – II. – III.
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Március végén lesz Elsõs Konfirmandnusaink tábora Ráckevén. Szeretném itt is jelezni a szülõknek, hogy fontos gyermekeiknek ezen az alkalmon részt venni, mert a Káténk 40 kérdés-feleletét ott tanuljuk meg.
Április elején újra kilátogatunk gyermekeinkkel holland barátainkhoz, Barnevelt-Voorthuizenbe az ottani református testvérgyülekezetünkhöz. Ezen tanulmányútra nálam, a lelkipásztornál
lehet jelentkezni. Hasonlóan az eddigi évekhez a JJA támogatást
ad öt pilisborosjenõi gyermeknek, hogy az ürömiekkel együtt õk
is világot láthassanak és kapcsolatokat építhessenek.
Örömmel számolok be arról, hogy a minden hónap elsõ vasárnapján 10.00-tól újra indul a játszóház, amely nagy sikerrel futott eddig is, amelyet ovisaink és iskolás alsósaink nagyon nagy
lelkesedéssel látogattak. Most tavasszal ez is újra indul! 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 kölcsönben vannak
nálunk, azok sajátjainkká legyenek, s jó lenne, ha idén õsszelez
már így lehetne! Ezért erre a célra is lehet adományozni a lentebbi bankszámlánkra, a „játszóházas játékokra” megnevezéssel.
A következõ amirõl szólnék a komolyzenei áhítatos koncertsorozatunk, amely idén szûkebb anyagi keretekbõl kénytelen gazdálkodni. Ez évben az „Elsõ Világháború emlékezete...” apropóján
kerül megrendezésre. Ennek mûfaja komoly és klasszikus zenés
áhítat. A koncertek programja igen változatos: Haydn, Mendelssohn, Piazzola, Liszt, Wagner stb… mûvek hangzanak fel zongorán, csellón, hegedûn, fuvolán és trombitán. Valamint ezen idõszak
zenei világa lesz megjelenítve. A fellépõ mûvészeket Nemes Réka
szervezi és vezeti. Reméljük az Ürömi Önkormányzat és Laboda
Gábor polgármester úr jóvoltából kapunk támogatást ebben az évben is a koncertsorozatra. Nagy szeretettel hívunk ezen alkalmakra is minden ürömi és pilisborosjenõi zenekedvelõ polgárt!
Idén is számtalan nyári táborunk lesz, amelyre várjuk a
szülõk és gyermekeik jelentkezését! Ennek egyeztetése telefonon történik, a jelentkezési lapokat minden érdeklõdõnek eljutatjuk, hívjanak bátran!
Cserkész Nagytábor Erdélyben, Alvincen: 2014. június 17–24.
Ide várjuk cserkész gyermekeinket, illetve olyan fiatalokat,
akik szeretnének cserkészek lenni és szívesen vennének részt
egy olyan táborban, ahol jó légkörben segítünk Alvinc és Borberek református népének templomát és annak környezetét rendbe tenni. :)
Almádi Hittanos Hét (1-6. osztály): 2014. július 27–augusztus 2.
Itt hittanos gyermekeink jelentkezését várjuk. Gyermekeinkkel szakemberek és hívõ szülõk egyaránt foglalkoznak és vigyáznak. Elsõsorban az elsõs szülõket szeretném megnyugtatni,
hogy inden évbe jöttek velünk kicsik és mindig nagyon jól érezték
magukat. :) De ezen felül hirdetem, hogy a vagányabb érdeklõdõ
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szülõknek is van lehetõségük eljönni gyermekeikkel gyülekezeti
nagytáborunkba Balatonfûzfõre! (Bõvebben lentebb! :)
Almádi Hittanos Felsõs Gimnazista és Ifis Hét: (7-11.osztály)
2014. augusztus 3–10.
Ide kamasz korú gyermekeinket, ifjainkat várjuk szeretettel! Minden évben ez az egyik legjobb tábor már hosszú évek
óta! Számos ifis e táborban lett hívõ keresztyén, csibésztanyából Isten gyermeke! Egy próbát szerintem megér kedves szülõk,
ugyanis én is, a lelkipásztorotok egy ilyen táborban lettem hívõ
keresztyén!
Gyülekezeti Családos Nagytábor Balatonfûzfõn: 2014. augusztus 11–17.
E táborba várunk minden érdeklõdõ háznépet, illetve gyülekezeti tag családjainkat is. gyerekeikkel, unokáikkal együtt. Ez
egy hatalmas táborhely. Három kategóriába lehet jönni költséghatékonyság és életkor szerint. Az elsõ a kõház épülete, amely
összkomfortos, így idõsebb, „szépkorú” testvéreinknek tartjuk
fent, illetve házaspároknak. A fiatal családosok számára faházak
vannak, illetve a vagányabb fiatal családosoknak, ifiseknek, gyerekeknek bátran lehet sátrazni is! Igazából e héten reggel és este
van áhítat, ami segít bennünket jó Istenünk megismerésében, illetve számtalan közösségi szabad program, játék, röpi, Balcsizás
ad lehetõséget pihenni, kikapcsolódni… és ígérem: nem kelünk
korán!
Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2014/2015-ös tanévre Ürömön és Pilisborosjenõn is igyekszünk utolérni gyermekeinket
és szüleiket! Minden ovis végzõshöz, illetve jelenlegi negyedikes gyermekhez eljuttattuk a tájékoztatónkat, s reméljük minél
több gyermeket iratnak be a kötelezõ erkölcstan helyett református hittanra. Ha valakinek a gyermeke nincs megkeresztelve vagy
nem református, akkor is nagy szeretettel várjuk jelentkezését a
református hittanra! Fontos tudni, hogy a neveltetéshez való jog
alapján bátran megtehetjük ezt. A beíratás során az iskolától kapott lapot is ki kell tölteni, nemcsak az elõzetes jelentkezési lapot! :) Köszönjük a bizalmat! Ha további kérdéseik vannak, akár
idõpont egyeztetés végett bátran hívjanak!
Az adónk 1%-át adhatjuk a gyülekezetünkért is munkál
kodó alapítványunknak, íme a felhívás:
Kérjük támogassa adója 1%-val a A Kárpát-medencei Keresztyén Gyermek és Szegénymissziós Alapítvány tevékenységét, melynek része a nehéz sorsú családok és gyermekek táboroztatása, gondozása, segélyezése, idõskorúak gondozása,
hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének
elõsegítése; és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Az alapítvány adószáma: 18336865-1-43
Támogatásukat elõre is köszönjük!
Végezetül az Élõ Isten legyen Üröm és Pilisborosjenõ minden
háznépén és családján, apraján és nagyján!
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Részletes tavaszi programajánló:
Március 9. 10:00	Istentisztelet Cserkész-fogadalomtétel
Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet
(Becker Norbert)
Március 9. 16:00	A „Vigyázók” a Kárpát-medencében
(elõadás)
Március 9. 18:00	„Emlékezés az Elsõ Világháborúra,
hõseinkre” – Komolyzenei Koncert III.
(Csürke Károly, Balina Gyula)
Március 15. 10:00	Ünnepi Istentisztelet- Nemzeti (Cserkész avató) (Becker Norbert Gyula)
Március 16. 10:00	Istentisztelet Üröm Cserkészek megemlékezése,
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Március 19. 18:30	Presbiteri Gyûlés (Becker Norbert
Gyula)
Március 23. 10:00	Faültetés és szõlõ plántálás, templom
takarítás
Március 23. 10:00	Istentisztelet Üröm új presbiterek és
új gondnok fogadalomtétele, 16:00
Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Március 26–30.	Kiskonfi tábor Ráckevén (Az elsõéves
konfirdmannusok kötelezõ lelki hétvégéje) (Becker Norbert Gyula)
Március 30. 10:00	Istentisztelet
Üröm
16:00
Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Április 1–7.		Németország, Hollandia gyülekezeti és ciszter tavaszi tábor (Becker Norbert, Kolesár-Szundy László, Tóth Ferenc)
Április 6. 10:00	Istentisztelet
Üröm,
16:00
Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00
Babakocsis Istentisztelet (Masri Ahia
Mona)
Április 9. 18:30	Presbiteri Gyûlés (lelkész, gondnokok)
Április 12–13.
Tavaszi csillagász – hittanos napok
Ürömön ennek keretében szombaton
és vasárnap II. Hittanos Családos Napok és Kiskonfirmáció (Tegez Lajos
emlékezetére) (Becker Norbert, Darabont István, Nagy Gábor, Kolesár
Szundy László, Szalai Attila + a hitoktatók)
Április 13. 10:00	Kiskonfirmáció és „Tegez Lajos” Családi
Nap Istentisztelet Üröm,
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Április 13. 18:00	„Hárfakoncert Tegez Lajos emlékezetére” (Komolyzenei Koncert) (Csürke
Károly, Mikus Adienn)
Április 17. 18:30	Nagycsütörtöki Istentisztelet (Úrvacsora) (B.N.Gy.)
Április 18. 18:30	Nagypénteki Istentisztelet (Úrvacsora)
(Becker Norbert Gyula)
Április 20. 10:00	Húsvét elsõ napi Istentisztelet (Úrvacsora)(Becker Norbert Gyula)
Április 21. 18:00	Húsvét másodnapi Istentisztelet – hárfakoncert (Mikus Adrienn) (Úrvacsora)
(Becker Norbert Gyula)
Április 20. 10:00	Istentisztelet Üröm,
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00	Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)
Április 20. 18:00	„Emlékezés az Elsõ Világháborúra,
hõseinkre” Komolyzenei Koncert IV.
(Csürke Károly, Nemes Réka)
Április 27. 10:00, 16:00, 17:00	Istentisztelet
(Bajusz
Krisztina, Gulyás József,
Csürke Elek)
Április 29. délután-május 4.	Nagykonfi tábor Ráckevén (Becker Norbert Gy.)
Május 4.

Május 11.
Május 17.
Május 18.

10:00	Úrvacsorás Istentisztelet és „Játszóház” III. Üröm,
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00	Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)
18:00	„Emlékezés az Elsõ Világháborúra,
hõseinkre” Komolyzenei Koncert V.
(Csürke Károly, Nemes Réka)
16:00	Egyesített konfirmációs vizsga J
(felnõttek és ifik) (Becker Norbert Gyula)
10:00	„Nagykonfirmáció” Istentisztelet (Úrvacsora) „Játszóház” III. Üröm,
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00	Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk
programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes (Norbi tesó)
Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com, Mobil: 06 30 526 80
10, Tel: 06 26 350 686, facebook
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszö
vetkezet: 65700093-10116577
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Közlemény
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött
a 2014/2015 nevelési-oktatási évre történõ beiratkozások idõpontjáról.
Az óvodai felvétel-átvétel, az óvodába való jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után
vehetõ fel. A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az óvodai felvétel-átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülõ a gyermeke adottságainak képességének, érdeklõdésének megfelelõen, saját vallási, világnézeti meggyõzõdése, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. (Nkt. 72. § (2) bek.)
Jelentkezés-beiratkozás idõpontja:
2014. április 28-29. (hétfõ-kedd)
reggel 8°°-16°°-ig
A pótbeiratkozás idõpontja:
2014. május 5. (hétfõ)
reggel 8°°-16°°-ig
A beíratáskor bemutatandó okmányok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a
szülõnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a
gyermek Magyarország területén. (Nkt. 92. §)

Óvodaérettség már ilyen is van?
A legtöbb gyermek 3 éves korában kerül az elsõ családon kívüli közösségbe, az óvodába. Azok közül a gyerekek közül, akik már
betöltötték a 3 éves életkort sem biztos, hogy elkezdhetik a tanévet,
még akkor sem, ha az óvodai helyük biztosított, mert az adott tanévre felvételt nyertek.
Ezek a gyerekek nem nevezhetõek óvodaérettnek, különbözõ
kritériumok miatt. Nyilván sokan nem tudják, hogy mikor tekintünk
a gyermekre úgy, hogy érett az óvodai életre. Vegyük sorra ezeket a
szempontokat.
1. Szobatisztaság. A fizikai érettség területén alapvetõ feltétel a
szobatisztaság, ez a délutáni alvás idejére is vonatkozik. Miután az
óvodában a pelenkázás nem lehet feladat, a gyermeket a közösségbe nem vehetjük be. Természetesen az új helyzet kapcsán egy-egy
baleset, egy késõn kiérés a wc-re egy belefeledkezett játék miatt belefér, de nem lehet mindennapos.
2. Önállóság. Az óvodában már elvárható egy bizonyos fokú önállóság, önállóságra való törekvés, a gyermek részérõl. Cipõ le-felvétele,
nadrágba bújás, póló, pulcsi, kabát felvevése. Természetesen cipõt bekötni, és nadrágot begombolni, cipzárt felhúzni továbbra is az óvó nénik
és dajka nénik segítségével. De nem csak az öltözködés terén kell önállónak lennie, egyedül kell tudnia étkezni, széken ülve terített asztalnál a
villát és a kanalat magabiztosan kell tudnia kezelni.
3. Kifejezõképesség. Nagyon fontos szempont, hogy a gyermek
legalább alapvetõ igényeivel kapcsolatban, ki tudja magát fejezni az
óvónõkkel és a kis társaikkal szemben (Pl. szólni kell tudni, hogy wcre szeretne menni, éhes, szomjas, fáj valamije stb.)
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– Sajátos nevelésû igényû gyermek esetében szükséges a
szakértõ és a rehabilitációs bizottság javaslata.
A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, amelyeknek
körzetében lakik, illetõleg ahol a szülõje dolgozik.
Az óvodai felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Ha az óvodába jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek számát,
az óvodavezetõ, több óvoda esetében az óvoda fenntartója bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bekezdés)
Az óvoda vezetõje a felvételi-átvételi kérelmek elbírálásáról -döntést
megalapozó indoklással, fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, írásban értesíti a szülõket 2014. május 21.-ig
Az óvoda-vezetõ döntése ellen a közléstõl, illetve a tudomására jutástól számított 15. napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be
az óvoda vezetõjéhez. (Nkt. 37. §)
Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A másodfokú döntés ellen jogaszabálysértésre való hivatkozással bírósági felülvizsgálatnak van helye, a másodfokú döntés közlését követõ 30. napon
belül.
Az elsõ óvodai foglalkozás napja 2014. szeptember 1-e
(hétfõ)
Üröm, 2014. március hó
Üröm Község Önkormányzata

4. Lelki érettség. A testi fejlettség mellett kiemelt szerepet kap,
hogy a gyermek pár órára el tudja fogadni az édesanya távollétét, és
hogy tisztában legyen azzal, hogy az óvodai tartózkodása nem végleges, és legyen biztos abban, hogy érte fognak jönni. És ugyanez az
érettség vonatkozik, bármely furcsa a szülõre is, hiszen a fizikai elválást neki is el kell tudnia fogadni.
Ezekbõl is látható nagy változást jelent a családok életében, amikor a gyerek eléri a kort, ami az óvodába lépéshez szükséges. Ilyenkor sokféle kérdés felvetõdik, és szülõként elkezdünk aggódni. Az
elsõ szülõi értekezleten, de már a beiratkozásnál is sok mindent kérdezhetünk, és kérdéseinkre választ is kapunk. De az elsõdleges tájékozódás ma már az interneten keresztül, bármikor bõséges információval lát el mindenkit. Az óvodai felvétellel kapcsolatos rendelkezéseket, az új 2012. köznevelési törvény, óvodákra vonatkozó fõ szabályai szerint találhatjuk meg. A fõ javaslatom, nagyon hasznos dolog az elkövetkezõ hónapokban, a lelki rákészülés, hogy csemeténk
késõbb minél könnyebben el tudja fogadni az anyai távollétet. A felkészülési idõszak a szülõnek is kötelezõ, hiszen ez lesz az elsõ komolyabb elszakadás idõszaka, és egyben gyermeke függetlenedésének kezdete. Az óvodáskor a gyermek életében élményekkel, felfedezésekkel, tanulással teli, izgalmas idõszak.
Tegyünk meg mindent azért, hogy minél örömtelibb legyen számára ez a néhány év.
Várunk szeretettel mindenkit a megadott idõpontban!
Stoffer Judit
óvodavezetõ
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Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT

Szóvá teszem

Szelektív hulladék
gyûjtése

Tisztelt Ürömi Lakótársaim!
Tisztelt Olvasók!
Az Önök tisztánlátása érdekében kénytelen vagyok
egy-két gondolatot, tényt megosztani, fõleg azért, mert
egyes emberek politikai tõkét kívánnak kovácsolni olyan
dolgokból, melyet elsõsorban szakmai kérdésként kellene
kezelni.
E bevezetõ gondolatok után rátérnék arra, hogy konkrétan mi inspirált e cikk megírására.
Nevezetesen az, hogy a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen Üröm Képviselõ-testülete 2013. novemberi testületi ülésén döntött a 2014. évi intézményi étkezési díjak mértékérõl. A testület döntésénél azt vette figyelembe, - elsõsorban a vállalkozó kérésére, nem az infláció
mértékére, hanem az alapvetõ élelmiszerárak emelkedésére tekintettel, - hogy az elõzõ évi díjhoz viszonyítva hány
%-os emelést tart indokoltnak, ezt 9%-ban határozta meg.
Így került sor a 11%-os emelést tartalmazó rendelet-tervezetnek a testület döntése utáni pontosítására. A pontosítást végzõ köztisztviselõk semmiféle közokiratot nem hamisítottak, csupán egy még el nem fogadott rendelet-ter-

Üröm az Önkormányzat megfontolt lépéseinek köszönhetõen kimaradt az országos hulladékgazdálkodást és hulladékelszállítást
érintõ átszervezések káoszából.
A településen továbbra is – szerzõdés módosítással – a Saubermacher-Bicske Nonprofit Kft.
szállítja el a kommunális hulladékot, a kiírt közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásáig.
A szelektív hulladék elszállításának módja
és idõpontja nem változik, a már megszokottnak
nevezhetõ hó elsõ szerdai papírhulladék-, illetve
hó utolsó szerdai mûanyag elszállítás folyamatos
lesz.
Az Önkormányzat szeretné, ha tavasztól a korábbi – a lakosság számára ingyenes – havi zöld
hulladék elszállítás ismét megszervezésre kerülhetne, és a lomtalanítás korábbi formája visszaállna. Az ehhez szükséges lépéseket a Szolgáltató
felé már megtettük.
Vidákovits Tibor
alpolgármester

vezetet pontosítottak, a testületi döntésnek megfelelõen.
Ha valaki vette volna a fáradtságot és utána számol, akkor
meggyõzõdhetett volna arról, hogy a nettó díjban pontosan érvényesítve lett a testület döntésének megfelelõ 9%-

Tájékoztatás

os emelés. Miután az iskola Szülõi Munka Közössége további tárgyalásokat folytatott a polgármester úrral, így pol-

Üröm Község Önkormányzata nevében szeret-

gármesteri közvetítéssel a beszállító vállalkozó további en-

ném tájékoztatni Önöket az ürömi Fenyves utcát

gedményt adott az-az tartotta a 2013. évi árait. Ezért tör-

és környékét érintõ forgalmirend-változásokról. A

tént meg a 2013 novemberében elfogadott rendelet módo-

területen élõk biztonsága érdekében rövidesen a

sítása, nem pedig törvénysértés, és fõleg nem azért, mert

következõ változások lépnek életbe:

egyes érdekcsoportok azt sugallják, hogy az õ vigyázó
szemeik nélkül az önkormányzatban törvénysértéseket és

1. A terület besorolása: Lakó- pihenõ övezet

okirat hamisításokat követnek el. Csak utalni szeretnék ar-

2. Jobbkéz-szabály lesz érvényben minden

ra a tényre, hogy a törvényesség ellenõrzésére létrehozott

keresztezõdésben

szervek az eltelt több mint egy évtized alatt elvétve tudtak
Kérjük, hogy a területen a változások miatt fokozott

a testület munkájában jogsértést megállapítani.

figyelemmel közlekedjenek!
Lengyel Katalin

Üröm, 2014. március hó
Bertalan János

képviselõ

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
határozatok

A Képviselõ-testület 2013. december, 2014. január, február havi döntései
• Aktualizálták a képviselõk a helyi szociális rendeletet, mivel a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, köztemetés, illetve méltányossági
közgyógyellátás önkormányzati segély cím alatt került összevonásra.

• Kérelemre hozzájárultak a képviselõk a 0100/110 hrsz-ú ingatlanra
önkormányzat javára bejegyzett elõvásárlási jog, valamint ennek biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.

• Döntött a testület a 618 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról.

• Jelentést fogadtak el a képviselõk a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának helyzetérõl.

• Kérelemre döntött a testület zöldhulladék elszállításával összefüggõ
pótmunka elfogadásáról.
• Elfogadták a képviselõk Madarász Marianna logopédus 2014. II. félévi
munkájáról szóló beszámolóját.
• Hozzájárult a képviselõ-testület a Napraforgó Óvoda dolgozójának továbbtanulási költségeihez.
• Jóváhagyták a képviselõk 2014. évi testületi üléstervet.
• Igényként merült fel, hogy méltányossági alapon szélesebb körben lehessen alkalmazni az 50 és 100%-os támogatást, így módosították a
képviselõk a gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet.

• Megbízták a képviselõk Dr. Mikus Imre Ügyvédi Irodát az önkormányzat
jogi képviseletével az új orvosi rendelõ építési engedélyének ügyében.
• Döntöttek a képviselõk a Fenyves utcában lakó-pihenõ övezeti táblák,
forgalmirend-változás táblák, illetve közlekedési tükör kihelyezésérõl.
• Döntöttek a képviselõk a település 2014. évi költségvetésérõl.
• Döntött a testület a 1000/17 hrsz-ú az ingatlan-nyilvántartásban kivett közterület megnevezésû, összesen 909 m2 térmértékû ingatlanból 12 m2 térmértékû ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról és
értékesítésérõl.

• Döntöttek a képviselõk a hulladékgazdálkodási közbeszerzési eljárás
során beérkezett 1 db pályázati ajánlatban.

• Miután továbbra sem érkezett vételi ajánlat a Budapest III. kerületi önkormányzati ingatlanokra, így a képviselõ-testület döntött abban, hogy
2014. március hónapban hirdetteti újból az ingatlanokat eladásra.

• Jóváhagyta a testület a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészet
Iskola módosított pedagógiai programját.

• A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatára is figyelemmel döntött
a testület a 2014. évi támogatások odaítélésérõl.

• Forgalomszabályozó táblák kihelyezésérõl döntöttek a képviselõk
Üröm Rókahegyen a gyalogos közlekedés védelmére.

• Elfogadták a képviselõk a jegyzõ beszámolóját a köztisztviselõk munkateljesítményének új értékelési rendszerérõl.

• Döntött a képviselõ-testület az intézményekben levõ kazánok karbantartási költségeirõl.
• Határozatot hozott a testület a Táborföld településrészen korábban elhelyezett eligazító településtérkép cseréjérõl.
• Szerzõdéskötésrõl döntöttek a képviselõk a település közigazgatási
területére hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a jelenlegi szolgáltatóval, a Saubermacher Bicske Kft.-vel 2014. június 30-ig.
• Január 29-i ülésen a szülõk részérõl felmerült igényekre tekintettel módosították a képviselõk a József Nádor Általános és Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskolában és Napraforgó Óvodában 2014. évben
fizetendõ étkezési díjakról szóló helyi önkormányzati rendeleteket.
• Módosították a képviselõk a temetõkrõl és temetkezés rendjérõl szóló
helyi önkormányzati rendeletet úgy, hogy a kegyeleti szolgáltatás biztosítása az Interwork Kft-vel kötött szolgáltatási szerzõdésben foglaltak szerint történik.
• Döntött a testület a 016/1 hrsz-ú, kivett rendezetlen funkciójú vízfolyás
megjelölésû ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról.
• Döntöttek a képviselõk az Önkormányzat és az Öreg Sváb Kft. között
létrejött szolgáltatási szerzõdés módosításában.
• Kiválasztotta képviselõ-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására ismételten kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett ajánlatok közül a nyertes ajánlatot.
• 2014. december 31-ig meghosszabbították a képviselõk a Tugyi Kft.
és az önkormányzat között helyi személyszállításra korábban létrejött
szerzõdés érvényességi idejét.
• Üröm Dózsa György út Táborföldet összekötõ közterületnek a Sarolta
sétány elnevezést adták a képviselõk.
• Elfogadták a képviselõk Üröm
esélyegyenlõségi programját.

Község

Önkormányzat

helyi

• 2014. december 31-ig meghosszabbították a képviselõk Madarász
Marianna logopédus és az önkormányzat között létrejött szerzõdés
idõbeli hatályát.
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• Meghatározta a képviselõ-testület a 2014/2015. évre történõ bölcsõdei
és óvodai beiratkozások idõpontját és egyben döntöttek mindkét intézmény esetében a nyári zárva tartás idejérõl.
• Megválasztották a képviselõk Üröm közigazgatási területére kijelölt öt
szavazókörre a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és póttagjait.
• Biztosították a képviselõk a Gankaku Sportegyesület részére Ürömi
Kupa megrendezéséhez az iskola tornatermének térítésmentes használatát, továbbá támogatták a versenyen résztvevõ ürömi fiatalok versenyzési és egyéb költségeit 100 000 Ft.-tal.
• Döntött a képviselõ-testület arról, hogy az adósságkonszolidáció keretében kéri az önkormányzat adósságállományának állam általi átvállalását.
• Kezdeményezték a képviselõk a 021-es tábla belterületbe vonási eljárását az illetékes földhivatalnál.
• 2014. május 31-ig meghosszabbították a képviselõk az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely bérleti szerzõdésének érvényességi idejét.
• Jóváhagyták a képviselõk a Duhajdombi Állatjóléti Szolgáltató Kft.
és az önkormányzat között gyepmesteri feladat ellátására létrejött
szerzõdést.
• Engedélyezte a képviselõ-testület a 062/18 hrsz-ú szántó megjelölésû
ingatlan erdõvel történõ betelepítését.
• Támogatták a képviselõk az Üröm Kossuth Lajos utca, Rákóczi utca,
Kert utca azon szakaszán a közvilágítás kiépítését, ahol ez eddig nem
történt meg.
• Határozott a képviselõ-testület a település központi parkjainak felújításáról, növénypótlási, virágosítási munkák megindításáról.
Üröm, 2014. március hó
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Dr. Halász Mónika
jegyzõ

Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
1/2014. (I. 30.) számú rendelete a 20/2013 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására az általa mûködtetett
József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2014. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
2/2014 (I.30.) számú önkormányzati rendelete a 21/2013.
(XI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására az
általa fenntartott Napraforgó Óvodában a 2014. 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 2014. évben fizetendõ térítési díjakra alkotott rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

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 alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Az ÖR 1.§ (a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

Az ÖR 1§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
1.§

1.§
Intézmény

Ft/fô/nap

Áfa

Fizetendő térítési díj

József Nádor Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola
Tízórai

92

25

117

Ebéd

386

104

490

Uzsonna

57

16

73

Összesen

535

145

680

Intézmény

Ft/fô/nap

Áfa

Fizetendõ térítési díj

Napraforgó Óvoda
Tízórai

61

17

78

Ebéd

386

104

490

Uzsonna

88

24

112

Összesen

535

145

680

Felnõtt és vendég ebéd bruttó 530 Ft.
2.§

Az ÖR 1.§ (b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

1.) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak.

Felnõtt és diétás ebéd 417 Ft+áfa bruttó 530 Ft.
Kettõfogásos ebéd 386 Ft+áfa bruttó 490 Ft.

2.) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 01-tõl kell alkalmazni.

2.§

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
1.) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak.
Üröm, 2014. január 29.
2.) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 01-tõl kell alkalmazni.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

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

Üröm, 2014. január 29.
Laboda Gábor
polgármester

Laboda Gábor
polgármester

2014. január 30. nap

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 35. § (5)
bekezdése értelmében.
2014. január 30. nap

Dr. Halász Mónika
jegyzô
A 2/2014 (I. 30.) számú önkormányzati rendelet Indokolása
ÖR 1. §-hoz

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az iskolai gyermekélelmezés térítési díjainak módosítása indokolja, hogy
az óvodai térítési díjak is azonos mértékben kerüljenek megállapításra.
Üröm, 2014. január 29.

1/2014 (I.30.) ÖR INDOKOLÁSA

Laboda Gábor
polgármester

ÖR 1§-hoz
A képviselõ-testület döntésének megfelelõen az alaprendeletben megállapított bruttó 690 Ft iskolai gyermek étkezési térítési díj a vállalkozó új
ajánlatára is figyelemmel további bruttó
10 Ft-tal csökkentésre került, tehát a vállalkozó árait a 2013-as szinten
tartja, így az iskola gyermekélelmezésénél 2014-ben élelmezési árnövekedés nem lesz.
Üröm, 2014. január 29.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületéne 3/2014
(I. 30.) számú önkormányzati rendelete a többször módosított 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 rendeletét a következõk szerint módosítja:

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
rendeletek
3.§

1.§
(1) Az Ör 5. § (1) bekezdés helyesen:
„Üröm Község közigazgatási területén a köztemetõ fenntartásáról és
üzemeltetésérõl az önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében egyes
feladatait szolgáltatási szerzõdés keretén belül biztosítja (2. sz. melléklet)

(1)
(2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2014. január 29.
Laboda Gábor
polgármester

(2) Az Ör 5. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kegyeleti szolgáltatás biztosítása az INTERWORK Kft.-vel kötött szolgáltatási szerzõdésben foglaltak szerint történik. (Ör 2. sz. melléklet)
2.§

Kihirdetve és kifüggesztve az önkormányzat SZMSZ. 35.§ alapján.
Üröm, 2014. január 30. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô

(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2014. évi költségvetésérõl

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2014. január 29.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. §. (5) bekezdésének alkalmazásával kihirdetve és kifüggesztve.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések

Üröm, 2014. január 30. nap

1.§

Dr. Halász Mónika
jegyzô

1) A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község önkormányzatára, valamint
költségvetési szervére.

A 3/2014 (I. 30.) számú önkormányzati rendelet indokolása

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

ÖR 1. §-hoz
A temetõkrõl és temetkezés rendjérõl szóló törvény, továbbá végrehajtási
rendeletekben elõírtak tették szükségessé, hogy a temetkezési szolgáltatás keretén belül a kegyeleti szolgáltatást egy szolgáltatási szerzõdés
keretén belül biztosítsa az önkormányzat.
A módosított rendelettervezet melléklete szerint az INTERWORK Kft. vállalná a szolgáltatás szervezett biztosítását.

2.§
1) A Képviselõ-testület a 2014. évi költségvetési bevétel fõösszegét: 1
599 619 000.- Ft-ban (azaz egymilliárd ötszázkilencvenkilencmillió
hatszáztizenkilencezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. és 3
mellékletben részletezett források szerint.
2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételén belül
kiemelt elõirányzatonként:

Üröm, 2014. január 29.
Laboda Gábor
polgármester
Üröm
község
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
4/2014. (I.30.) számú önkormányzati rendelete forgalomképtelen külterület forgalomképessé nyilvántartásáról
Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (Mötv) 42.§ valamint a 107.§-ra figyelemmel, forgalomképtelen
vagyontárgy korlátozásának feloldására az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(1)Az önkormányzat tulajdonában lévõ 016/1 hrsz-ú az ingatlan nyilvántartásban kivett rendezetlen funkciójú vízfolyás megjelölésû, összesen
203 m2 térmértékû ingatlant kivonja a forgalomképtelen önkormányzati
vagyon körébõl és azt forgalomképessé nyilvánítja.
(2)A forgalomképessé nyilvánított terület hasznosítására az önkormányzat 162/2008 (X.16.) Kt. számú határozatában elõírtak betartása mellett
kerülhet sor.
2.§
A jelen rendelet 1. §-ban forgalomképessé nyilvánított ingatlannak az önkormányzat vagyonrendeletének mellékletét képezõ ingatlan kataszteren
történõ átvezetésérõl gondoskodni kell.
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

a.) Intézményi mûködési bevételeit 115 035 e/Ft-ban (azaz száztizenötmillió harmincötezer forintban)
b.) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 381 821 e/Ft-ban (azaz háromszáznyolcvanegymillió nyolcszázhuszonegyezer forintban)
a.) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi
fõösszegét 37 025 e/Ft-ban (azaz harminchétmillió huszonötezer forintban)
b.) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli
bevételét 287 596 e/Ft-ban, (azaz kettõszáznyolcvanhétmillió ötszázkilencvenhatezer forintban)
da.) mûködési célú támogatások 287 596 Ft
db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft.
a.) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 5 000 e/Ft-ban (azaz ötmillió
forintban)
b.) 	Pénzforgalom nélküli bevételek 773 142 e/Ft-ban (azaz hétszázhetvenhárommillió négyszázhetvenötezer forintban)
3) Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
b) önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:

685 691 e/Ft
913.928 e/Ft
0 e/Ft

4) A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt

I. – II. – III.
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elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról
az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
3.§
1) A
 képviselõ-testület a 2014. évi költségvetési kiadások fõösszegét 1
599 619 e/Ft-ban, (azaz egymilliárd ötszázkilencvenkilencmillió hatszáztizenkilencezer forintban.) állapítja meg.
2) A
 z összesített kiadási fõösszegen belül a 2014. évi kiemelt kiadási
elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
a) M
 ûködési költségvetési kiadás 711 192 e/Ft.-ban (azaz hétszáztizenegymillió százkilencvenkettõezer forintban)
aa.) Személyi juttatások kiadásai 306 457 e/Ft.-ban (azaz háromszázhatmillió négyszázötvenhétezer forintban)
ab.) M
 unkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 80 990
e/Ft-ban (azaz nyolcvanmillió kilencszázkilencvenezer forintban)
ac.) D
 ologi és egyéb folyó kiadások 233 635 e/Ft-ban (azaz
kettõszázharminchárommillió hatszázharmincötezer forintban)
ad.) Ellátottal pénzbeli juttatásai 44 046 e/Ft-ban, (azaz negyvennégymillió negyvenhatezer forintban)
ae.) E
 gyéb mûködési kiadások 46 064 e/Ft-ban (azaz negyvenhatmillió
hatvannégyezer forintban)
b) F
 elhalmozási költségvetés kiadás 451 600 e/Ft-ban (azaz négyszázötvenegymillió hatszázezer forintban)
ba.) 	Beruházások kiadásai: 414 105 e/Ft-ban (azaz négyszáztizennégymillió százötezer forintban)
bb.) F
 elújítások kiadásai 37 495 e/Ft-ban (azaz harminchétmillió négyszázkilencvenötezer forintban)
bc.) E
 gyéb felhalmozási kiadások 0-Ft-ban (azaz nulla forintban) állapítja meg.
c) Finanszírozási kiadások 14 100 e/Ft-ban (azaz tizennégymillió százezer forintban)
ca) b
 elföldi finanszírozási kiadás 14.100. e/Ft-ban (azaz tizennégymillió
százezer forintban)
3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) k ötelezõ feladatok kiadásai 685 691 e/Ft-ban (azaz hatszáznyolcvanötmillió hatszázkilencvenegyezer forintban)
b) ö
 nként vállalt feladatok kiadásai 485 251 e/Ft-ban (azaz négyszáznyolcvanötmillió kettõszázötvenegyezer forintban)
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai - Ft-ban (azaz 0 forintban)
4) A
 z (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b) pontjai
az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, a további kiemelt elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
5) A
 helyi önkormányzat nevében végzett:
a) b
 eruházási kiadások beruházásonként
aa) Polgármesteri Hivatal elõtti tér kialakítása
15.000 e/Ft
ab) Gördeszkapálya melletti zajvédõ fal megépítése 2.500 e/Ft
ac) Ú
 j orvosi rendelõ beruházása
250.000 e/Ft
ad) Ingatlanvásárlás ( Deák F. utca)
10.000 e/Ft
ae) Térfigyelõ rendszer bõvítése
8.000 e/Ft
af) Ú
 t-járdaépítés
20.000 e/Ft
ag) Erdõtelepítés
5.000 e/Ft
ah) Gépek berendezések vásárlás
1.000 e/Ft
ai) Szellemi termékek tervek
10.000 e/Ft
af) B
 eruházások áfája
86.805 e/Ft
ag) Kert utca villanyhálózat kiépítés
5.800 e/Ft
b) F
 elújítási kiadások felújításonként:
ba) Intézmények felújítása
bb) Cigány-árok 50 mert támfal
bc) P
 olgármesteri Hivatal homlokzat felújítása
bd) Önkormányzati utak felújítása
be) Gépjármûvek felújítása
bf) G
 épek, berendezések felújítása
bg) Felújítások áfája

1.300 e/Ft
2.000 e/Ft
2.500 e/Ft
20.000 e/Ft
2.000 e/Ft
2.000 e/Ft
8.262 e/Ft

6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális
rászorultság jellegû ellátásai:
a) Idõskorúak járadéka
1.000 e/Ft
b) Rendszeres szociális segély
3.000 e/Ft
c) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
1.000 e/Ft
d) Ápolási díj
5.000 e/Ft
e) Önkormányzati segély
5.000 e/Ft
f) Közgyógyellátás
7.000 e/Ft
g) Kedvezményes étkeztetés
3.000 e/Ft
h) Burgonya, hagyma, élelmiszer utalvány
18.500 e/Ft
i) Közlekedés támogatás
46 e/Ft
j) Köztemetés
500 e/Ft
7) a 2014. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan
fejlesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági
stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztetõ ügylet megkötése válna szükségessé.
4.§
1) A 2014. évi költségvetés egyenlege:
a) mûködési cél szerint:
b) felhalmozási cél szerint:

-25.501 e/Ft (hiány)
+380.900 e/Ft (többlet)

2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi mûveletekkel történik:
a) Szabad pénzeszköz bevételként történõ elhelyezése:
aa) mûködési célra
41.377 e/Ft
ab) fejlesztési célra
381.350 e/Ft
3) A belsõ finanszírozáson belül:
a) Elõzõ évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) mûködési célra - e/Ft
ab) felhalmozási célra 344.465 e/Ft
5.§
1) Az képviselõ-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) általános statisztikai állományi létszám: 104 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 102 fõ
2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 8 fõ.
6.§
1) Az önkormányzat település szintû költségevetésében az általános tartalék 41.377 e/Ft, céltartalék 381.350 e/Ft.
2) A céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
7.§
Az Önkormányzat képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi
költségvetési fõösszegét 95 440 000 Ft-ban, (azaz kilencvenötmillió
négyszáznegyvenezer forintban) állapítja meg.
8.§
1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
87.291 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
2.100 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
6.049 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
6.049 e/Ft
2) A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b)önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

I. – II. – III.

89.391 e/Ft
6.049 e/Ft
0 e/Ft
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3) A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

95.440 e/Ft
0 e/Ft

4) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
9.§
1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) s zemélyi juttatások
64.860 e/Ft
ab) m
 unkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
17.910 e/Ft
ac) dologi kiadások
12.670 e/Ft
ad) e
 llátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) e
 gyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) b
 eruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft
2) Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Á
 llami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

95.440 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

3) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok
a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
10. §
1) A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fõ.
2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
4. Az önkormányzat saját költségvetése

A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési ös�szegét 1 193 500 e/Ft.-ban (azaz egymilliárd százkilencvenhárommillió
ötszázezer )forintban állapítja meg.
12.§
1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételi kiemelt
elõirányzatonként:
a) önkormányzat mûködési támogatás
34.952 e/Ft
b)mûködési és felhalmozási célú támogatások államháztartások belülrõl
____________ e/Ft, amelybõl
ba) m
 ûködési célú támogatások
34 952 e/Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
- e/Ft
c) k özhatalmi bevételek
381.821 e/Ft
d) mûködési bevételek
55.290 e/Ft
e) felhalmozási bevételek
5.000 e/Ft
f) m
 ûködési célú átvett pénzeszközök
21.000 e/Ft
g) finanszírozási bevételek
0 e/Ft
amelybõl
ga) b
 elföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
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55.290 e/Ft
5.000 e/Ft

4) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-f)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, míg a további kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében eljárva jogosult dönteni.
13.§
1) Az önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbi meghatározott tételekbõl állnak:
a) Mûködési költségekre:
241.468 e/Ft
aa) személyi juttatásai
66.485 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok,
szociális hozzájárulási adó
15.041 e/Ft
ac) dologi kiadások
101.796 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
44.046 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadások
14.100 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások:
451.600 e/Ft
ba) beruházások
414.105 e/Ft
bb) felújítások
37.495 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások:
77.705 e/Ft
Amelybõl
ca) belföldi finanszírozási kiadások
77.705 e/Ft
2) Az önkormányzat kiadásaiból:
a) kötelezõ feladatok kiadása
b) önként vállalt feladatok kiadása
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása

280.223 e/Ft
490.550 e/Ft
0 e/Ft

3) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak
a-b) pontjai az Áht. 6.§. /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok,
míg a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
14.§
1) A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2014. évre közfoglalkoztatottak nélküli létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám
9 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám
9 fõ
2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata

11.§

2) Az önkormányzat bevételeibõl
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) á
 llami (államigazgatási) feladatok bevételei

3) Az önkormányzat bevételeibõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

454.065 e/Ft
43.998 e/Ft
0 e/Ft

8 fõ.

5. A Napraforgó Óvoda és tagóvoda, mint az önkormányzat
költségvetési szervének költségvetése
15. §
1) Az önkormányzat képviselõ-testülete az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési fõösszegét 187 994 e/Ft-ban
(azaz száznyolcvanhétmillió kilencszázkilencvennégyezer forintban)
állapítja meg.
16.§
1) Az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként
1) Az Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
124.608 e/F.
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
30.844 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
32.542 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
32.542 e/Ft
2) Az Óvoda bevételébõl:
d) kötelezõ feladatok bevételei
e) önként vállalt feladatok bevételei
f) felhalmozási bevételek
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3) Az Óvoda bevételébõl
c) m
 ûködési bevételek
d) felhalmozási bevételek

30.844 e/Ft
0 e/Ft

4) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
17.§
1/ Az Óvoda 2014. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) s zemélyi juttatások
110.355 e/Ft
ab) m
 unkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
31.612 e/Ft
ac) dologi kiadások
46.027 e/Ft
ad) e
 llátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) e
 gyéb mûködési célú kiadás
- e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) b
 eruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) F
 inanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft
2) Óvoda kiadásaiból
d) Kötelezõ feladatok kiadásai
e) Önként vállalt feladatok kiadásai
f) Á
 llami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

187.994 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

3) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok
a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
18.§
1) A képviselõ-testület az Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fõ.

5) A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
20.§
/1/ A Hóvirág Bölcsõde 2014. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
26.149 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
6.778 e/Ft
ac) dologi kiadások
13.065 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) beruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft
2) Óvoda kiadásaiból
g) Kötelezõ feladatok kiadásai
h) Önként vállalt feladatok kiadásai
i) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

46.992 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

3) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok
a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
21.§
1) A képviselõ-testület a Hóvirág Bölcsõde 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13,5 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13,5 fõ.
2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
7. Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint az önkormányzat
költségvetési szervének költségvetése
22.§

2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
6. A Hóvirág bölcsõde, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése

1) Az önkormányzat képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési fõösszegét 30 070 e/
Ft-ban (azaz harmincmillió hetvenezer forintban) állapítja meg.

19.§

23.§

1) Az önkormányzat képviselõ-testülete a Bölcsõde, mint költségvetési
szerv 2014. évi költségvetési fõösszegét 46 99. e/Ft-ban (azaz negyvenhatmillió kilencszázkilencvenkettõezer forintban) állapítja meg.

1) A Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

2) A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei
kiemelt elõirányzatonként:
A Hóvirág Bölcsõde 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
20.258 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) M
 ûködési bevételek
9.145 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
17.589 e/Ft
da) b
 elföldi finanszírozási bevételek
17.589 e/Ft
3) A Bölcsõde bevételébõl:
g) kötelezõ feladatok bevételei
h) önként vállalt feladatok bevételei
i) felhalmozási bevételek
4) A Bölcsõde bevételébõl
e) mûködési bevételek
f) felhalmozási bevételek

46.992 e/Ft
46.992 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
9.145.e/Ft
0 e/Ft

1) A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
8.313 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
2.060 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
19.697 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
2) A Mûvelõdési ház és Könyvtár bevételébõl:
j) kötelezõ feladatok bevételei
k) önként vállalt feladatok bevételei
l) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
24.970 e/Ft
5.100 e/Ft
0 e/Ft

3) A Mûvelõdési Ház és Könyvtár bevételébõl
g) mûködési bevételek
h) felhalmozási bevételek

28.770 e/Ft
1.300 e/Ft

4) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (X.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
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24.§

27.§

1) A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2014. évi kiemelt kiadási elõirányzatai
az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
11.994 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3.217 e/Ft
ac) dologi kiadások
13.559 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
1.300 e/Ft
ba) beruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
1.300 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft

1) Az Idõsek Otthona 2014. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
10.844 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
2.602.e/Ft
ac) dologi kiadások
10.279 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) beruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft

2) Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadásaiból
j) Kötelezõ feladatok kiadásai
k) Önként vállalt feladatok kiadásai
l) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

25.321 e/Ft
5.100 e/Ft
0 e/Ft

3) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok
a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.

2) Idõsek Otthona kiadásaiból
m) Kötelezõ feladatok kiadásai
n) Önként vállalt feladatok kiadásai
o) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

3) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok
a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
28.§

25.§
1) A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.
2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
8. Idõsek Napközi Otthona és házi segítségnyújtás, mint az
önkormányzat költségvetési szervének költségvetése
26.§
1) Az önkormányzat képviselõ-testülete az INO, mint költségvetési szerv
2014. évi költségvetési fõösszegét 23 725 e/Ft-ban (azaz huszonhárommillió hétszázhuszonötezer forintban) állapítja meg.

23.725 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

1) A képviselõ-testület az Idõsek Otthona 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fõ.
2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
9. Védõnõi szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése
29.§
1) Az önkormányzat képviselõ-testülete a Védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési fõösszegét 16 137 000.-Ft-ban
(azaz tizenhatmillió százharminchétezer forintban) állapítja meg.
30.§

2) Az INO, mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

1) A védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési
bevételei kiemelt elõirányzatonként:

Az Idõsek Otthona 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
6.413 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
15.596 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
1.716 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
1.716 e/Ft

1) A Védõnõi szolgálat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
16.025 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
0 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
112 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
112 e/Ft

3) Az Idõsek Otthona bevételébõl:
m) k ötelezõ feladatok bevételei
n) önként vállalt feladatok bevételei
o) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
23.725 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

2) A Védõnõi szolgálat bevételébõl:
p) kötelezõ feladatok bevételei
q) önként vállalt feladatok bevételei
r) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
16.025 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

4) Az Idõsek Otthona bevételébõl
i) mûködési bevételek
j) felhalmozási bevételek

15.596 e/Ft
0 e/Ft

3) A Védõnõi szolgálat bevételébõl
k) mûködési bevételek
l) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
0 e/Ft

5) A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
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4) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
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31.§

35.§

1) A Védõnõi szolgálat 2014. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
11.231 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
2.890 e/Ft
ac) dologi kiadások
2.016 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) beruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft

1) A Gyermekjóléti szolgálat 2014. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az
alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
4.539 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
940 e/Ft
ac) dologi kiadások
282 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) beruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft

2) Védõnõi szolgálat kiadásaiból
p) Kötelezõ feladatok kiadásai
q) Önként vállalt feladatok kiadásai
r) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

16.137 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

3) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok
a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
32.§
1) A képviselõ-testület a Védõnõi szolgálat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.
2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
10. Gyermekjóléti szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése

2) Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
s) Kötelezõ feladatok kiadásai
t) Önként vállalt feladatok kiadásai
u) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

3) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok
a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
36.§
1) A képviselõ-testület a Gyermekjóléti szolgálat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fõ.
2) A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
11. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

33.§
1) Az önkormányzat képviselõ-testülete a Családsegítõ szolgálat, mint
költségvetési szerv 2014. évi költségvetési fõösszegét 5 761.-e/Ft-ban
(azaz ötmillió hétszázhatvanegyezer forintban) állapítja meg.
34.§

37.§
A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a jelen rendelet 12
számú melléklete tartalmazza.
12. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.

1) A Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
A Gyermekjóléti szolgálat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
5.761 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
0 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
0 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
2) A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl:
s) kötelezõ feladatok bevételei
t) ö
 nként vállalt feladatok bevételei
u) felhalmozási bevételek

5.764 e/Ft
5.764 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

3) A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
m) mûködési bevételek
n) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
0 e/Ft

4) Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.

38.§
1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselõtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselõ-testület 500 ezer forintig terjedõ értékhatárig
átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mûvelet
megtörténtét követõ következõ képviselõ-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
2) A hitelek, kölcsönök felvétele és törlesztésére értékhatár tekintet nélkül a képviselõ-testület hatásköre.
3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester
jogosult. A betételhelyezésérõl a betét elhelyezésrõl a következõ testületi ülésen a polgármester köteles tájékoztatni a testületet.
4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következõ
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
5) A polgármester az 1-4 eseteken túl jogosult dönteni 500 ezer forint értékhatárig forrásfelhasználásról, döntésérõl a következõ ülésen köteles tájékoztatni a képviselõ-testületet.

I. – II. – III.

25

Ürömi Tükör
rendeletek
39.§

2.§

A képviselõ-testület a 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott
köztisztviselõk vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselõi illetményalap 38.650 Ft.
b) köztisztviselõk cafetéria juttatási kerete bruttó 200.000. Ft/év/fõ.

A jelen rendelet 1. §-ban forgalomképessé nyilvánított ingatlannak az önkormányzat vagyonrendeletének mellékletét képezõ ingatlan kataszteren
történõ átvezetésérõl gondoskodni kell.

40.§

3.§

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselõ-testület
nem ruházza át.
13. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2014. február 19.

1) Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet:	Üröm Község Önkormányzat település szintû 2014.
évi bevételei
2. sz. melléklet	Üröm Község Önkormányzat település szintû 2014.
évi kiadásai
3. sz. melléklet:	Bevételek szakfeladatonként
4. sz. melléklet	Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet	Mûködési célú bevétel kiadás 2014. évi mérlege
4/b. sz. melléklet	2014. 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	Feladattámogatás és kötött felhasználású támogatás bemutatása
9. sz. melléklet	Intézményvezetõkkel történõ egyeztetés jegyzõ
könyve
10. sz. melléklet	Pénzügyi és Gazdaságügyi Bizottság jegyzõkönyve
11. sz. melléklet	Az önkormányzat költségvetési intézményeinek elemi költségvetése
12. sz. melléklet	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évre elfogadott költségvetése
13. sz. melléklet	Elõzetes hatásvizsgálat
14. sz. melléklet	Közvetett támogatások

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve az önkormányzat SZMSZ. 35.§ alapján.
Üröm, 2014. február 20. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô
6/2014.(II.20.) ÖR indokolása
ÖR 1. §-hoz

2) E rendelet 2014. február 20. nap lép hatályba.

A képviselõ-testület a 2013. szeptemberi ülésén elvi egyetértését adta ahhoz, hogy az 1007 hrsz-ú magántulajdonú ingatlan telekrendezését (támfalépítés) elõsegítse úgy, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ Fagyöngy
köz közterületbõl 12 m2 térmértékû ingatlant értékesít Zólyomi Johanna
kérelmezõ részére. Ennek feltételeként volt megjelölve, hogy a kérelmezõ
a földmérési eljárást elvégeztesse, és változási vázrajzzal együtt kérelmét
ismét beterjessze a képviselõ-testület elé. Ez teljesült, így ahhoz, hogy az
önkormányzat ezt a 12 m2-t értékesíteni tudja, rendeletet kell alkotnia arra,
hogy a forgalomképtelen közterületet forgalomképessé nyilvánítja.
Az 1000/17 hrsz-on visszamaradt 897 m2 térmértékû ingatlan továbbra is
forgalomképtelen közterületként lesz nyilvántartva.

Üröm, 2014. február hó 19. nap.

Üröm, 2014. február 19.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Laboda Gábor
polgármester

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm
Község
Önkormányzata
Képviselõ-testületének
26/2013. (XII.19) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014. február hó 20. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô
Üröm
község
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
6/2014. (II.20.) számú önkormányzati rendelete forgalomképtelen külterület forgalomképessé nyilvántartásáról
Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) 42.§ valamint a 107.§-ra figyelemmel, forgalomképtelen vagyontárgy korlátozásának feloldására az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévõ 1000/17 hrsz-ú az ingatlan nyilvántartásban kivett közterület megnevezésû, összesen 909 m2 térmértékû ingatlanból 12 m2 térmértékû ingatlant kivonja a forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébõl és a 12 m2 térmértékû ingatlant forgalomképessé nyilvánítja.
(2) A forgalomképessé nyilvánított terület hasznosítására az önkormányzat
13/2014 (II.19.) Kt. számú határozatában elõírtak betartása mellett kerülhet sor.
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(Tekintettel a rendelet nagy terjedelmére a lapszámban nem közöljük.
Ez a rendelet megtekinthetõ a hivatalban félfogadási idõben, a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház Könyvtárában (Üröm, Dózsa György út 18.) nyitva tartási idõben, illetve az urom.hu internetes portálon.

Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testületének 27/2013
(XII.19.) számú rendelete az egységes szerkezetbe foglalt
többször módosított 23/2003. (XII.01) számú önkormányzati
rendelete módosítására a szociális gondoskodás helyi szabályairól
Az Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés
8. pontjában, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a 23/2003. (XII.01) számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban:
Ör.) az alábbiak szerint módosítja

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
rendeletek
1.§
Az Ör. 4.§ 1. bekezdés helyébe a a következõ rendelkezés lép:
„A Képviselõ-testület felhatalmazza a Szociális Családügyi és Egészségügyi
Bizottságot, hogy e rendelet rendelkezései alapján átruházott hatáskörben
döntsön:
a) közüzemi díj támogatás
b) önkormányzati segély – kivéve az Ör. 24.§-ban meghatározottakra igényelt segély
c) szemétszállítási díj átvállalása
d) ápolási díj
e) szociális étkeztetés
f) bölcsõdei felvételek elutasítása ellen benyújtott fellebbezések elbírálása”

(2) Önkormányzati segély annak a személynek állapítható meg aki a 22.§
és 23.§ szerinti rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal
küzd és a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260% -át egyedül élõ
vagy egyedül álló esetén 300 % -át.
(3) Az igénylõ és a vele közös háztartásban élõ családtagjai számára az önkormányzati segély összege nem haladhatja meg éves átlagban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hatszorosát.
(4) A 22.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti támogatás a létfenntartást
veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került (pl. elemi kár miatt) személyek
részére a rendkívüli élethelyzet megszüntetéséhez átmeneti segély nyújtható kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendõ támogatás formájában.
(5) A vissza nem térítendõ támogatás legmagasabb összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszerese lehet.

2.§

6.§

Az Ör. 4.§ 2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezéslép:
„A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben döntsön az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély esetében valamint a méltányossági közgyógyellátási kérelmekben.”
3.§
Az Ör. 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A pénzbeli ellátások fajtái:
a) rendszeres szociális segély
b) közüzemi díj támogatás
c) ápolási díj
d) önkormányzati segély
e) szemétszállítási díj átvállalás”
4.§

Az Ör. 24.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
24.§ (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettetõ, ha az egy fõre jutó
havi jövedelem nem haladja meg
a) családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, egyedül álló illetve egyedül élõ esetében a 300%-át.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell
a temetés költségeirõl az eltemettetõ nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a Vhr. 32.§ (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követõen vissza kell adni.
(3) Az elhunyt személy eltemettetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt segély megállapítására a Szt. 45. § (6) bekezdésében foglaltak az
irányadóak.
(4) Nem állapítható meg az elhunyt személy eltemettetés költségeihez való
hozzájárulásra igényelt segély a Szt. 45.§ (7) bekezdésében foglalt esetben.

Az Ör. 22. § alcímmegjelölése és a 22.§ helyébe a következõ rendelkezés lép:
„ Önkormányzati segély
22.§ (1) A Képviselõ- testület az e rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ családok, illetve személyek részére elsõsorban a Szt. 45.§
(4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély a Szt. 45.§ (4) bekezdésén túl
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmezõ
aa) ellátatlan munkanélküli
ab) szabadságvesztésbõl szabadult
ac) hajléktalan
ad) megélhetése valamilyen elõre nem látható esemény bekövetkezése
okán igazolt módon veszélyeztetve van
(3) Önkormányzati segély adható
a) alkalmanként – évente legfeljebb hat alkalommal
b) havi rendszerességgel
c) vissza nem térítendõ vagy kamatmentes támogatásként
(4)Önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is adható illetve
biztosítható (Erzsébet utalvány, tanszer, tankönyvvásárlás támogatás, tandíj, közüzemi díj stb.)
5.§

7.§
Az Ör. III. alcímmegjelölése valamint a 26.§ (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
III. Természetben nyújtott ellátások
„26.§ (1) Az önkormányzat a R. 13.§ -ban meghatározott közüzemi díj támogatást, a módosított 22.§ -23.§ -ban szabályozott önkormányzati segélyt természetben nyújtott ellátásként is megállapíthatja.”
8.§
Az Ör. 28.§ 1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„ Az önkormányzat a jelen rendelet 2.§ szerinti átruházott hatáskörben a polgármester a Szt. szerinti közgyógyellátásra nem jogosult személyek részére méltányosságból közgyógyellátást állapít meg”
9.§
1)Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
2)A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
3)A rendelet kihirdetésérõ a jegyzõ gondoskodik
Üröm, 2013. december 18.

Az Ör. 23.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
23.§ (1) Önkormányzati segély igényelhetõ a 22§ - ban felsoroltakon kívül :
a) átmeneti nehéz helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére
b) esti gyógyszerkiadás mérséklésére
c) gyermek és fiatal felnõtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra
d) tanévkezdésre
e) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
f) gyermek családban történõ visszakerülésének elõsegítése
g) haláleset, elemi kár

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve az SZMSZ 35.§ (4) bekezdés alapján.
Üröm, 2013. december 19. nap.

I. – II. – III.

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2013.
(XII.19) számú önkormányzati rendelete forgalom képtelen
kivett belterület, forgalomképessé nyilvántartásáról

1. §

1.§

„Az ÖR 13. § (4)(5) bekezdése helyesen:
(4) bekezdés: A Gyvt. 148. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményen felül további 50 %-os étkezési térítési kedvezmény nyújtható annak/azoknak, akinek/akiknek a családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.”

(1)Az önkormányzat tulajdonában lévõ 618 hrsz-ú az ingatlan nyilvántartásban kivett árok megjelölésû, összesen 989 m2 térmértékû ingatlant kivonja
a forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébõl és azt forgalomképessé
nyilvánítja.

„(5) bekezdés:
A 100%-os étkezési térítési díjkedvezményre jogosultak azok a gyermekek,
akiknek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.

(2)A forgalomképessé nyilvánított terület hasznosítására az önkormányzat
217/2013.(XI.27.)
Kt. számú határozatában elõírtak betartása mellett kerülhet sor.

2. §

Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) 42.§ valamint a 107.§-ra figyelemmel, forgalom képtelen vagyontárgy korlátozásának feloldására az alábbi rendeletet alkotja.

2.§
A jelen rendelet 1. §-ban forgalomképessé nyilvánított ingatlannak az önkormányzat vagyonrendeletének mellékletét képezõ ingatlan kataszteren
történõ átvezetésérõl gondoskodni kell.
3.§

Az ÖR 13. §-a kiegészül egy új (9)-(10) bekezdéssel.
„(9) bekezdés:
A rendelet (4) (5) bekezdésében szabályozott kedvezmény megállapításáról
átuházott hatáskörben az önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Családügyi Bizottsága dönt.
(10) bekezdés:
A kérelmezõ összes körülményét mérlegelve különös méltánylást igénylõ
esetben a rendelet 13. § (4) (5) bekezdésében meghatározott jövedelemhatároktól a hatáskört gyakorló bizottság eltérhet.”

(1)Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2)A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2013. december 18.
Laboda Gábor
polgármester

3.§.
Dr. Halász Mónika
jegyzô

/1/ Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak.

Kihirdetve és kifüggesztve az önkormányzat SZMSZ. 35.§ alapján.

/2/. A jelen rendelet 2014. január 01-jével lép hatályba.

Üröm, 2013. december 19.

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2013. december 18.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Laboda Gábor
polgármester

28/2013.(XII.19) ÖR
indokolása
Záradék:

ÖR 1. §-hoz
A 618 hrsz.-ú kivett árok megnevezésû ingatlan a 617 és a 619 hrsz-ú két
magán ingatlan között húzódik. Az árok és a jelzett magántulajdonú ingatlanok közötti szintkülönbség évek óta (különösen a 619 hrsz.-ú ingatlant) károsítja , mivel a lezúduló csapadékvíz, továbbá a DMRV által a víztoronyból
rendszeres idõközönként kifolyatott nagy mennyiségû víz a 619-es telekrõl a
termõföldet lemosta, az ingatlant károsítja. Halaszthatatlan az árok rendbetétele, melyet a 619 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa azzal vállalt, hogy tulajdonjogot szerezzen a kivett árok területére.
Ez esetben az önkormányzat egyéb kikötéseit mint a szolgalmi jog, mint a
rendszeres karbantartás, ezeket is szerzõdésben rögzítve hajlandó vállalni.
Az önkormányzat ezen döntésével egy eddig rendezetlen állapot megszûnik
és a magántulajdonú ingatlanok állagmegvonása is megtörténik.
Üröm, 2013. december 18.
Laboda Gábor
polgármester
Üröm Község Önkormányzat 29/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt
5/1998(V.05.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
A gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Üröm község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§., valamint a Gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) 18. §, 21. §1 29.§ kapott felhatalmazása alapján az
5/1998 (V.05.) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35 § (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.
Üröm, 2013. december hó 19. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô
29/2013.(XII.19.)ÖR indokolása
ÖR 1. §-hoz
Az önkormányzat által fenntartott és mûködtetett intézmények 2014. évi étkezési díjak megállapításánál merült fel, hogy a jelenlegi kedvezményeket,
illetve azok feltételét bõvíteni szükséges, miután a meglevõ kedvezmények
mellett is sok családnak problémát jelent gyerekeik után az étkeztetés térítési díját megfizetni.
A javaslat az 50%-os kedvezmény esetén 1 fõre jutó jövedelemhatárt Ft-ra
számolva 71.250 Ft-ban, még a 100%-os kedvezménnyel 57.000 Ft-ban határozza meg 2014. január 01-tõl.
ÖR 2. §-hoz
A kedvezmény mértékének megállapításában átruházott hatáskörben a
Szociális Bizottság jogosult eljárni a különösen méltánylást érdemlõ esetben
a megállapított jövedelemhatártól eltérhet.
Üröm, 2013. december 18.
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Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

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. Somogyi András

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

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

Dr. Gelencsér Tamás

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

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

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

T.: 351-286, 350-915
T.: 336-187

Védônôi szolgálat
Kedd: 10.00–11.30
Csütörtök: 8.30–11.00
Kazinczy Edit: 06 20/ 383 6133
Pribuszné Szabó Krisztina: 06 20/ 354 7098
Schieszlné Zsedényi Beatrix: 06 20/ 383 1166
Horváth Katalin: 06 20/ 382 8689
A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefonon egyez
tetett 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:

10.00 – 13.00 óráig

Csütörtök:
Péntek:

Telefon

07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

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

Sürgõsségi orvosi ellátás

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között a
Polgármesteri Hivatal helyiségében.

30

Rendelôk

Szerda:

Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

Dr. Gaál Gabriella
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

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

09.00 – 12.00 óráig

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

Dr. Kerekes Ildikó
08.00–11.00 Üröm
15.00–18.00 Pilisborosjenô
08.00–11.00 Üröm
15.00–18.00 Pilisborosjenô
08.00–11.00 Üröm
Tanácsadás

Kedd:

09.00 – 12.00 óráig,

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Hétfô:

13.00 – 16.00 óráig,

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

Gyermekrendelés

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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Év eleji beszélgetés Üröm Polgármesterével
Az „Ürömi Tükör” olvasói minden bizonnyal már várják Üröm
Polgármesterével, Laboda Gáborral készített interjúnkat,
amelybõl a legilletékesebbtõl tájékozódhatnak arról, hogy a település életében milyen változásokat hozhat a 2014-es gazdasági év, mire elég az önkormányzat ez évi bevétele, és milyen
fejlesztések valósulhatnak meg. Errõl és még egyéb aktuális
témákról kérdeztem a település elsõ emberét, Laboda Gábor
polgármestert.
CsG: Polgármester úr, általában igaz, hogy az éves
költségvetések elõkészítését mindig komoly feszültségek
elõzik meg az önkormányzatoknál, hiszen nem mindegy,
hogy milyen nagyságrendû bevétellel számolhatnak, mivel
ez a nagyságrend határozza meg a tervezhetõ feladatokat
is. Így van ez Ürömön is?
LG: Természetesen! Annak ellenére, hogy évek óta
tudatos gazdálkodást igyekszünk folytatni, nálunk is
érezhetõ volt bizonyos feszültség az éves költségvetés
elõkészítése során. Különösen igaz volt ez az idei költségvetés elõkészítésére, mivel 2013-ban nem tudtunk
olyan részletesen kidolgozott tervkoncepciót elõkészíteni,
mint ahogy azt megtettünk az elõzõ években. Ennek oka
elsõsorban az volt, hogy az új Államháztartási törvény
éven belül eltérõ idõpontokban határozta meg a koncepció
elõkészítésének idõpontját a korábban megszokott és jól
mûködõ idõponttól. Így 2013-ban egy településszintû ös�szevont bevétellel és kiadással tudtunk tervezni úgy, hogy
a központi támogatás nagyságrendje sem volt ismert.
CsG: Az elõzõekben elmondottak ezek szerint azt jelentik, hogy a kétlépcsõs tervezést tekintve a nagyobb feladatot most kellett elvégezni?
LG: Igen, a részletes költségvetés kimunkálása február
hónapban történt meg. Ekkorra már ismertek voltak a bevételi forrásaink, tehát eldönthetõ volt, hogy mire mennyi
jut, és hol kell esetleg megszorítást alkalmaznunk.
CsG: Az olvasókat nem untatva, de ismertetné a fõbb
tervezett bevételeket és kiadásokat?
LG: Örömmel, hiszen a település 2014. évi költségvetése fõbb számaiban, de a kitûzött feladatokat tekintve is
igen kedvezõen alakult. A költségvetésünk 1 599 619 000
Ft bevétellel számol és ugyanilyen nagyságrendû kiadással.

Az összbevételt fõbb forrásonként vizsgálva kapunk választ arra, hogy önkormányzatunk hogy tudott másfél milliárd Ft-ot meghaladó bevételt tervezni.
Tehát: intézményeink mûködési bevételeibõl 115 035 e/
Ft-ot vehettünk számításba közhatalmi bevételekbõl, azaz helyi adók, bírságok, pótlékok, megosztott bevételek
(gépjármûadó) 381 821 e/Ft, védõnõi, iskola egészségügyi feladatokra az OEP-tõl átvett 37 025 e/Ft központi forrásokból, mint feladat támogatásra
287 596 e/Ft, felhalmozási bevételt mindössze 5 000
e/Ft-ot terveztünk, tehát a 2014-es költségvetésünk bevételei között nem vettük számításba az önkormányzati vagyon részét képezõ és forgalomképes ingatlanok értékesítését. Végül, mint legnagyobb bevételi forrásunk a pénzforgalom nélküli bevétel, mely az elõzõ évek takarékos gazdálkodásának köszönhetõen 773 142 e/Ft. Egyébként ez a
bevételi forrás az összbevétel 48,3%-a, összes bevételünk
közel felét teszi ki. A másik jelentõs bevételi forrás a helyi adók, ez 24%-ot jelent, míg a központi támogatás éves
költségvetésünknek mindössze 18%-a.
CsG: Így levezetve és tényszerûen ismertetve a költségvetés bevételeit, valóban beszédesek a bevételi számok.
LG: Igen a bevételi számok és a százalékos részarányok mindenképpen arra világítanak rá, hogy a közhatalmi
bevételek és az elõzõ évek megtakarításai nélkül még az
intézményhálózatainkat sem tudnánk mûködtetni. Hogy ez
mennyire igaz, azt összefüggésében a kiadási oldal ismeretében lehet igazán megérteni és értékelni.
CsG: Természetesen szeretném, ha olvasóink megismerhetnék a fõbb kiadási tételeket is, külön kiemelve a tervezett fejlesztéseket.
LG: Az elõzõekben ismertetett bevételek elosztásánál
oda kellett figyelnünk a kötelezõ feladatokra és csak ezt
követõen vehettük számba az önként vállalt feladatainkat.
A kötelezõ feladatok között jelennek meg az intézményeink mûködési feladatai, mint prioritást élvezõ feladatok,
valamint a település üzemeltetési feladatai is.
Itt a kiadások közt bérek, járulékok és dologi kiadásokat kell számba vennünk és terveznünk. Ezekre a feladatokra a költségvetés bevételeinek 39%-át fordítjuk,
mely 621 082 e/Ft-ot jelent. Ez az összeg nyújt fedeze-
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tett az óvoda mûködtetésére és fenntartására, az iskola
mûködtetésére, idõsek otthona fenntartására, a bölcsõde
mûködtetésére és fenntartására, közmûvelõdési és könyvtár intézményünk mûködtetésére, védõnõi ellátás biztosítására, óvoda, iskola egészségügyi ellátás biztosítására,
a helyi közigazgatás és önkormányzat mûködtetésére, továbbá a település tisztasági, településüzemeltetési feladatok ellátására, mely feladatok közt a temetõ üzemeltetése
is szerepel.
Szociális feladatokra közel 50 millió Ft-ot tartalmaz a
költségvetésünk. Támogatásokra 14 millió szándékozunk
fordítani. Ezen belül támogatja önkormányzatunk azon
civilszervezeteket, akik kérelemmel fordulnak az önkormányzathoz, megjelölve a célt, amire kérik a támogatást,
támogatásba részesülnek továbbá a helyi egyházak is,
szintén céljelleggel.
CsG: Tehát az eddig elmondottakból egyértelmû, hogy
a település mûködtetése biztosított ebben az évben is, komoly összeg jut szociális feladatokra is, ez azt jelenti, hogy
az eddigi szociális ellátásokra a továbbiakban is lesz fedezete az önkormányzatnak?
LG: Mint említettem 2014. évi költségvetésünk eredeti elõirányzataként 50 millió Ft-ot tartalmaz szociális kiadásokra. De ez nem az ellátásra fordítható teljes összeg, mivel évközben központi forrásból még lehetõségünk lesz
forrást igényelni, illetve ha az igények szükségessé teszik a tartalékalapunk terhére is kiegészíthetjük a szociális feladatokra szánt keretünket. Az elfogadott költségvetésünk figyelembe vette a rendszeres szociális ellátást, a
lakásfenntartás támogatását, gyermekvédelem támogatását, ápolásra szorultak támogatását, az átmenetileg nehéz
helyzetbe kerültek támogatását, a természetbeni juttatásokat (burgonya, hagyma, tészta), közgyógyellátást, karácsonyi élelmiszer utalványok fedezetét, kedvezményes étkeztetést, temetési segélyeket. Úgy gondolom, a felsoroltak is érzékeltetik, hogy Ürömön a szociális háló évrõl évre
stabil, inkább bõvítjük, mint szûkítenénk az eddigi ellátásokat. Hozzá teszem, a szociális kiadások a teljes kiadáshoz képest – ismereteim szerint – az országban a legmagasabb (11-12%).
CsG: Az ismert számok azt mutatják, hogy a bevételek jelentõs részét a mûködtetésre és fenntartásra kell fordítani. Gondolom a fejlesztések csak önként vállalt feladatként és kizárólag saját forrás terhére indíthatók és valósíthatók meg?
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LG: Jól látja, ez így van, de nemcsak a fejlesztések,
hanem a mûködési kiadásokhoz is szükséges a saját forrásunkból pótolni, hiszen a központi támogatás nem elégséges a kötelezõ feladatok ellátására sem. Eleve úgy van
megállapítva, hogy már be van számítva egy bizonyos ös�szeg a saját bevitel terhére, ennek nagyságrendje például
2014-ben közel 50 millió Ft. Ami a 2014 évi fejlesztéseket
illeti, a tervezett felújításokkal együtt 451 600 e/Ft-ot szándékozunk fordítani, mely elõirányzat bizonyára meg fogja haladni a fél milliárd forintot, hiszen elõfordulhat a leggondosabb elõkészítés ellenére is, hogy pótmunka adódik, vagy év közbeni többletfeladat jelentkezik a lakosság
részérõl.
CsG: Bizonyára örömteli hír, hogy a régen várt új orvosi
rendelõ kivitelezési munkái elindulhatnak, és még ebben
az évben átadásra is kerülhet a létesítmény?
LG: Sokunk számára valóban öröm, hogy végre indítani tudtuk a tervezett új létesítmény nyílt országos közbeszerzési eljárását. Jelenleg az eljárás ott tart, hogy
megvolt a tenderbontás, elég sokan pályáztak és ez jó,
mert valódi verseny valósulhat meg és várhatóan a nyertes pályázóval kötendõ szerzõdés jóváhagyása a márciusi
képviselõ-testületi ülés elé kerülhet jóváhagyásra. A pályázók ajánlatait áttekintve bizakodhatunk, hogy eredménnyel
zárhatjuk majd le ezt a pályáztatási eljárást, mivel úgy a
beruházás költségét, mint a kivitelezési határidõt tekintve
vannak kedvezõ ajánlatok.
CsG: Mit tudhatunk az új létesítményrõl?
LG: A helye úgy gondolom már ismert, mivel az „Ürömi Tükör”-ben korábban, már 2 évvel ezelõtt, és azóta is
folyamatosan minden, az új orvosi rendelõvel kapcsolatos tájékoztatást megadtam. Részletesen tájékoztattam
a lakosságot a tervezésrõl, az egyeztetésekrõl, a hatósági eljárás folyamatáról, a fellebbezésekrõl stb. Természetesen akkor még nem gondoltam azt, hogy egy település valamennyi lakóját érintõ létesítmény megvalósítását is lehet eléggé elítélhetõ módon akadályozni. Üröm
Önkormányzata az új orvosi rendelõt már 2012-2013ban szerette volna a lakosság szolgálatába állítani. Sajnos ezt egy érdekcsoport a mai napig kívánja gátolni.
Ezek az emberek valószínû úgy gondolják, hogy az Ürömieknek nem jár, hogy az egészségügyi ellátást jól felszerelt korszerû körülmények közt vehessék igénybe.
A Képviselõ-testület és személy szerint én is most már bizakodunk, hogy pár hónap múlva lesz új egészségügyi
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központja a településnek. Annak ellenére mondom ezt,
hogy jelenleg is vannak még hatósági, illetve bírósági eljárások folyamatban. Ami a létesítményt illeti, – évek óta
köztudott – a CBA mellett 3028 m2-es önkormányzat tulajdonában lévõ területen fog megépülni. Az épület bruttó
alapterülete 837 m2, nettó 735 m2. Itt kap helyet a 3 felnõtt
háziorvosi rendelõ, a két házi gyermekorvosi rendelõ, a
védõnõi szolgálat és a fogorvosi rendelõ. Az épületben
kialakításra kerül egy kb. 120 m2 helyiség külön bejárattal, melyben a késõbbiek során gyógyszertár, vagy más
egészségügyi szolgáltatás is helyet kaphat. Ezt a helyiséget bérbe kívánjuk majd adni, ezzel is szeretnénk az önkormányzat költségvetésébe folyamatos bevételt biztosí-

tani, a bérbeadást nyílt licitálással kívánjuk megvalósítani és ennek eredményeként eldönteni, hogy ki bérelhet és
milyen célra. A felnõtt rendelésre 3 orvosi szoba és 3 as�szisztensi szoba, a gyermekrendelésre 2 rendelõ, 2 tanácsadói szoba, a védõnõknek plusz iroda kerül kialakításra, és külön lesz az ügyeleti szoba is. Ha minden a terveink szerint alakul, úgy augusztus-szeptember hó folyamán lakótársaim, az új intézményben vehetik már igénybe
az egészségügyi szolgáltatást. A beruházás várható költsége meghaladja a 300 millió Ft-ot.
Talán még annyit, hogy a jelenlegi orvosi rendelõ felújítását, bõvítését a képviselõ-testület elvetette, tekintettel arra, hogy az épülethez tartozó terület nem teszi

Az épülô egészségház látképe (két bejárattal, a Dózsa György út felôl gyalogosan, a CBA felôli oldalról gépkocsival lehet majd megközelíteni)
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lehetõvé a bõvítést, ugyanakkor az épület statikai állaga,
megközelíthetõsége szintén nem kedvezett az abban való döntésben, hogy ennek az épületnek a hasznosításával
próbáljuk megoldani az egészségügy területén jelentkezõ
gondokat.
CsG: A beruházás költségét tekintve gondolom további
beruházásokra már nem lesz lehetõsége az önkormányzatnak?
LG: Mint említettem az orvosi rendelõt eredetileg nem
erre az évre terveztük, hanem legalább 2 évvel ezelõtti
idõpontra, így ennek a létesítménynek a költségeit tartalékoltuk. Ez azt jelenti, hogy lehetõségünk van az átgondolt és takarékos gazdálkodásunk eredményeként felhalmozott tartalékaink terhére további létesítmények kivitelezését is tervezni.
Az új orvosi rendelõn kívül 2014. beruházási feladatai
közt szerepel még:
– A Polgármesteri Hivatal elõtti tér felújítása. A teljes
tér rendbetételét két ütemre bontottuk, az elsõ ütemben
valósítottuk meg 2013-ban a játszótér építését, és ebben
az évben kerül sor az úgynevezett II. ütem munkáira, mely
az egész teret érinti, tehát egy „szabadidõpark” funkciót
fog kapni.
– A tér felújításával egy idõben kívánjuk elvégezni a
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítását, hõszigetelését
és nyílászárócseréjét is. Ez, ha rangsort állítanánk fel, úgy
a legidõszerûbb feladat, mivel a rossz elvetemedett nyílászárók és a nem megfelelõ szigetelés miatt télen szinte külteret fûtjük.
– A kátyúzási munkákra, valamint a további út és járdaépítésre 40 millió Ft-ot terveztünk, tehát ezek a fejlesztések nem állnak le településünkön, a felújítás és karbantartás mellett. A kátyúzások felmérése már megkezdõdött,
a munkák elvégzése április-május hónapban megtörténik.
– Ebben az évben megépítjük a gördeszka pálya
zajvédõ falát is, elsõsorban az ott élõk nyugalmára tekintettel.
– Járdaépítést megkezdjük a Bécsi úton Üröm közigazgatási határától felfelé, mely járda nyomvonalát addig építjük, még a költségvetésbe e célra betervezett összeg ezt
engedi.
– Kiépítjük a Kert utcától a Rákóczi utca végéig esõ
szakaszon a közvilágítást díszkandelláberekkel.
– Annak ellenére, hogy az állami fõépítész a Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezése során
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nem járult hozzá a Deák F. utca mentén húzódó területek beépítési %-nak emeléséhez, nem mondtunk le az út
kiépítésérõl, ezért a Képviselõ-testület az út kialakításához szükséges terület megszerzésére vonatkozó korábbi
vételi ajánlatát – a terület m2 árára vonatkozóan – duplájára emelte. Ennek fedezetét is tartalmazza a 2014. évre elfogadott költségvetésünk.
– Remélhetõleg ebben az évben elindulhat közel 0,6
ha területen a tervezett erdõtelepítés, a tervek elkészültek, azok jóváhagyásra várunk az illetékes szakigazgatási szerv részérõl. A telepítés 5000 m2 területen fog megtörténni.
– Ebben az évben várhatóan március-április folyamán már
átadásra kerül a felújított, bõvített térfigyelõ rendszer is, a helyi
közbiztonság javításának, erõsítésének segítésére. Ezzel az
új létesítménnyel tovább fog javulni a település közbiztonsága, bár a statisztikai számok eddig is a térség egyik legbiztonságosabb településképét mutatják. Ennek alátámasztására
néhány számadatot említenék. 2012-ben 3 súlyos testi sértés
volt, 2013-ban ez a szám 2 lett. Garázdaság bûncselekmény
esetében ugyancsak 3 volt és 2013-ban kettõ lett, gépkocsi lopás 2012-ben 7 volt, 2013-ban mindössze 3. Gépkocsi feltörés 2012-ben 2, míg 2013-ban 1. Lakásbetörés 2012-ben 10
esetben fordult elõ, míg 2013-ban 1 esetben, rablás egyáltalán
nem volt. Nem hiszem, hogy különösebben indokolnom kellene, hogy az önkormányzat közbiztonság érdekében kifejtett
munkája eredményes-e, vagy sem.
Összehasonlításképpen a lakásbetörések a környezõ
településeken nagyon drámai számokat mutatnak, pl. Solymáron az éves betörések száma meghaladja 100-at.
CsG: Hogy sikerült a köztörvényes bûncselekményeket
így lecsökkenteni Ürömön?
LG: Ez egy tudatos és hosszú távú tendencia eredménye. Az elmúlt 12 év alatt komoly anyagi erõforrásokat áldozott Üröm önkormányzata a helyi közbiztonság javítására.
Csak említésképpen: rendõrautók vásárlása, polgárõrség
támogatása, üzemanyag biztosítása a gépjármûvek üzemeltetéséhez stb. E támogatásoknak köszönhetõen a
helyi körzeti rendõrök még munkaidõn kívül is a helyi
polgárõrök pedig igen sok esetben szabadidejük feláldozásával elérték, hogy Ürömön kiemelkedõen magas volt a
bûncselekmények elkövetõinek helyszíni tettenérése. Ezáltal a bûnelkövetõi körökben ez elterjedt, így azokat a településeket választják, ahol nincs ilyen „rossz” tapasztalatuk.
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CsG: A felsorolásból ítélve, valamint a beruházásokra fordítandó összeget is figyelembe véve, úgy gondolom
kiemelkedõ évnek tekinthetõ a 2014-es év?
LG: Az elmúlt ciklusban is voltak hasonló, illetve a beruházásoknak is kedvezõ éveink, illetve költségvetésünk.
Amennyiben nem, úgy nem tudnánk ilyen fejlõdést felmutatni, mint ami Ürömön történt és történik. De ez természetes, hiszen az a feladatunk, hogy a település javára
a legjobb döntéseket hozzuk meg. A 2014-re elfogadott
költségvetés külön erõssége, hogy a tervezett feladatok
fedezetén kívül még rendelkezésre áll több mint 400 millió Ft-os tartalék is.
CsG: Ha a jelenbõl egy kicsit kitekintünk a közeljövõbe,
milyen fejlesztéseket tartana még szükségesnek és indokoltnak Ürömöm? Gondolok itt óvodai férõhelyek fejlesztésére, esetleg bölcsõde ellátás férõhelyeinek fejlesztésére?
LG: Örülök, hogy feltette ezt a kérdést, így
lehetõségem van arra, hogy különbözõ félretájékoztatásokat a helyére tegyek. Kezdeném az óvodával, ugyanis Üröm Önkormányzata mindig is különös gonddal kezelte az óvodai ellátás kérdését, ezért is fejlesztette fel
a korábbi 90 férõhelyet közel 300 férõhelyre, így elértük,
hogy a beiratkozott gyermekek 92%-a felvételt nyert. Az
is ismert, hogy 2015. szeptemberétõl az új közoktatási
törvény általános szabályként kötelezõvé teszi az óvodáskorú gyermekek óvodába járatását. Erre vonatkozóan már az elmúlt évben adatokat szolgáltattunk a döntésre jogosult szervek felé, hogy Ürömön a férõhelyhiány milyen nagyságrendû lesz. Ugyanis a kötelezõ erõ azt jelenti, hogy a bõvítésre, a férõhelyek megteremtésére a forrást központilag kell, hogy biztosítsák az önkormányzatok számára. Jeleztük azt is, hogy az önkormányzat saját forrása terhére nem tervez fejlesztést, mivel más irányú fejlesztési elkötelezettségeink vannak. Erre vonatkozóan eddig még konkrét választ nem kaptunk. Ami az általános iskolát illeti, mindenki elõtt ismert, hogy az általános iskolai oktatás, nevelés állami feladat. Üröm Önkormányzata az intézményt még 2012. decemberében átadta a KIFK-nek (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) berendezéseivel, tárgyi eszközeivel együtt. Önkormányzatunk vállalta az intézmény mûködési költségeinek
viselését, de emellett sok másban is segíti az itt tanuló ürömi gyermekek oktatási feltételeinek megteremtését.
Mindebbõl következik, hogy nem az Ürömi Önkormányzat feladata a jövõt illetõen az, hogy bõvítésben, tanter-

mek fejlesztésében gondolkodjon. Ezt a feladatot átvállalta az állam.
A bölcsõdei ellátás biztosítására az eltelt éveket mérlegre téve, jó döntésünk volt, hiszen sok család gondját
tudjuk megoldani azzal, hogy mindkét szülõ munkába állhat, ha a család anyagi helyzete ezt igényli. El kell, hogy
mondjam, hogy az intézmény fenntartása, mûködtetése
nagyon sokba kerül az Önkormányzatunknak, annak ellenére, hogy feladattámogatást is kapunk, de emellett
fenntartás költségeit még közel 50%-ban saját forrásunk
terhére ki kell egészítenünk. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján egyelõre még nem látom a szükségességét ebben az ellátásban a férõhely fejlesztésének, mert szinte
minden ürömi gyermek eddig felvételt nyert.
Az én ismereteim szerint foglalkozni kellene a település felszíni vízelvezetésének problémájával, egy a kultúrának, a mûvelõdésnek helyet adó intézmény létrehozásával, zöldterület fejlesztéssel, út és járdaépítés tovább
folytatásával, s talán távlatokban egy új közhivatal építésével.
CsG: Polgármester Úr szerint a településünkön már
elkezdõdött az önkormányzati választási kampány?
LG: Igaz, hogy még nincs kiírva a helyhatósági választás, de ugyanazon személyek, akik állandóan kisebb-nagyobb sikerrel próbálják az önkormányzat és intézményei
munkáját gátolni, akadályozni, azok már egyfolytában intenzív jelenlétükrõl tesznek tanúbizonyságot. Erre jó példa a
közelmúlt eseménye, az iskolaigazgató eltávolíttatása.
Különbözõ weboldalak megjelenítése, ahol csak a rágalmak és félremagyarázások jelennek meg. A félremagyarázásokból és a negyed igazságokból próbálnak már
ráhangolódni a helyi választásra. Ez nem is lenne baj,
mert azt gondolom, hogy az ilyen fajta mocskolódás, rágalmazás mindig attól függ, hogy azt mennyire hiteles
személy mondja. Ezért arra kértem meg e jóravaló embereket, hogy ha tehetik, lehetõség szerint rólam csak ros�szat, és negatívakat mondjanak, mert ha egyszer ezen
urak jókat mondanának, vagy írnának rólam, akkor a lakosság elõtt igen komoly gondban leszek.
CsG: Köszönöm a kimerítõ válaszokat, és külön azt
is, hogy bepillantást engedett a jövõbe is.
LG: Én is köszönöm a lehetõséget.
Üröm, 2014. március hó
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Az Ürömi Sport Club hírei
Ezúton értesítem a tagságot és a szurkolókat, hogy az egyesület 3 000 000 Ft önkormányzati támogatást kért a 2014-es évre.
Ebbõl 2 140 000 Ft támogatást szavazott meg a testület. Ezt az
összeget, ahogy eddig is, két részletben kapjuk meg. Információim szerint kb. 90%-os aránnyal szavazták meg a támogatást.
Ez örvendetes, hiszen mutatja az önkormányzat és a club között
évek óta kialakult jó viszonyt és támogatási készséget oda-vissza. Az összeg elismerése az egyesületben folyó áldozatos munkának is. Információim szerint a sportbizottság elnöke nem támogatta kérelmünket, amely elképesztõ számunkra, de nem váratlan lépés. Véleményezni ezt nem szeretném, rábízom a tagokra,
szurkolókra és szimpatizánsokra.
Tagságunk 200 fõ fölé emelkedett! A 2013-14-es idényre több
mint 160 versenyengedélyt váltottunk ki. Az egyesület vezetésében változás történt. A közgyûlés elfogadta dr. Bodó Tibor lemondását. Munkáját ügyvédi teendõi miatt nem tudja folytatni, de a
vezetõség tagja marad . A tagság az eddigi alelnököt Podhorcsek
Miklóst választotta meg elnöknek!
Felnõtt elsõ csapatunk a harmadik helyen várja a tavaszt. Úgy látom a feljutásunk óta a mostani csapatunk a legerõsebb. A sors
fintora, hogy az átszervezések miatt a bajnokságról is ez mondható el. Hét, tulajdonképpen egyforma képességû csapat van a
mezõnyben. Hogy hol végzünk? Mi mindenhol gyõzni akarunk,
legyen az edzõmérkõzés vagy bajnoki csata. Hiszen ez ÜRÖM
és az ÜRÖMI SC! Szurkolóink csak így fogadnak el minket. Nem
hajlandóak egy olyan csapatot támogatni, amely csak asszisztál egy bajnokságban. Talán nem is baj ez. Nincs idõ lazítani…
Felkészülési mérkõzésen gyõztünk: Piliscsaba, Tát, III. KER TUE
U.21, Délegyháza, Szentendre, Voyage ellen.
Kikaptunk : Pilis

Kertész Nikolett
Márciusban kezdõdik a tavaszi folytatás csapatainknak. Gyermekeink azonban már január, februárban Bozsik és egyéb tornákon
vettek részt.
Halkan mondom, de U.9-es korosztályunk szinte ki sem tud kapni. Tornákat nyernek, nagyon jól szerepelnek. Remélem együtt
tudjuk tartani õket. A végére hagytam szándékosan egy örömteli hírt .
Nõi-Lány csapatunk egy tagja, Kertész Nikolett a Kispest Honvéd
csapatába igazolt. Ez nagy dolog, hiszen egy jóval magasabb
szintre lépett. Az egyesület büszke rá. Nehéz szívvel, de szívesen engedtük el. Talán a legjobb alapképességekkel rendelkezõ
játékosunk volt. Ha fizikálisan megerõsítik, nagyszerû játékos lehet. Oda és így, ilyen módon eligazolni, van értelme. Sok sikert
kivánunk neked NIKI!
Az Ürömi Tükör megjelenése után, minden írás olvasható a
Facebookon és a honlapon!
Maradok Tisztelettel:
Podhorcsek Miklós ÜSC elnök
www.uromsc.hu
T.: (0620) 208-7782
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Sakk
Az Ürömi Idõsek Klubjában (Üröm, Ady Endre utca)
minden héten, keddi napon összejön a település néhány lelkes sakkozója. Amatõr szinten, de nagy odaadással tesztelik saját maguk és egymás sakktudásá.
Az

összejövetelen

várunk

minden

sakk

iránt

érdeklõdõt, kortól és nemtõl függetlenül, minden
keddi napon 17 és 20 óra között.
Jelszó: „Sakkban a vereség sem szégyen, bár fájdalmas!”
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One billion rising – Tánccal az erõszak ellen
Tudtam, hogy ürömiek és pilisborosjenõiek külön-külön össze tudnak fogni fontos és jó dolgokért, bajba
került családokért, beteg gyerekekért és felnõttekért.
Tudtam, hogy mindkét településen van sok jó ember,
aki szeret itt élni, aki szereti a felebarátját, a szomszédját és annak kutyáját, akinek fontos a jólét, és
nem csupán a sajátja, hanem a
másik emberé is. Tudtam, hogy külön-külön mûködik az összefogás.
Most azonban az is kiderült számomra és remélem, ezzel nem vagyok egyedül, hogy együtt mire képesek e két település – elnézést
az erõsebb nemtõl – hölgy tagjai. Egyenesen döbbenetes volt az erõ, amit február 14-én, az ürömi COOP elõtti parkolóban éreztem.
Összegyûlt mindkét falu apraja-nagyja, nõk és gyerekek, nullától kilencvenkilenc éves korig. És táncoltak.
Sokan pirosban. Tiltakozásul az ellen, ami az egyik
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legmegdöbbentõbb a világon: az erõszak nõk és gyerekek ellen, amirõl sokszor nem is tudunk, vagy nem
merünk tudni, ami elõtt túl sokszor és túl sokáig marad csukva minden szem.
Ennek az estének súlya volt. Nem mellesleg emelte az est színvonalát az a technikai felkészültség,
amit viszont a jelen lévõ férfi támogatóknak köszönhetünk. Táncoltak a világban sok helyen, Los
Angelestõl Londonig, Párizstól Budapestig, Amsterdamtól Barcelonáig. Mégis ezen az estén itt volt jó
lenni. Jó volt látni a közösség erejét, az örömöt az arcokon, az erõt a
dobbantásokban, a reményt.
Jövõre Pilisborosjenõn, veletek, akik jelen voltatok
és mindazokkal, akik most nem voltak itt!
Én nagyon várom!
Máté Krisztina
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Ürömi Tükör
RENDŐRSÉGI HÍREK

Egy csésze kávé a bûnmegelõzésért

dr. Bodó Tibor alpolgármester képviselte, a helyi polgárõrség
részérõl Sajti Miklós elnök volt jelen.
A lakosság a forgalmas bevásárlóközpontban ezen a napon
reggeli óráktól késõ délutánig mondhatták el észrevételeiket, javaslataikat a közbiztonságra vonatkozóan egy kávé mellett az illetékeseknek. A POLICE COFFEE országos programja 2014
márciusában tovább folytatódik Debrecen, Kaposvár, Budapest
– Pesthidegkút és Cegléd városában, ahol a rendõrség várja a
beszélgetni és kávézni vágyó állampolgárokat.

A Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács (NBT) fontos célkitûzése a lakosság
szubjektív biztonságérzetének növelése. A helyi problémákat helyben
kell megoldani. A rendõrség és a lakosság közötti párbeszéd javítása, a bûnmegelõzés hatékonyságának növelése érdekében az NBT országos programot szervez a CBA Kereskedelmi Kft-vel közösen, melyben évente több alkalommal POLICE COFFEE néven lakossági fórumot szervezünk.
A POLICE COFFEE a közösségi rendészet felé vezetõ út
fontos állomása, ahol egy adott terület rendõri vezetõivel, kollégáival folytathatnak a lakosok kötetlen beszélgetést egy kávé mellett, és érezhetik, hogy a helyi közbiztonságért felelõs
kollégákat érdekli, hogy az ott lakók hol és milyen problémákat, fejlesztési lehetõségeket látnak, mire szeretnének megoldást találni a biztonságuk növelése érdekében, hiszen a rendõr
nem csak büntet, hanem partnerként segít a rendõrség munkájával kapcsolatban felmerülõ kérdések megvitatásában.
A POLICE COFFEE egy olyan lakossági fórum, ami segít áthidalni
a szakadékot a rendõrség
és a lakosság között növel(A képen balról jobbra)
ve ezzel a lakosok szubjekDr. Bodó Tibor, Üröm község alpolgármestere, Fodor Attila,
tív biztonságérzetét.
a CBA kommunikációs igazgatója, Dr. Gulyás Katalin r. alezredes,
Az
ürömi
rendeza Budaörsi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezetõje,
vény 2014. február 28-án
dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok, az NBT Kommunikációs igazgatója,
a CBA kávézójában zajSajti Miklós, a Hegyvidék Polgárõrség elnöke
lott. Üröm önkormányzatát
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Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

A Kolompos zenekar mûsora
ovisoknak
Február 24.-én délelõtt megrendezésre került az ürömi ovis csoportok részére szervezett Kolompos zenekar elõadása. Az elõadás
telt ház mellett zajlott az összes óvodás részvételével. A gyerekek
vidám hangulata és a mûsor profizmusa visszaigazolta, hogy jól
választottunk.
A Kolompos zenekar 1998-ban alakult, autentikus magyar népzenét játszanak. 1990-tõl zenélnek gyerekeknek óvodákban, iskolákban, közintézményekben, így ismertetik meg
a gyerekekkel a népzene, néptánc és népszokások alapjait szórakoztató formában játékosan bevonva gyerekeket is a
mûsorban.
Ebbõl kaptunk mi is egy kis ízelítõt, mindenki nagy örömére. Várjuk õket más alkalommal is nagy szeretettel!

A Kossuth Lajos Közösségi Ház
és Könyvtár Hírei
A Magyar Kultúra Napja

Minden év januárjában megünnepeljük nemzeti himnuszunk születésnapját. Az elmúlt években elsõsorban zenei produkciókkal léptek fel ürömi és
nem ürömi elõadók, míg most a költészet volt hangsúlyosabb. Az irodalom
három nagy mû neme közül (líra, dráma, epika) a líra, rohanó világunkban
egyre inkább háttérbe szorul. Ezért is fontos, hogy a verseket megfelelõ interpretációban hallja a közönség, Papp János vándorszínész-akivel már no-

vemberben is találkozhattunk, amikor perui útinaplóját adta elõ, – ezúttal Karinthy Frigyes, József Attila és Shakespeare mûveit adta elõ, az „Ikercsillagok” címû elõadóestje keretében, amely az emberi lét legfontosabb kérdéseivel is foglalkozott. A rendezvényre január 19-én vasárnap este került sor
a Mûvelõdési Ház nagytermében.
A könyvtárban szervezett irodalmi estek és író-olvasó találkozók – amelyek az elmúlt évben sikeresen újraindultak-, pontosan azt a célt szolgálják,
hogy segítsük a magyar és a világirodalom különbözõ mûveinek megismerését és elmélyítsük a befogadás élményét.
Mint minden évben és a legtöbb rendezvényhez hasonlóan a 2014. évi
Magyar Kultúra napjára szervezett esemény is ingyenes volt.

MEGHÍVÓ

Meghívó

Március 15-i ünnepségre

2014 március 20-án csütörtökön
17 órakor
Meghívjuk
községünk lakosságát
az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 166. évfordulójára
rendezett ünnepi
megemlékezésünkre.
Idõpont: 2014. március 14. pénteken 11.00 órakor
(koszorúzás 10.45 kor)

a könyvtár klubtermében
kötetlen beszélgetés lesz
Báldi Éva lakótársunkkal, mûfordítóval
a mûfordításról mint szakmáról és
gyermekkönyvekrõl, elsõsorban Michelle
Paver: Szellemvándor és Farkastestvér
címû könyvei kapcsán.

Helyszín: Kossuth Lajos Mûvelõdési ház nagyterme
(Iskola utca 4.)
Ünnepi beszédet mond: Badacsonyi László alpolgármester
Ünnepi mûsorral a Mûvészeti Iskola néptánc csoportja
(Pipacs) készülnek.
Felkészítõ tanárok: Szilvásiné Tarnai Ildikó, Szilvási Károly, Gyémánt
Ádám.

Mindenkit szeretettel várunk!
Üröm Község Önkormányzata
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A rendezvény ingyenes, minden gyermeket, fiatalt, szülõt nagyszülõt,
mindenkit szeretettel várunk:
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Ürömi Tükör
KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Az országos Márai-programnak köszönhetõen februárban kereken
100 kötettel gyarapodott könyvtárunk. Ezek közül szeretnék ajánlani néhányat.
Timo Parvela – Virpi Talvitie: Miú és
Vaú
Miú és Vau rövid meséi a legemberibb
állattörténetek, amelyek már az óvodásokat is megszólítják, és az egész családnak tartalmas, feledhetetlen élményt
nyújtanak.
Várak és lovagok – Mi Micsoda Juni
or 5. kötet
Kristóf lovag szeretne lenni, ezért apródnak szegõdik. Vele együtt az olvasók is megismerhetik egy középkori vár életét. Részletes és színes
illusztrációk, a gyerekek nyelvén
megfogalmazott szakszerû magyarázatok, a kukucskálók mögött
játékos feladványok várják a kis olvasókat.
Molnár Krisztina Rita: Maléna
kertje
Sok elfoglalt szülõ szeretne olyan
mesét találni gyermekének, amit
akár másfél oldalanként,
de ha úgy adódik, hosszabban,
vagy egy családi vakáción akár
egyvégtében
is lehet
együtt olvasni. Ez a könyv éppen erre való. Kiváló érzékkel adagolt összetevõkbõl
áll: valóságból, csodából, humorból, mindennapokból és váratlan kalandokból.
Máli elfoglalt szülõk gyermeke. Története igazi családi mese gyerekeknek és
felnõtteknek.
Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton
lévõknek – Életfordulók meséi
Minden élethelyzetnek van mesebeli párja – hallottuk az elmúlt években többször a kötet írójától, aki nemcsak tematikus mesegyûjteményekkel, hanem Meseterápia címû könyvével is igazolta állítását. Új kötetében Boldizsár Ildikó a fogantatástól az élet utolsó harmadáig azokhoz
a történetekhez vezeti el olvasóit, amelyek
nemcsak az ember fejlõdését segítik, hanem az egyik szakaszból a másikba való
átlépést is. A mesékhez írt élvezetes kommentárok, az úgynevezett mesekalauzok
bámulatos egyszerûséggel mutatják meg,
hogyan fûzhetõ fel egy emberi élet a mesék rendjére.

Peter Ballnik: Apák kéziköny
ve – Útmutató a három év
nél idõsebb gyerekek neve
léséhez
A legtöbb önsegítõ könyv az
édesanyákat halmozza el hasznos ötletekkel és tanácsokkal. Az Apák kézikönyve ezzel
szemben az apaszerep újraértelmezésére vállalkozik, és fogódzót kínál ennek a szerepnek a tartalmas megvalósításához. Peter Ballnik közérthetõ, olvasmányos stílusban ír a közös
kalandok, a játék és a sportolás
fontosságáról. Emellett külön fejezetet szentel az elmélyült beszélgetés, a kikapcsolódás és kölcsönös figyelem, illetve a közös tanulás témájának.
Ljudmila Ulickaja: A mi Urunk
népe
Az Európa-szerte népszerû orosz
írónõ nem tesz mást A mi Urunk
népében, csak mesél és mesél a
végtelenségig,
megunhatatlanul.
Mindenrõl és mindenkirõl van egy jó
története: legyen szó önbizalom híján álló vagy bármit eltûrõ nõkrõl, az
apaság rejtelmeirõl, õrangyalokról.
Különösen érzékeny a csodákra,
a kivételes eseményekre, ám ezeket is – például egy némának hitt
gyermek szavait, az állatoknak tartott szentmisét vagy a beteljesülni
látszó jóslatokat – úgy tárja elénk,
mintha a világ legtermészetesebb
dolgairól beszélne.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.30–19.30
8.30–12.30
13.30–19.30
8.30–12.30
8.30–12.30

Telefon:
06 30 458 7615
06 26 350 199
e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
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Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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Ürömi Tükör
ÖNO

Farsangolás az Idõsek Klubjában

Február végén Farsangi mulatságot szerveztünk az idõseknek,
és a pilisvörösvári Napos Oldal Idõsek Klubja tagjait is meghívtuk a rendezvényre. Zenében nem volt hiány, délelõtt Balogh Mária hegedûjével varázsolt el minket, nagyon színvonalas elõadást
hallhattunk ,amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Ebéd után
jókedvûen mulatóztak énekeltek, vicceket meséltek, még maskarába is beöltöztek, és persze záróráig táncoltak. A jó zenérõl
Kaiser Zoli gondoskodott. Köszönjük ezúton is a finom fánkokat
és süteményeket a Nosztalgia Klub és a Hagyományõrzõ Egyesület tagjainak, akik minden rendezvényünkre fáradhatatlanul ilyen finomságokkal készülnek.
Szemerei Mihályné
Intézmény vezetõ
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Farsang a bölcsõdében

Farsangi mulatság

A Süni és a Delfin csoport február 21-én, péntek délelõtt tartotta a farsangi mulatságát. A gyerekek már napokkal elõtte izgatottan készültek. A gondozó nénik a gyerekek segítségével díszítették fel a csoportszobákat. A nagy nap reggelén sokan
jelmezbe öltözve érkeztek a bölcsibe. Persze volt olyan kisgyerek is, aki a gondozónõk segítségével öltözött be. A buli 10
órakor kezdõdött nagy eszem-iszommal. Békésen eszegetett egymás mellett a tigris a báránykával. Aztán a nagy evés-ivás
után elindult a fergeteges buli. Ropta a táncot a kis elefánt a Törpillával, a teknõsbéka a katicákkal, a tök a tigrissel, az
oroszlánnal és a Micimackóval. Azért voltak olyanok, akik inkább az asztalon lévõ csemegéket választották. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, ebéd közben is kérdezgették, hogy mikor lesz megint farsang.

Balázs, Kornél

A Pillangó és Katica csoport
szintén zajos mulatsággal
búcsúztatta el a telet. Az õ
bulijukon is szólt ám a zene, élõ gitármuzsika szórakoztatta a népséget, és
arcfestõ néni varázsolta át
a gyerkõcöket cicává, tigrissé, kalózzá stb. Még mi
felnõttek is kedvet kapCsenge
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Bölcsôdei Beiratkozás
IDÕPONTJA:
Április 28–29., 8.00–16.00
PÓTBEIRATKOZÁS:
Május 5., 8.00-16.00
szükséges dokumentumok:
· születési anyakönyvi kivonat
· lakcímkártya (apa, anya, gyermek)
· oltási könyv
· TAJ kártya
· munkáltatói igazolás az anya részérôl

Farsang

HELYSZÍNE:
Hóvirág Bölcsôde, Üröm, Petôfi u. 22.
ÉRDEKLÕDNI:
Csordásné Tôkés Katalin (20/405-5397)
Király Veronika (20/425-4960)

Barika

tunk egy kis mulatozáshoz, így
aztán magunk is jelmezbe bújtunk, így várva a tavaszt.
Köszönjük a szülõknek a
sok-sok finomságot, amivel készültek és persze azt is, hogy
komolyan vették a gyerekek farsangi buliját, és jelmezbe öltöztették õket. Akik az idén nem öltöztek be (még nem olyan régen kezdték a bölcsit) látva a
többiek vidámságát, jövõre már
biztos jelmezbe bújnak.
Ürömi Hóvirág Bölcsõde
Piri néni, Ildi néni, Viki néni,
Gréti néni
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Törpilla és
Elefántbébi

Még mi, felnõttek is kedvet kaptunk és farsangi jelmezbe bújtunk
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

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
ÜRÖM, 9846-692
06 30 476 8154
06 30 696
6968
06 26 360 919
DózsaRendelõ:
György
út 47.
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

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

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő gumiVéd�oltások,
is)KÉZI AUTÓMOSÓ
ultrahang, laborvizsgálat, sebészetiszerelés
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
ÉS KOZMETIKA
• Rendelési
gumiárusítás
id�: új kedd:
14-19h,
Újfutómûállítás
minôség,
telefonszám:
•csütörtök:
és szerelés
14-19h,
szombat:
+36
20 344 1884 9-12h
•
szerviz,
autójavítás
M�tétnap:
szerda 9-13h
•
olajcsere
•Szolgáltatásaink:
computeres hibadiagnosztika

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

Technikai és szakmai felkészültségünk leés japán robogók,
hetővé
teszi a legújabb típusú autók javítá– Mmotorkerékpárok
árkafüggetlen
szervizelését,
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
autószerviz
hibadiagnosztika).

2083 Solymár
Elérhetôségek,
Elé
h tô é k nyitvatartás:
it t tá
209606-20-518-3791
Üröm, Ürömi út 12.
Tel:
– Futómûbeállítás
0626/336-063
Fax: 0626/337-372
H-P.: 8-17-ig
– Mûszaki
Külső vizsgáztatás
Bécsi út 23/a
CCD kamerás
info@wservice.hu

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

– Wührl
Computeres
diagnosztika
Géza Wührl és
társai szerviz Kft.
Mosógép – egyéb háztartási gép
Cím:
2096 Üröm,
javítása – festés, mázolás, burkolás
takarítás
Tvagy
O Yút
O T 12.
A Jvállalása.
AVITÁS
Ürömi

06/20/363-1303
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel

Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek
Nyitva:

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

Megbízható,
precíz, gyakorlott
GYORSSZERVIZ
Tel.:házvezetőnő
26/336-063vállal
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

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

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Augusztus-Szeptember
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BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM
TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:
06 30 699-19-42

www.tutibiztositok.hu

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 750 Ft-ért!

Akcióinkról informálódhat
az Öreg Sváb Étterem facebook oldalán!
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.

