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Az Egészsé

Tisztelt Lakótársaim!
A választási ciklus elején Üröm Képviselõ-testülete 4 évre szóló gazdasági (ciklus) programot fogadott el. A program tartalmazta a tervezett fejlesztési célkitûzéseket, a közszolgáltatások biztosítását, településüzemeltetés feladatait, a helyi szociális feladatokat, illetve a környezetvédelem feladatainak
célkitûzéseit.
A választási ciklus végére értünk, mint korábban is,
így most is számot adunk tervezett és megvalósított feladatainkról.
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Üröm Képviselõ-testülete az eltelt idõszakban végzett
feladatait áttekintette és értékelte, melyet az alábbiakban
ismertetek:
A korábbi jogi szabályozást tekintve az önkormányzati
törvény, rövidítve az Ötv. (1990. évi LXV. tv.) 91. §-a írta elõ
valamennyi önkormányzat számára azt a kötelezettséget,
hogy az alakuló üléstõl számított 6 hónapon belül meghatározza gazdasági programját (ciklusprogram). A 2010. októberi választásokat követõen 2011. március 31-i ülésén a
képviselõ-testület eleget tett ezen törvényi kötelezettségének és ennek megfelelõen elfogadta 2014-ig szóló gazdasági programját a 41/2011 (III.31.) Kt. számú határozatával.
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Nappal

észségház
Éjszaka

A 2011-ben meghatározott és elfogadott gazdasági program a képviselõ-testület megbízatásának
idõtartamára fogalmazott meg feladatokat, fejlesztési elképzeléseket.
A programban meghatározott célkitûzések, feladatok
az elfogadás idõszakában összhangban voltak az önkormányzat költségvetési lehetõségeivel, a helyi társadalmi,
környezeti és gazdasági adottságokkal. Tehát tartalmazta az önkormányzat által nyújtandó szolgáltatásokat, és
ezek színvonalának javítására a teendõ intézkedéseket. E
célkitûzéseknek megfelelõen a program fõbb tartalmi elemei voltak:

• a fejlesztési célkitûzések,
• a településfejlesztési politika alakítása,
• a helyi adópolitika célkitûzései,
• a közszolgáltatások biztosítása,
• a településüzemeltetés célkitûzései,
• a helyi szociálpolitika,
• a helyi környezetvédelem feladatai.
Figyelemmel a program fõbb tartalmi elemeire, a felvállalt célkitûzések ezek figyelembevételével kerültek megfogalmazásra, amelynek során vizsgálta a testület a
célkitûzések megvalósíthatóságának realitását, elvé-
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gezte a reális helyzetelemzést, és választ adott a problémák kezelésének módjára.
A négy éve megfogalmazott program világossá tette,
hogy a célok megvalósítása milyen intézkedéseket és milyen végrehajtást igényelnek.

A kitûzött célok és azok végrehajtása
A Fõ tér aszfaltozása

Fõ utca

Budai út

Petõfi Sándor utca

Felújított útszakasz Ezüsthegyen

Elkészült a Kõbánya utca

Fõbb kitûzött célok voltak:
• Az egészségügyi alapellátás színvonalának emelése,
ennek keretében egy új korszerû orvosi rendelõ megépítése,
• Az elõzõ önkormányzati ciklusokban megkezdett járdaépítési program folytatása,
• Szilárd burkolatú utak jó karbantartása, útépítési
program szükség szerinti folytatása,
• A házhoz menõ hulladék elszállítás újra indítása,
• Iskola bõvítés elõkészítése, illetve a megnövekedett
tanuló létszámra tekintettel elhelyezési alternatívák
kidolgozása,
• Településüzemeltetési feladatellátás kiemelt kezelése,
• Szociális ellátások terén a már elért ellátási színvonal megtartása,
• Település intézményhálózatának jó színvonalon
történõ mûködtetése,
• Hagyományok ápolásának megtartása,
• Zöldterület növelése, ennek keretében 5000 m2-en
erdõ telepítése,
• A környezetvédelem feladatainak kiemelt kezelése,
• Gördeszka pálya létesítése.
Tényként kell megállapítani, hogy az eredeti célkitûzések
közt szerepelt még:
• Parkolási lehetõségek bõvítése,
• Kerékpárút kiépítése a víznyelõhöz,
• Mûvelõdési Ház felújítása.
Ezeket a célkitûzéseket azonban a program végrehajtásának félidejében történõ értékelése során a képviselõtestület törölte ciklusprogramjából, mivel nem látta realitását a végrehajtásnak.

A végrehajtott feladatok
I. Településfejlesztés keretében végrehajtott feladatok
1. Orvosi rendelõ építése

Úttörõ utcai járdaszakasz
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Platán melletti járdaszakasz

Jelenleg a kivitelezés szakaszában van, a befejezés
szeptember hónap. A munkák a mûszaki ütemtervben foglaltaknak megfelelõen folynak, tehát a szerzõdés szerinti teljesítés a jelen beszámoló idejében reálisnak látszik.
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Örömmel nyugtázhatjuk, azt a tényt, hogy itt tart az önkormányzat ennek a tervezett létesítménynek az építésével. Kénytelen vagyok erre a kitérõre, hiszen az „Ürömi Tükör” hasábjain rendszeresen tájékoztattam a település lakosságát, a Képviselõ-testületet arról, hogy van egy sajátos érdekek mentén összeállt érdekcsoport, akik minden eszközt felhasználnak arra, hogy önkormányzatunk
ne tudja teljesíteni célkitûzéseit. Ezt támasztják alá azok
a tények, amelyekkel szembesülnünk kellett (bírósági perek, államigazgatási fellebbezések stb.) sorozatban 2011
óta. Ugyanis 2011-ben már az engedélyes tervei elkészültek a rendelõnek, és csak ebben az évben jutottunk
el oda, hogy jogerõs építési engedélyünk legyen. A beruházás elõkészítéseként, amit engedély nélkül lehetett mindent megtettünk, így például indítottuk még 2013-ban a
közbeszerzési eljárást, ezért is tudtuk elkezdeni a kivitelezési munkákat, amint a jogerõs építési engedély birtokába kerültünk.
Az új létesítmény 3028 m2-es építési területen valósul meg a CBA mellett. Az épület bruttó alapterülete 837
m2, nettó alapterülete 735 m2. Az épületben kap helyet 3
felnõtt háziorvosi rendelõ, 2 házi gyermekorvosi rendelõ, a
védõnõi szolgálat, valamint a fogorvosi rendelõ.
Az épületben – külön bejárattal – kialakításra kerül
még egy 120 m2 alapterületû helyiség. Itt a késõbbiek so-

Péterhegyi járda

rán több funkció is elképzelhetõ, pld. gyógyszertár vagy
más egészségügyi szolgáltatás. Bérbeadás útján kívánja
az önkormányzat hasznosítani.
Üröm egészségügyi alapellátását biztosító „Egészségház”-ban a helyiségeket tekintve: 3 orvosi szoba, 3 aszszisztensi szoba, 2 gyermekrendelõ, 2 tanácsadó szoba,
1 iroda a védõnõknek, és külön az ügyeleti szoba. A beruházás összköltsége eléri, illetve meghaladhatja a 300 millió Ft-ot. A létesítmény tényleges üzembe helyezésére várhatóan október hó folyamán kerül sor.

2. Út-járdaépítések, felújítások
Üröm Önkormányzata az út- és járdaépítési programjának folytatását célként határozta meg erre az önkormányzati ciklusra is. E célnak megfelelõen az éves települési
költségvetésben a fejlesztési elõirányzatok közt prioritást
kapott e feladat. Ennek köszönhetõen a négy év alatt közel 2 km út építése történt meg, illetve szõnyegezésre és
útpálya felújításra került sor. A teljesség igénye nélkül az
érintett utcák: Fõ utca, Kõbányai út, Sadovéban a Mandula és a Régi utca, Petõfi Sándor utca, Kölcsey Ferenc utca, Ezüsthegy utcái, Fõ tér.
Az útépítési-felújítási munkákkal egy idõben sor került
az ún. járulékos munkák elvégzésére is, így például pad-

Gyalogos sétány a Dózsa György úti buszmegállótól Táborföld irányába
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karendezés 103 m2, kiemelt szegély építése 120 fm, sluszszok zárása, burkolatbontás, a Damjanich utca 22-24 szakaszán – a Magyar és a Huszár utca között – út helyreállítási munkákat végeztünk, illetve végzünk.
A helyreállítási munkák keretében a jelzett szakasz teljes szélességében felbontásra került és új alapot, illetve
aszfaltszõnyegezést kap. A munkák jelenleg még folynak,
október közepére várható a befejezés.
Barackos utca

Kõbányai út

Cseresznyés utca

Doktor Sándor utca

Kert utca

Fagyöngy köz
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Járdaépítés
Döntõen három helyszínen történt, a Platán Idõsek Otthona és az Úttörõ utca közötti szakaszon, a Dózsa György
Táborföldet összekötõ híd járdaépítési beruházásai során,
valamint a Rókahegyen. A három településrészen összesen 915 fm járdát építettünk meg. (1400 m2). A Platán és
az Úttörõ utca közötti részen 210 fm-en kiépített járda 1,5
m széles, viacolor burkolattal készült. A járda mellett 34
fm korlát kiépítése is megtörtént, valamint a létesítmény
két végén terméskõvel megerõsített támfalkészült. A másik
helyszín, ahol a ciklus idõszakában járdaépítés történt, a
Dózsa György út Táborföld településrészt összekötõ komplex beruházás részeként megépített 105 fm járda, amely
térkõ burkolattal készült, alatta zárt csapadékvíz elvezetõ
csatorna került kiépítésre, két oldalt lehatárolt kerti szegéllyel. A Rókahegyen 600 fm-en épült ki a járda, ezzel
biztosítva a veszélyes út mellett a gyalogosok biztonságos
közlekedését. Járulékos munkaként – figyelemmel a terület domborzati viszonyaira is – vízelvezetõ árok és kiemelt
szegély is megépült. Ahol indokot volt, acélvezetõ korlátot
szereltettünk fel.
Lakossági kérésre megkezdtük a Bécsi út ürömi szakaszán – a benzinkútig – a járda felújítási munkákat, amely
munkák remélhetõleg október közepéig befejezõdnek.
Útkarbantartás-kátyúzás
Az eltelt négy évben közel 70 utcában történt meg az
útkarbantartási, illetve kátyúzási munka. Természetesen
egyes utcák több alkalommal is sorra kerültek, mivel a
téli idõjárás, az út állaga, és nem utolsó sorban terhelése több alkalommal igényelte a karbantartás elvégzését.
A teljes felsorolást mellõzve, kátyúzás történt: Kevély utca, Kõbányai út, Fenyves utca, Vörösbegy utca, Csókavár
utca, Táncsics utca, Péterhegyi út, Ürömi út, Óvoda köz,
Ezüsthegy utcái, Rókahegyi utca, Szeder utca, Borostyán
köz, Fagyöngy köz, Kárókatona utca, Pillangó utca, Tücsök utca, Damjanich utca, Ady Endre utca, Doktor Sándor utca, Kert utca, Kossuth Lajos utca, Kevély utca, Jókai
utca, Cseresznyés utca, Barackos utca, Szeder köz stb.
Összességében tehát a ciklusprogramban megfogalmazott azon célkitûzés, miszerint a járdaépítés és az útépítésben a szükséges és jelentkezõ munkák elvégzése
megtörténjen, úgy ítélem meg, hogy maximálisan teljesít-
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Kert és Rákóczi utca közötti átjáró díszvilágítása

ve lett. Évente került sor az utcák téli idõszak utáni felmérésére, továbbá a lakosság részérõl jelentkezõ valamenynyi jogos igényt felkarolta az önkormányzat, a szükséges
munkákat elvégeztette.

Úttörô utca és a Platán
Idôsek Otthona közötti
járda és díszvílágítás

3. A célkitûzéseket meghaladó többletfeladatok teljesítése
a) Játszótér építése
Mint ismeretes, 2003-as évben még egyetlen játszótere
sem volt a településnek. A 2013-ban megépített és átadott
játszótérrel 5-re emelkedett a köztéri játszóterek száma.
Az intézmények játszóudvaraival együtt pedig összesen
9 játszótér áll rendelkezésére a település gyermekei számára. A 2013-ban épített játszótér a Polgármesteri Hivatal
melletti területen létesült, területe 500 m2, a legkorszerûbb
játszótéri eszközökkel került berendezésre. A körhinta,
csúszda, ugráló asztal, játszóvár, homokozó és a 4 üléses
mérleghinta mellett elhelyezést nyert egy mozgáskorlátozottak számára alkalmas kerekes székes hinta is.
b) Térvilágítás
Négy helyszínen került sor esztétikus, a környezetbe illõ
kandeláberek kiépítésére.
• Elkészült a Platán Idõsek Otthona és az Úttörõ utca között kiépített gyalogos járda melletti napelemes világítási hálózat. Itt 10 db kandeláber oszlopos telepítése történt meg.
• Dózsa György út Táborföldet összekötõ híd és a kiépített
járda megvilágítására szintén napelemes hálózatot épített ki az önkormányzat, kandeláber oszlopokkal.
• A Polgármesteri Hivatal elõtti tér felújítása során a tér
megvilágítása szintén napelemes kandeláberekkel történt, szám szerint itt 6 db oszlop került elhelyezésre.

Hivatal elôtti játszótér

Mozgássérült gyermekhinta a játszótéren
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a 35 millió Ft-ot. Ezzel a beruházással az önkormányzat megteremtette
a két településrész között a biztonságos átjárhatóságot.
d) Polgármesteri Hivatal elõtti tér megújítása, újjáépítése 2014. június hó elején készült el. Erre, mint áthúzódó beruházásra került sor, mivel a tér megújításának elsõ üteme a 2013-ban elkészült és átadott játszótér volt. A felújított tér teljes területe 2640 m2, külön
180 m2-es színpadi résszel. Térburkolat
közel 500 m2-en lett kiépítve, 800 m2en az örökzöldek és egyéb lombhullatók megújítására került sor, 1180 m2-en
gyepszõnyeg terítésére került sor, kiépített locsolóhálózattal. Külön került kiépítésre 7 db parkoló, térburkolattal ellátva.

A felújított hivatal elõtti tér

• A Kert utca végén 300 fm-en a közvilágítás elektromos
kandeláberek kiépítésével történt, összesen 13 db oszlop elhelyezése történt meg.
• Péter-hegyi úton elõkészítés alatt van a közvilágítás kiépítése. Várhatóan október-november hónapban a kivitelezés is megtörténhet.
c) 2013. év végére készült el a Dózsa György út Táborföldet összekötõ járda, híd, csapadékvíz elvezetõ csatorna
és kerítés kiépítése.
A beruházásra közbeszerzési pályázatot írt ki a
Képviselõ-testület, mivel a beruházás összköltsége elérte

Polgármesteri Hivatal külsô felújítása

Táborföld Ófalu közötti híd és átjáró
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Gördeszka pálya hangszigetelõ fallal
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Térfigyelõ kamera

József nádor utca és a Szikla utca között épülõ lépcsõ

e) Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítására szigetelésére és nyílászárók cseréjére június végéig került sor. Ezzel és a megújult térrel együtt a település központi része is
illeszkedik a már kialakult összképhez.
f) A Sportpálya mellett elkészült a gördeszka pálya, amelyet a gyermekes szülõk kérésére létesített az önkormányzat, illetve kivitelezésre került a hangszigetelõ fal kiépítése is.
g) József Nádor utca és a Szikla utca között 66 fm-en egy
1,2 m széles lépcsõ kiépítését végezte el az önkormányzat, megteremtve ezzel az ott élõk biztonságos gyalogos
közlekedésének feltételeit.
h) A Mészégetõ utcában korábbi években lefektetett „forgalomcsillapító küszöbök” újjáépítését végeztük el, ezzel
biztonságosabbá tettük a gépjármû közlekedést.

4. Az új térfigyelõ rendszer kiépítése
A korábbi években kiépített és mára már technikailag
is elavult térfigyelõ hálózat helyett egy új hálózat kiépítésére írt ki pályázatot az önkormányzat. A nyertes pályázó
11 db térfigyelõ pontból álló térfigyelõ kamerarendszer telepítését végezte el június végéig. Kamera lett felszerelve:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sadove út - Budakalászi út
Ürömi út – Kárókatona utca
Bécsi út
Ürömi út
Fõ utca – Üröm tábla
Iskola út – Kossuth Lajos utca
Fõ út – Takarékszövetkezet
Fõ út – Templom
Dózsa György út – Mészégetõ utca
Ürömi út – Boglárka utca
Úttörõ utca – Futballpálya

A 11 kamerából 6 kamera rendszámfelismerõ. Miután
Üröm önkormányzat eddig is kiemelt figyelmet fordított a
helyi közbiztonság megteremtésére, így ezzel a beruházással ezt tovább kívánta erõsíteni.

II. Településüzemeltetés keretében végrehajtott feladatok
Az önkormányzat ciklus programjában négy pontban
jelölte meg azokat a feladatokat, melyek végrehajtását célként fogalmazta meg. A kitûzött célok közül végrehajtásra került:
• Zöldterületek folyamatos gondozása, ápolása, köztisztasági feladatok ellátása.
• A ciklus idõszakában újítottuk meg a templom és a takarékszövetkezet elõtti teret, ez a tér minden évben egynyári virágokkal van beültetve. Ápolása, gondozása folyamatos.
A Fõ utcai közpark
A ciklus idõszaka alatt rendszeres volt a park gondozása, növényzetének megújítása, ennek is köszönhetõ, hogy
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Folyamatos a gyomirtás és fûkaszálás a település zöld területein

Kellemes felüdülést kínál a Fõ utcai park

Virágosítás a Templom téren Üröm 800. évfordulója alkalmából
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a környék lakói, de a település más részén élõk is szívesen látogatják és idõznek a parkban. Tényként állapítható
meg, hogy a ciklus ideje alatt nagy hangsúlyt és jelentõs
forrást fordított az önkormányzat a település zöldterületeinek védelmére, ápolására és új területek bevonására.
• Településtisztasági feladatát a programban kitûzött célnak megfelelõen végezte az önkormányzat. Rendszeresen elvégeztük a tavaszi nagytakarításokat, a buszvárók
és környezetük tisztántartásáról folyamatosan gondoskodott az önkormányzat. A háztartási szilárd hulladék elszállítását tekintve jogszabályi változások miatti átalakulási kényszer állt be, amely a szolgáltatót érintette. A
jövõt illetõen a korábbi szolgáltatások biztosítottak, miután a pályázati kiírás ezt feltételként írta elõ. Ez vonatkozik a zöldhulladék szervezett elszállítására, illetve a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtésre is.
Temetõfenntartás
Az önkormányzat gazdasági programja három fõ célt
határozott meg az önkormányzat tulajdonában levõ községi temetõ fenntartását, illetve üzemeltetését illetõen. E három cél volt:
– a régi síremlékek megõrzése
– a temetõ tisztaságának folyamatos fenntartása
– a temetõ mûködtetésére kegyeleti szolgáltatások biztosítása
Ha a három célt összevetjük, az e területeken végzett tényleges tevékenységgel, úgy egyértelmû, hogy a
legeredményesebb a temetõ tisztaságának fenntartása
volt, de a Német Nemzetiségi Önkormányzat aktív részvételével a régi sváb sírok rendbetétele is megtörtént. A
fenntartási feladatokat tekintve, a mûködtetéshez szükséges mértékig biztosított volt. A problémát elsõsorban
a temetõkre vonatkozó törvény okozza, miután a jelenlegi rendszert törvényesen nem lehet fenntartani, tehát nem
elégséges, hogy csak a kegyeleti szolgáltatás biztosítására szerzõdik az önkormányzat, hanem komplexen kell
kezelni a mûködtetést és a kegyeleti szolgáltatást. Ennek
elõkészítése megtörtént, a komplex szerzõdést megkötötte az önkormányzat. Tény, hogy a ciklus teljes idõszakában
a köztemetõ mûködtetése és a kegyeleti szolgáltatás folyamatosan biztosított volt.
• A településüzemeltetési feladatok részét képezi a közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása. E feladat az évenkénti rágcsálóirtást, illetve szükség esetén
az amerikai szõlõlepkék elleni védekezést foglalja magában. A rágcsálók elleni védekezés megtörtént, sõt folyamatosan biztosította az önkormányzat, miután lakossági bejelentést követõen az adott településrészen elvégeztettük a patkányirtást. A ciklus idõszakában amerikai
szövõlepke fertõzés a településen nem jelentkezett.
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Virágokból kirakva megjelenik a 800-as szám is

Környezetvédelem
A 2002-ben elfogadott települési környezetvédelmi
programban részletesen megfogalmazásra kerültek azok
a feladatok, amelyek elvégzése áthúzódott a most záró
ciklus idõszakára is.
A hatályos program szigorúan elõírta az évenkénti felülvizsgálatot és értékelést, ezzel biztosítva a programban
megfogalmazott célok következetes végrehajtását.
A környezetvédelmi program keretében került sor például:
– csókavári bányában tárolt veszélyes hulladéknak
minõsülõ gázmassza elszállítására,
– a település folyamatos parlagfû és egyéb veszélyes
gyomnövények mentesítésére,
– az önkormányzat helyi kiadványában tájékoztatók,
felvilágosító kiadványok megjelentetésére,
– évenkénti környezetvédelmi napok szervezése,
– folyamatos környezet állapot ellenõrzésére,
– a 10-es út okozta közlekedésbõl származó zajterhelés mérésére.
– stratégiai zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálatára.
Megállapítható, hogy a 2007-ben elfogadott környezetvédelmi programban elõírt feladatok a ciklus idõszakában
végrehajtásra kerültek. A képviselõ-testület határozatában
írta elõ – az egész településre kiterjedõen – egy állapotfelmérést és a felmérés megállapításaival összhangban új
program elkészítését. Ez a következõ ciklus feladata kell,
hogy legyen.
A település intézményhálózata mûködtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása
Az önkormányzat gazdasági programja meghatározta azokat a kiemelt célokat, amelyek végrehajtásával kí-

vánta biztosítani, az általános iskolai oktatást, az óvodai-, bölcsõdei ellátást, valamint a közmûvelõdés helyi
mûködtetését.
Általános iskolai oktatás, nevelés:
A 2010-es önkormányzati választások idején, illetve a
jelen ciklus idõszakra szóló gazdasági program elfogadásakor még nem voltak ismertek azok a változtatások, amelyek 2013. január 1-jével életbe léptek, és érintették az önkormányzat, illetve a közigazgatási hatásköröket. A ciklus idõszakában elfogadott köznevelési törvény értelmében a köznevelés 2013. január 1-jétõl állami feladat lett.
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 3000 fõ lakosságszámig az állam viseli a fenntartás és a mûködtetés költségeit, míg a 3000 fõ lakosságszámot meghaladó települések esetén a mûködtetés feladatai és költségei az önkormányzatot terhelik. A gyermekélelmezés biztosítása szintén az önkormányzat feladata maradt, a fenntartást pedig
az újonnan létrehozott intézményfenntartó központok vették át.
A köznevelési törvény értelmében az önkormányzat
2012. decemberében átadta az általános iskola épületét
az intézményfenntartó központnak a tárgyi eszközökkel
együtt.
A ciklusprogramban megfogalmazott célok közül tehát:
– az épület takarékos üzemeltetése, illetve
– az épület állagmegóvási munkáinak elvégzése az,
amelyet biztosítani kellett.
A takarékos üzemeltetés érdekében az energiafelhasználás folyamatos ellenõrzésére tettünk intézkedéseket, mindvégig együttmûködve az intézmény vezetõjével.
2013-tól az üzemeltetés- és a gyermekélelmezés ellátásának biztosítására 7 fõs technikai személyzetet foglalkoztat
az önkormányzat. A jelentkezõ állagmegóvási munkákra a
képviselõ-testület a ciklus teljes idõszakaiban biztosította
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a fedezetet, és nem hárította át azt az intézményfenntartó központnak.
Így például elvégeztük:
– tetõjavításokat,
– épületbejárat csúszásmentesítése,
– tornaterem térelválasztása,
– tisztasági festések stb.
– játszó- és sportudvar felújítási költségeinek támogatása
Óvodai ellátás
A jelen ciklust megelõzõ idõszak tapasztalatait figyelembe véve az önkormányzat számára világossá vált,
hogy amennyiben a település lakosságszáma, a fiatal
házasok letelepedése továbbra is tendenciájában emelkedik, így elkerülhetetlen az óvodai férõhelyek számának bõvítése. Optimális döntés megalapozására egy
tanulmány kidolgozását tartotta indokoltnak az önkormányzat.
Erre is figyelemmel a ciklus idejére megfogalmazott cél
volt:
– a minõségi munka feltételeinek folyamatos biztosítása,

– az intézmény mûködés-fenntartás költségeinek csökkenése,
– óvodai nevelõmunka színvonalának megõrzése,
– SNI-s gyermekek ellátására a feltételek megteremtése.
A megfogalmazott célok végrehajtását értékelve
egyértelmûen megállapítható, hogy teljesültek. Kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat az intézmény személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítására. Energiatakarékos
fénycsöveket szereltetett fel és folyamatosan figyelemmel
kísérte a fûtés-, vízfogyasztás költségeit, ahol szükséges
volt, ott takarékos intézkedésekben döntött. Ilyen döntés
volt többek közt egy fúrt kút létesítése, amely biztosítja a
játszóudvar zöldterületének locsolásához szükséges vizet
lényegesen olcsóbban, mint az egyre dráguló vezetékes
vízbõl történne a locsolás.
Az intézményben a SNI-s gyermekek ellátásában két
logopédus szakember mûködik közre. A két logopédust tekintve 1 fõ bérét az önkormányzat vállalta és biztosította. A
szülõk visszajelzései, és szakmai vizsgálatok is azt igazolják, hogy az ürömi óvodában magas színvonalú gyermekbarát oktatás-nevelés, illetve gondozás folyik. Tekintettel
arra, hogy 2015 szeptemberétõl minden óvodás korú gyer-

Az iskola bejárata elõtti csúszásgátló lépcsõ

A iskola udvara

Bölcsõde

A bölcsõde udvara
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Bölcsõde ellátás
Az elõzõ önkormányzati ciklusban, azaz 2010. IV. negyedévére készült el és kezdte meg mûködését az 53
férõhelyes bölcsõde. Tehát ennek megfelelõen az önkormányzat gazdasági programjában két fõ célt fogalmazott
meg, nevezetesen:
– az induláskori ellátási színvonal megõrzése,
– szülõ- és gyermekbarát környezet kialakítás és fenntartása.
A megfogalmazott célok értékelését tekintve egyértelmû
választ lehet adni, mindkét cél érvényesült és fenntartott.
Az intézményben gondozott gyermekek ellátása magas
színvonalon történik, a légkör családias. A gyermekek szívesen mennek az intézménybe, a szülõk pedig nyugodtan hagyják ott gyermekeiket. Ennél nagyobb elismerésre
nincs is szükség.

Az éves költségvetésekben megtervezett szociális célú eredeti elõirányzatokat szükség szerint emelte év közben a képviselõ-testület. Jogos igény elutasítására egyetlen esetben sem került sor. Szociális ellátásra a ciklus
négy évében megközelítõleg 300 millió Ft-ot fordított a
képviselõ-testület. A 60. éven felüliek az õszi burgonya-,
hagyma-, és száraztészta mellett – mint természetbeni ellátások – karácsonyi élelmiszervásárlási utalványban is részesültek. A pénzbeli ellátások mellett a település idõsebb
korosztálya részére tartja fenn az önkormányzat nappali ellátás keretében az Idõsek Klubját, ahol gondoskodik
étkeztetésükrõl, és szabadidejük hasznos, kulturált körülmények közötti eltöltésérõl. Azok az idõs emberek, akiknek gondot jelent az intézményben való eljutás, azok rendszeres beszállítását az önkormányzat végzi el, illetve gondoskodik az ebédek kiszállításáról. Az intézmény szolgáltatásai évrõl-évre bõvülnek, a házi jelzõrendszeres szolgáltatás mellett most van elõkészítés alatt az SOS telefon, amely az otthoni ápolást és az idõsgondozást segítõ
készülékek.

Szociális ellátás
Megállapítható, hogy a település önkormányzata mindig is kiemelt feladatának tartotta a szociális ellátások
bõvítését úgy, hogy lehetõleg minden rászorult részesülhessen valamilyen ellátásban.
A ciklus négy évét értékelve rögzíthetõ, hogy a helyi szociális ellátás mûködtetése differenciált volt, tovább
erõsödött és érvényesült a társadalmi kontroll is.
A célként megfogalmazott konkrét feladatok végrehajtása megtörtént, tehát:
– a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése,
– a változásoknak megfelelõen a helyi önkormányzati
rendeletek aktualizálása,
– a nagycsaládosok, az egyedülállók, és a 60. éven felüliek életkörülményeinek figyelemmel kísérése és kiemelt támogatásuk.

Közmûvelõdési feladatellátás
Mint ismeretes, a település közmûvelõdési feladatellátása a Közösségi Ház és Könyvtár fenntartásával és
mûködtetésével biztosított.
A feladatellátásnak helyet adó két épület közül a Közösségi ház, illetve a Könyvtár épülete felújításra került, ugyanakkor a Mûvelõdési ház épületén a tervezett felújítási-bõvítési munkák nem lettek elvégezve. Oka
elsõsorban az önkormányzat új központi finanszírozási rendszerében keresendõ, mivel a jelenlegi rendszer
több mint 200 millió Ft-ot von ki évente az önkormányzat
költségvetésébõl. Ezért kényszerült a képviselõ-testület
arra, hogy ciklusprogramjának félidõs értékelésekor a tervezett épületfelújítást, színházterem bõvítést, mint célt törölte programjából, hiszen a rendelkezésre álló források elosztásánál a prioritási sorrendet kellett szem elõtt tartani.

mek felvétele és elhelyezése kötelezõ, így a következõ önkormányzati ciklus fõ feladata kell, hogy legyen a jelenlegi
férõhelyek bõvítésére megoldására javaslat kidolgozása.

Burgonya- hagyma és tésztajuttatás minden évben

Felhalmozott burgonya- és hagymahegyek a hivatal elõtt, itt történt a rakodás
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A korábbi két védõnõi hely növelése megtörtént. Jelenleg négy védõnõi körzet mûködik a településen. Ami az
alapellátás színvonalának emelését illeti, azt mindenképpen az új intézmény belépésével valósítja meg az önkormányzat.

III. Képviselõ-testületi munka értékelése

Idõsek Napközi Otthona

Természetesen napirendrõl nem szabad levenni azt a
fejlesztést, így mint prioritást élvezõ célt a következõ ciklus
idõszakára lehet megfogalmazni.
A meglévõ lehetõségek és körülmények ellenére az intézmény ellátta feladatát és végrehajtotta a testület által
megfogalmazott célokat. A kulturális, és hagyományápoló rendezvényeket megtartotta az ellátási színvonal sérelme nélkül. Bõvítette a további kulturális rendezvényeket,
bevezetve a szabadtéri klasszikus zenei hangversenyek
megtartását. Az intézmény vette át a nyári fesztivál, mint
az egyik legnagyobb és legrangosabb kulturális rendezvény szervezését, amelyet magas színvonalon oldott meg.
A rendezvények látogatottsága kimagasló volt. Az intézmény közremûködésével valósult meg:
– Szüreti rendezvények megtartása,
– Karácsonyi gála koncert,
– Magyar kultúra napjának megünneplése,
– Évente nemzeti ünnepeink méltó megemlékezésének szervezése,
– Templomi koncertek szervezése.
Egészségügyi ellátás feladatai
Az önkormányzati törvény kötelezõen ellátandó feladatként határozza meg az önkormányzatok számára az
alapfokú egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítását. A
gyógyító, megelõzõ egészségügyi feladatok, biztosítása 3
fõ vállalkozó háziorvossal, 1 fõ vállalkozó fogorvossal, 2
fõ vállalkozó gyermekorvossal, illetve a védõnõi szolgálat
fenntartásával megoldott.
Mint ismeretes, az ellátásra rendelkezésre álló jelenlegi épület elavult, korszerûtlen, ezért a képviselõ-testület
ciklusprogramjában prioritást adott egy új, korszerû orvosi rendelõ megépítésének. E cél végrehajtása folyamatban
van. Várhatóan az új épület szeptember-október hónapban
birtokba vehetõ. A település egészségügyi ellátását javítandó, további cél volt még:
– a védõnõi helyek bõvítése,
– az alapellátás színvonalának emelése.
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A ciklus alatt 2014. IX. 10-el bezárólag 54 alkalommal
ülésezett a testület. Az ülések megoszlása:
– 2010-ben (X-XII. hó)
5 ülés
– 2011-ben
11 ülés
– 2012-ben
15 ülés
– 2013-ban
17 ülés
– 2014-ben (IX.10-ig)
6 ülés
Az 54 ülésen 1086 témát tûzött napirendre a testület.
Ebbõl:
– 2010-ben
82 napirend
– 2011-ben
272 napirend
– 2012-ben
327 napirend
– 2013-ban
260 napirend
– 2014-ben (IX.10.)
145 napirend.
Zárt ülés megtartására mindössze 13 esetben került
sor.
Határozatképtelen testületi ülés a ciklus idõszakában
nem volt.
A Képviselõ-testület által hozott döntések
A napirendre tûzött témák nagy számát tekintve, a
hozott konkrét döntések (határozatok) száma is igen
magas, mivel összesen 932 érdemi határozat meghozatalában döntött a képviselõ-testület. A hozott döntések túlnyomó többségében egyhangú döntéssel jöttek létre. Igen kis számban fordult elõ, nem, illetve tartózkodás. Ez mindenképpen a napirendek megfelelõ
elõkészítésének, illetve az adott napirendek elõzetes bizottsági megtárgyalásának és véleményezésének tudható be.
A hozott határozatok évenkénti megoszlása:
– 2010 (X-XI-XII hó)
73 határozat
– 2011-ben
224 határozat
– 2012-ben
268 határozat
– 2013-ban
239 határozat
– 2014-ben (IX. 10-ig)
149 határozat
A hozott határozatok végrehajtásáról a képviselõtestület, a polgármester és a jegyzõ elõterjesztésében
rendszeresen visszatájékoztatást kapott, így a ciklus végén, a jelen értékelés idõszakában a végre nem hajtott határozatok száma 2 db, amely elsõsorban a település környezeti állapotának felmérésére vonatkozik, mely a
következõ ciklus feladata kell, hogy legyen.
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Önkormányzati rendeletalkotás
A ciklus négy évében összesen 119 rendeletet alkotott.
A megalkotott rendeletek évenkénti megoszlása:
8 rendelet
– 2010-ben		
– 2011-ben		
33 rendelet
– 2012-ben		
36 rendelet
– 2013-ban		
29 rendelet
– 2014-ben (IX.10-ig)		
22 rendelet
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
Egyes feladatok értékelésénél érintõlegesen szó volt
arról, hogy a jelen önkormányzati ciklus idõszakában
több önkormányzatokat érintõ változás történt. E változások közt kell megemlíteni az önkormányzati gazdálkodást
érintõ változásokat is. Itt a leglényegesebb, hogy a korábbi
normatív finanszírozást felváltotta a feladatfinanszírozás
rendszerének bevezetése. Az új rendszer alapvetõen négy
területet finanszíroz (részben):
– az önkormányzat mûködésének általános támogatását,
– az önkormányzat szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatását,
– egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok
támogatását,
– közmûvelõdési és kulturális feladatok támogatását.
A feladatellátás fentiek szerinti finanszírozása tehát azt
jelenti, hogy 2013-tól támogatást kap az önkormányzat:
– a Polgármesteri Hivatal mûködtetéséhez,
– településüzemeltetés feladataihoz,
– bölcsõdei ellátáshoz,
– gyermekétkeztetés feladataihoz,
– családsegítés, házi segítségnyújtás feladataihoz,
– óvodai ellátás feladataihoz, illetve
– kulturális közmûvelõdés feladataihoz.
A változás része az is, hogy például a gépjármûadó
60%-a elvonásra került, továbbá megszûnt az önkormányzat SZJA-ból való részesedése is. Összesen évente 200 millió Ft-ot meghaladó elvonás történik. Mindemellett a feladatfinanszírozás nem azt jelenti, hogy 100
%-ban a központi költségvetés fedezi a költségeket, hanem még a helyi adóbevételekbõl is beszámít a költségvetés évente megközelítõleg 50 millió Ft-ot, tehát a jelzett
nagyságrendû saját bevétellel az önkormányzat szabadon
nem rendelkezik.
Költségvetési bevételek-kiadások alakulása 2010-2014
között
A ciklus 4. évének az összbevétele: 4.478.943 000 Ft
volt, míg a kiadás 2014.06.30-ig 4.011.584 000 Ft. Az önkormányzat a 2010-es évet 307.907 000 Ft záró pénzkészlettel zárta, mag a 2013. év záró pénzkészlete 805.436

000 Ft volt. A számok egyértelmûen alátámasztják azt,
hogy a ciklus mind a négy évében takarékos gazdálkodás
valósult meg, az induló és a záró pénzkészlet minden évben növekedést mutat.
Az önkormányzat vagyonának alakulása
A 2010. december 31-i állapot szerint az önkormányzat
vagyona bruttó értékben 6.631.071 000 Ft volt, míg nettó
értékben 6.100.328 000 Ft. 2013. december 31-i fordulónappal a bruttó vagyonállomány 6.997.047 000 Ft, nettó
6.683.746 000 Ft.
Egyértelmû, hogy úgy gazdálkodott az önkormányzat a
vagyonával, hogy vagyonvesztés nem történt.
Nonprofit szervezetek támogatásának alakulása
A ciklus négy évében támogatásokra összesen 43.546
000 Ft-ot fordított az önkormányzat. Az éves költségvetésekben e célra tervezett támogatások odaítélése elõzetes írásos pályázatok alapján történt. A megítélt támogatásra támogatási szerzõdést kellett kötni és cél szerinti felhasználásról
a támogatott szervezet köteles volt számlákkal elszámolni. A
jogszerû és a támogatott cél tényleges megvalósítását mutatja, hogy a ciklus egyetlen évében sem kellett céltól eltérõ
felhasználást megállapíttatni és visszafizettetni.

IV. Az Önkormányzat által létrehozott bizottságok
munkájának értékelése
A 2010. évi helyhatósági választások alakuló ülésén az
újonnan megalakuló képviselõ-testület összesen 6 állandó
bizottságot hozott létre. Nevezetesen:
– Pénzügyi- és Gazdasági bizottság
– Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság
– Szociális - Egészségügyi- és Családügyi bizottság
– Kulturális bizottság
– Ifjúsági és Sportbizottság
– Ügyrendi bizottság
A bizottságok négyéves munkáját értékelve megállapítható, hogy az adott önkormányzati feladatra létrehozott bizottság mindegyike élt véleményezõ, elõkészítõ hatáskörével.
A legtöbb témát a Pénzügyi- és Gazdasági bizottság
tárgyalta, szám szerint 90 témát tûzött napirendre és tárgyalta meg, továbbá véleményezõ-javaslattevõ döntéseit határozatba foglalta. A hozott határozatainak száma 93
határozat. A bizottság elnöke önértékelõ beszámolójában
a következõ értékelést adta munkájukról:
„Pénzügyi- és Gazdálkodási Bizottságnak együtt kell
mûködni a többi bizottsággal és a képviselõ-testülettel.
Feladatai: Polgármester által elõterjesztett költségvetési tervezet, különbözõ módosítások és a zárszámadás véleményezése.
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Figyelemmel kell lenni a bevétel és kiadás alakulására,
valamint a vagyongazdálkodásra.
Javaslatot tesz a bizottság a polgármester és alpolgármesterek illetményének megállapítására.
A Bizottság a Képviselõ-testület által megszavazott négyéves ciklusprogram megvalósításának aktív
résztvevõje a Polgármesterrel együtt.
Ki kellett alakítani stratégiailag hogyan gazdálkodjunk.
Vannak a kötelezõen ellátandó feladatok: Bölcsõde,
Óvoda, ÖNO, Hivatal, Iskola (kivétel a pedagógusok bére) mûködtetése, ezen kívül a község rendjének és tisztaságának megóvása.
Szabadon választott: Bölcsõde, Óvoda, Orvosi rendelõ,
út és járdák építése, hivatal felújítás, parkok, terek, és a
meglévõ értékeink állagmegóvása. Ennek elõ kellett teremteni az anyagi fedezetét. Az állami támogatások mértéke és a saját adóbevételeinknek elégnek kell lenni a
kötelezõ feladatok ellátására.
Itt jegyezném meg, hogy egyre csökkenõ állami finanszírozás (gépjármûadó 60%, építmény és iparûzési adóból is befizetés történik az államkasszába). Ugyan feladatmutatóhoz kötött formában osztanak vissza belõle,
de Üröm egy jobb módú község tehát kevesebbet kapunk.
Így az intézményeinknél rendkívül takarékos gazdálkodást
kellett bevezetni, hogy ne éljük fel vagyonunkat.
A telekeladásokból és belterületbe csatolásból befolyó összegbõl beruházásokat, fejlesztéseket "pályázati önrészt", valamint biztonsági tartalékot képezünk, tehát gyarapítjuk a község vagyonát.
Mindezt úgy csináljuk, hogy nem a lakossági adóterhet növeltük.
Olyan példaértékû szociális hálót épített ki a Képviselõtestület amely kevés van az országban.
A négyéves ciklusprogram tervezetet alaposan túlteljesítettük, minden számlát kifizettünk, tartozása nincs az önkormányzatnak, likviditási gondjaink nincsenek.
Tehát pénzügyileg és gazdálkodási szempontból jól teljesítettünk ennek látványos példája, ha körülnézünk a községben.”

tek. Tárgyalta és elõzetesen véleményezte a bizottság az
önkormányzat tervezett beruházásait, a 021-es tábla belterületbe vonását. A Pénzügyi és Gazdasági bizottsággal
közösen véleményezte az önkormányzati vagyon hasznosítására elõkészített elõterjesztéseket, határozati javaslatokat.

Kulturális bizottság elsõ sorban az évenkénti eseménynaptár elõkészítését, illetve az éves költségevetések rendelettervezeteit véleményezte. Komoly javaslatokat dolgozott ki „a 800 éves Üröm” méltó megünneplésére például
2012-ben.
Környezetvédelmi- és Településfejlesztési bizottság
önálló bizottsági ülésén 15 témát véleményezett, továbbá
összevont bizottsági üléseket tartott a Pénzügyi- és Gazdasági bizottsággal, ahol további 20 témában alakította ki
véleményét, javaslatát. Minden esetben bizottság elé kerültek az éves költségvetések véleményezésre, továbbá a
településkép kialakításával kapcsolatos rendeletterveze-

A helyi közigazgatási feladatok értékelése
A közigazgatási és önkormányzati feladatok
elõkészítésére, végrehajtására létrehozott Polgármesteri Hivatal létszáma a ciklus elsõ éveiben 24 fõ volt. A hatásköri változásokat követõen a központi költségvetésbõl
13,6 fõ finanszírozása történt 2013-tól, ezt 2 fõvel az önkormányzat saját forrása terhére kiegészítette. A hivatal
2014-ben engedélyezett, illetve képviselõ-testület által jóváhagyott létszáma 18,5 fõ, + 1fõ tisztségviselõ, összesen tehát 19,5 fõ. Megállapítható, hogy a létszám csökkenés nincs arányban az elvitt hatáskörökkel, mivel az építéshatósági hatáskörök és egyes szociális hatáskörök ke-

16
UT_2014_08-09-10.indd 16

Ifjúsági és Sportbizottság 17 témában ülésezet és hozott konkrét döntéseket. Véleményezte az iskola tornatermének igénybevételére beérkezett kérelmeket, az önkormányzat éves költségvetésének rendelettervezeteit, a
sportpálya kedvezményes igénybevételére irányuló kérelmeket. Konkrét vizsgálódást végzett az ÜSC és a Mészöly
Focisuli között fennálló problémákban, bejelentésekben,
Ügyrendi bizottság a ciklus négy éve alatt kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a képviselõk évenkénti vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek eleget tegyenek. Megállapítható, hogy a 8 önkormányzati képviselõ és a polgármester minden év január 31-éig vagyonnyilatkozatát leadta saját maguk és hozzátartozójuk vagyonnyilatkozataival
együtt. A bizottság szabályos, határozatképes ülésein vette át a vagyonnyilatkozatokat. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartását elvégezte, és mindezt jegyzõkönyvbe foglalta.
A bizottság további feladata volt a rendelettervezetek véleményezése, illetve hatálybaléptetésük figyelemmel kísérése. A bizottság rendszeresen kapcsolatot tartott a rendelettervezetek elõkészítõivel, a bizottság véleményét a testületi ülésen ismertetette.
Szociális- Egészségügyi- és Családügyi bizottság
Átruházott hatáskörben végezte munkáját. A ciklusban
43 ülést tartott, 1783 határozatot hozott, továbbá 66.273
000 Ft odaítélésérõl döntött. A bizottság törvényi kötelezettségének minden esetben eleget tett, és évente négy
alkalommal adott számot a képviselõ-testületnek hozott
döntéseirõl, a felhasznált önkormányzati pénzekrõl. A
képviselõ-testület minden esetben jóváhagyta a bizottsági
beszámolót és felkérte a bizottságot az átruházott hatáskör további gyakorlására.
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rültek át a járási székhely önkormányzat jegyzõjéhez, illetve a járási hivatalokhoz. Ezt a megállapítást látszik igazolni a hivatal ügyiratforgalom is, amely a ciklus 4 évében
a következõképpen alakult. A ciklus 4 évében, azaz 2014.
VI. 30-ig az összes iktatott ügyirat 40.444 db. Ebbõl 2012.
december 31-éig 23.852 db ügyirat érkezett, míg 20132014 (VI. 30.) években 16.592 db. Tehát, ha figyelembe
vesszük, hogy az utóbbi iratforgalom másfél évre vonatkozik, akkor egyértelmû, hogy a változó hatáskörök ellenére ugyanolyan nagyságrendû az aktaforgalom, mint az
korábban volt, csak most kevesebb létszámmal kell azokat feldolgozni. A hatósági munka ellátása mellett ezzel
a létszámmal kellett és kell megoldani az önkormányzat
mûködésének elõkészítését, a testület által hozott határozatok végrehajtását is.
Ha
figyelembe
vesszük
a
képviselõ-testület
mûködésénél
ismertetett
számadatokat,
akkor
egyértelmûen megállapítható, hogy az igen kis létszámú
apparátus a feladatok ellátását tekintve túlterhelt. A több,
mint negyvenezer iktatott ügyet tekintve államigazgatási
jogkörben hozott érdemi határozatok száma meghaladja
a 5000 határozatot. E nagy szám mellett a jogorvoslatok
száma elenyészõ, amely mindössze 11 volt.
Az épület adottsága miatt továbbra sem sikerült a kulturált ügyintézés feltételeinek kívánat mértékû megteremtésében elõre lépni, ez csak a hivatal épületének bõvítésével,
illetve új hivatal építésével lesz elérhetõ. Mindezek ellenére a köztisztviselõk és vezetõk szakmai elkötelezettsége, az ügyfelek iránti maximális empátia ellensúlyozta a
meglévõ tárgyi hiányosságokat és helyi közigazgatás ellátásának színvonalát megõrizte.

V. Összefoglaló értékelés
Megállapítható, hogy a 2010-ben megfogalmazott
célkitûzések és a testület által elfogadott gazdasági
program végrehajtása pozitív. A célkitûzések többségében teljesítésre kerültek, a végre nem hajtottak viszont egyrészt nem voltak aktuálisak, másrészt pedig
belépett helyükre olyan plusz feladat, amely a lakosság többségének igényével találkozott.
Végrehajtásra került:
–a
 település és intézményhálózatának jó színvonalon való mûködtetése,
–v
 alamennyi közszolgáltatás biztosított volt,
 agas ellátást nyújtott a helyi szociális háló,
–m
–v
 égrehajtásra kerültek a még 2007-ben elfogadott
környezetvédelmi programban elõírt feladatok,
–a
 helyi adópolitika optimálisan mûködött,
–a
 településtisztasági szolgáltatás folyamatos volt,
–k
 özbiztonság tovább erõsödött,

–a
 hagyományok ápolására nagy hangsúlyt helyezett az önkormányzat,
– f ejlesztési feladatait kevés kivételtõl eltekintve
végrehajtotta, illetve egy sor többletfejlesztést
valósított meg.
Nem került végrehajtásra:
– a kerékpárút kiépítésére vonatkozó tervek elkészítése,
 arkolási lehetõségek bõvítése, illetve
–p
–a
 Mûvelõdési Ház felújítása, bõvítése.
Az viszont tény, hogy a megvalósított többletfeladatok lényegesen meghaladják az elmaradt feladatokat és a lakosság többségének támogatását élvezik. Mindez azt igazolja, hogy az önkormányzat által a ciklus idõszakára megfogalmazott célok reálisak és végrehajthatóak voltak, a végrehajtás folyamatában jelentkezõ többlet feladatok úgyszintén. A ciklus idõszakában történt meg a közigazgatási reform
is, továbbá lényeges változás állt be az önkormányzatok finanszírozásában is. Meg kellett tehát találnunk
azt az optimális megoldást, amely még nem veszélyezteti a feladatellátás minõségét, de létszám megtakarítással jár. A környezõ településekhez viszonyítottan is
igen alacsony létszámmal végeztük feladatainkat, így
elkerülhetõ volt az, hogy növeljük a lakosság adóterheit. Ezt a célt is sikerült teljesítenünk, amelyet a jövõben
is követendõnek tartunk. A településüzemeltetési feladatainkat tekintve rendszeresítettük a nyári diákmunkát, ezzel az alkalmazott diákoknak és a szüleiknek is
segítséget nyújtottunk a következõ tanév kezdéséhez.
Mindemellett az önkormányzat zöldterületeinek ápolása és gondozása naprakészen kezelhetõ volt.
A ciklus idõszakában került sor a település alapításának 800. éves évfordulójának megünneplésére,
amelynek keretében egész évre szóló programokkal
adtunk hangsúlyt az ünnep jelentõségének.
A 2010-ben megválasztott képviselõ-testület ismét
eleget tett ígért célkitûzéseinek és tovább emelte a település infrastrukturális ellátottságát, a településkép
színvonalát, a lakosság komfortérzetét, a település
közbiztonságát.
Üröm, 2014. szeptember hó
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Becsengettek…
Tanévnyitó 2014/2015.

Az ürömi József Nádor Általános Iskolában 18 tanulócsoportban 405 tanuló kezdte meg tanulmányait az új tanévben. A három
elsõ osztályban 69 kisdiák ismerkedik a betûvetéssel és a számok világával. Az alsó tagozatos gyermekek száma 282, felsõ tagozaton 123 diák tanul.
Az iskolában az eredményes oktató-nevelõ munka feltételei
biztosítottak, így mindenki nyugodtan és a nyári pihenés után
újult erõvel néz az újabb kihívások, feladatok elé.
Kívánunk minden kedves gyermeknek és szüleiknek sok-sok
örömteli pillanatot a tanév során!!!
„Az élet kihívás – fogadd el,
Az élet kötelesség – teljesítsd,
Az élet játék – játszd,
Az élet érték – vigyázz rá…”
Tagschererné Braun Mária
(Fotók az iskola honlapjáról)
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Új nevelési év –„régi” csapat
Élet az Ürömi Hóvirág Bölcsõdében

Megkezdõdött a szeptember, ezzel együtt megkezdõdött az új nevelési évünk. Nagyon sok kisgyermek számára tudunk megint ellátást biztosítani a
bölcsõdénkben.
A beszoktatás folyamatos. Minden héten, minden csoportba csak egy-egy új kisgyermek érkezik, hogy a szülõktõl
való elválást könnyebbé tudjuk tenni számukra. Ez az egy
hét arról szól, hogy a szülõk (általában anyuka) segítségével minél alaposabban megismerjék a gondozók a kicsiket.
Az elsõ egy-két napban nem is töltenek el sok idõt a csoportokban. Ismerkednek a bölcsis szokásokkal és szabá-
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próbálják a gyerekek. Nem mondhatom, hogy nincs sírás, nem mondhatom, hogy a szülõk ezt könnyen viselik, sõt, inkább nehezebben a gyermekeiknél, de ez természetes folyamat. Igyekszünk segíteni, és megnyugtatni mindenkit. Gyermeket,
anyukát, nagymamát, hiszen mindenki számára nehéz az elválás.
De kik is azok az „ÕK”, kik is a
gondozó-nénik?
Na, ÕK azok, akik nélkül nem tud
mûködni egy ilyen intézmény, ÕK
azok, akik munkájukkal és eredményeikkel öregbítik az intézmény hírét.
Õk azok, akikre TI, szülõk rábízzátok a legdrágább kincseteket. Persze
az intézmény falain belül számomra

lyokkal. Ahogy egyre jobban feloldódik a gyermek, úgy fogják fokozatosan átvenni a gondozó nénik a szülõk szerepét. Próbálnak kapcsolatot kialakítani a gyermekkel, megfigyelik anyukát, hogyan gondozza, hogy eteti, hogy vigasztalja a kicsit, majd egyre többször már õk nyújtanak segítõ
jobbot. Amikor a gyermek megismeri a saját gondozóját,
amikor már elfogadja az õ segítségét, akkor hosszabb-rövidebb idõre kiküldjük a szülõt a csoportszobából. Elõször
csak az öltözõbe, majd egyre távolabb a bölcsõdétõl. A beszoktatás második hetén bizony már az itt-alvást is meg-

mindenki ugyanolyan fontos, mert ha
a gépezetben csak egy fogaskerék is
elkopik…,de ha egy gyermek a szüleivel belép a bölcsibe, ha meg is látja a tisztaságot, vagy érzékeli a jókedvet és összetartást, akkor is évek
múltán már csak a gondozó-nénire
fog emlékezni. És ez így is van jól.
Hiszen ÕK azok, akik a nap 24 órájából a legaktívabb 8-9 órát a TI gyermekeitekkel töltik.
Minden leendõ kis bölcsõdésünknek és szüleinek kitartást, jó
kedvet, remek csoportot, új barátokat
és nem utolsósorban „szuper gondozó-néniket” kívánok!
Csordásné Tõkés Katalin
Bölcsõdevezetõ
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Ürömi Tükör
HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2014. július-szeptember havi ülésének döntései
• Módosították a képviselõk az önkormányzat helyi adórendeletét és kiterjesztették a menteség körét.

•M
 ódosította a képviselõ-testület vagyongazdálkodási rendeletét, kiegészítve a vagyonkezelés szabályaival.

• Szabályozták a képviselõk a kiadások tekintetében a készpénzben történõ fizetéseket.

•Ú
 j önkormányzati rendeletet alkottak a képviselõk a közterületek elnevezésérõl és a házszámozás szabályairól.

• Felügyeleti vizsgálat megállapításai alapján helyi rendelet
módosítására került sor a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjait illetõen, nevezetesen a térítésmentes
szolgáltatásoknál is rendeletben mondták ki azon szolgáltatások körét, ahol az önkormányzat nem állapít meg díjfizetési kötelezettséget.

•H
 atározatban döntött a testület egy nehéz helyzetben lévõ
család támogatásáról, csatorna hozzájárulási díj átvállalásáról.
• Tájékoztatót hallgatott meg a testület a vízgazdálkodásról
szóló törvény módosításáról és ezzel kapcsolatos jövõbeni
önkormányzati kötelezettségekrõl.

• Határozatban döntött a testület a 72/2005 (V.25.) Kt. számú
határozat módosítását illetõen (településszerkezeti terv).

•M
 eghatározták a képviselõk a 2014. évi közmeghallgatás
idõpontját.

• Módosították a képviselõk a Helyi Építési Szabályzatot,
mely módosításra elsõsorban azért került sor, mivel a korábbi rendeletben pl. a véderdõt illetõen elírás történt.

•K
 edvezményrõl döntött a testület a GANKAKU SE kérelmére kedvezményes tornaterem használatát érintõen.

• Kiválasztották a képviselõk a sportpálya mellett lévõ gördeszka pálya köré építendõ zajárnyékoló fal kivitelezésére
beérkezett vállalkozók közül a nyertes vállalkozót.

• Írásban tájékoztatta a polgármester a képviselõket a két ülés
között hozott fontosabb döntéseirõl.
•D
 öntött a testület az Ürömi Fiatalok Egyesülete kérelmében
és biztosította számukra a kedvezményes községi sportpálya és Mûvelõdési Ház nagytermének a használatát.

• Határozatban döntött a testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben a leltározás idõtartamának meghatározásáról.

• J óváhagyta a testület az Ürömi Gyermekjóléti Szolgáltatás
szakmai programját.

• Döntött a testület a Polgármesteri Hivatal épület felújításánál
jelentkezõ többletmunkák költségeirõl.

 atározattal vette tudomásul a testület a József Nádor Álta•H
lános és Mûvészeti Iskola módosított házirendjét, pedagógiai programját és SZMSZ-ét.

• Megválasztotta a képviselõ-testület a 6. számú (800) szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.

•D
 öntött a képviselõ-testület a Bécsi úti járda felújítására beérkezett árajánlatokban.

• Döntött a testület az úttörõ utcai játszótéren megrongálódott
hálós mászóka javítási költségeirõl.

•E
 lfogadta a képviselõ-testület az ürömi víznyelõ megközelítésére szolgáló járda és lépcsõ építésére beérkezett árajánlatot.

• Jóváhagyták a képviselõk a Polgármesteri Hivatal elõtti tér
gyepszõnyeg javítási költségeit.

 iztosította a képviselõ-testület az iskola tornaterem 13 db.
•B
falvédõ áthúzási és egyéb szükséges munkálatok költségeit.

• Jóváhagyta a testület az egynyári növények csigák elleni védekezési költségeit.

•D
 öntött a testület a Péter-hegyi út lakóinak kérelmére az utcai közvilágítás kiépítésérõl.

• Megtárgyalta a képviselõ-testület az MBK BAU Kft. és a
Stonemine Kft. kérelmét az 1045 hrsz-ú ingatlanon lévõ insitu anyag megvásárlására vonatkozóan.

• Támogatta a testület az Ürömi Fiatalok azon kérelmét, hogy
a tervezett programjaikhoz a Mûvelõdési Ház nagytermét
biztosítsa ingyenesen.

• Megválasztotta a képviselõ-testület a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

•D
 öntött a testület címerhasználat kérelemben.

• Döntött a testület az orvosi rendelõ melletti úton lévõ csatornaszolgalmi jog alapításáról.
 lfogadta a képviselõ-testület a polgármester tájé•E
koztatóját a költségvetés végrehajtásának elsõ félévi
teljesítésérõl.

•B
 iztosította a testület az anyagköltséget a József Nádor utca – Szikla utca és a Kalmár utca közötti 85 fm lépcsõ kiépítéséhez.
Üröm, 2014. október hó
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Dr. Halász Mónika
jegyzõ
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Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
13/2014 (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a 12/2013
(IV. 26.) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2011 (IV.04.) számú rendelet módosítására az
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 43. § és 53. §-ban
kapott felhatalmazás alapján Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja.

3. §
Az Ör 42. § 6.) bekezdés helyesen:
„a bizottságok fõbb feladatait az e rendelet új 3. számú melléklete tartalmazza.”
4. §
Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.

1.)

1. §
Az Ör. 7. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép.
„7. § (2) bekezdés:
Az önkormányzat kötelezõ közfeladatait az alábbi kormányzati funkció
szerinti szakfeladatokon látja el.”
– 011130 önkormányzati jogalkotás
– 431102 a település sportlétesítményének mûködtetése és fejlesztése
– 013360	más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás (építmények üzemeltetése)
– 066010 zöldterületek kezelése
– 013320 köztemetõ fenntartás és üzemeltetés
– 096020 az iskolai intézményi étkeztetés
– 562917 munkahelyi étkeztetés biztosítása
– 562920 egyéb étkeztetés biztosítása
– 042180 biztosítja az állategészségügyi feladatellátást
– 011130	önkormányzat és önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
– 011140 helyi nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége
– 066020	a város-és községgazdálkodási feladatokat és egyéb szolgáltatásokat
– 064010	a szolgáltatóval kötött szerzõdés keretében gondoskodik a
település közvilágításának ellátásáról
– 018010	végzi az önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel
– 900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl
– 074011 a foglalkoztatás egészségügyi alapellátás feladatait
– 074031	gondoskodik a család és nõvédelmi egészségügyi gondozásról
– 074032	gondoskodik az ifjúsági egészségügyi gondozási feladatellátásról
– 107054 családsegítés feladatainak ellátása
– 018030 támogatási célú finanszírozási mûveletek
– 900070 fejezeti és tartalékok elszámolása
– 072112 szerzõdés keretében a háziorvosi ügyelet biztosítása
– 105010 munkanélküli aktív korúak ellátása
– 106020 	lakásfenntartás és lakhatással összefüggõ támogatás biztosítása
– 101231	fogyatékossággal összefüggõ pénzbeli ellátások, támogatások
– 101150	betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
biztosítása
– 104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
– 107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások biztosítása
– 104030 gyermekek napközbeni ellátása
– 104042 gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása
– 107051 szociális étkeztetés biztosítása
– 107052 házi segítségnyújtás biztosítása
– 103010 elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása
– 104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások
(rendkívüli)
– 141231 rövid idõtartamú közfoglalkoztatás
– 041232 start-munkaprogram téli közfoglalkoztatás
– 041233 hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
– 041234 közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás
– 082091	közmûvelõdési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
– 082092	közmûvelõdés, hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
– 091140 óvodai nevelés ellátás mûködtetési feladatai
– 091110 óvodai nevelés, ellátás
– 091120 sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai ellátása
– 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
– 096010 óvodai intézményi étkeztetés
– 013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
2. §

2.) A bizottságok tagjainak névsorát az e rendelet új 1. számú függeléke tartalmazza.
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1.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

2.)

Üröm, 2014. június 25.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve az önkormányzat SZMSZ. 35.§ (5) bekezdés
alapján.
Üröm, 2014. június 27. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô
Üröm Község Önkormányzatának 14/2014.(VI.27.) számú
önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt
3/2013.(I.18.) 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.§.(1) 48.§.(1)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) foglaltakra figyelemmel az egységes szerkezetbe foglalt rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 5. § (2) bekezdés c) pontjából az óvodai ellátást és a házi gyermekfelügyeletet törli.
2. §
Az Ör. 12. § (2) bekezdése helyesen:
„(2) bek:
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások körébe tartozó szolgáltatások közül az étkezésért és a külön rendeletben szabályozott feltételek esetén a gondozásért kell térítési díjat fizetni.”
3. §
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2014. június 25.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Záradék:
Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35 § (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve és kifüggesztve.
Üröm, 2014. június 27. nap			

1.) Az Ör 42. § 5.) bekezdése f) pontját törli.
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5. §

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
15/2014 (VI.27.) számú rendelete az 5/2013. (II.21.) számú
önkormányzati rendelet módosítására a településképi véleményezési eljárásról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
17/2014. (VII. 30.) számú önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 17/2007 (XI. 24.) számú rendelet
módosítására a helyi adókról

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontja, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 6.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló
egységes szerkezetbe foglalt helyi rendeletét (a továbbiakban ÖR) az
1990. évi C. törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § kapott felhatalmazás alapján
az alábbiak szerint módosítja:

1.§

1.§

Az Ör. 4. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (3) bekezdés:
Amennyiben a polgármester településképi véleményt ad, abban az esetben a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre:
a) javasolja, vagy
b) feltétellel javasolja, vagy
c) nem javasolja.”

Az ÖR 15/D §-a kiegészül egy új (6) bekezdéssel, így értelemszerûen a
jelenlegi (6) bekezdés (7) bekezdésre változik.
„új (6) bekezdés
Mentes a SADOVE településrészen magánszemély tulajdonában álló,
2008 elõtt épült rendezetlen funkciójú épület.”

2.§

2.§

/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.

(1) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak.

/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2014. június 25.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Laboda Gábor
polgármester

Záradék
A rendelet az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35
§ (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve
és kifüggesztve 2014. 06.27.napján.
Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontja, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény 6.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1.§

Kihirdetve és kifüggesztve az SzMSz 35. § (5) bekezdésére figyelemmel.

17/2014. (VII. 30.) ÖR indokolása
ÖR 1. §-hoz
Az önkormányzat jelenleg hatályos helyi adórendeletének mentességi
szabályai nem alkalmazhatóak azokra a SADOVE település részen épült
ingatlanokra, melyeknek egy részre még mindig rendezetlen funkciójú,
de többségében lakás céljára használják. Az ingatlanok többsége építési engedély nélkül épült.

Laboda Gábor
polgármester

2.§
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
18/2014. (VII. 30.) számú önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történõ teljesítésének szabályairól

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2014. június 25.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm, 2014. július 30.

Az Ör 3. § (3) bekezdés a) pontját törli.

Dr. Halász Mónika
jegyzô
Záradék

A rendelet az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35
§ (5) bekezdésére figyelemmel kihirdetve
és kifüggesztve 2014.06.27.napján.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk,
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1.§
E rendelet hatálya Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete által – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés i) és ia) pontja szerint – irányított költségvetési szervekre terjed ki.
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm, 2014. július 30. nap

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
16/2014. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a 11/2013
(III.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására a településképi bejelentési eljárásról

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm, 2014. július 29.
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Ürömi Tükör
rendeletek
2.§
(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára
figyelemmel elõnyben kell részesíteni a banki átutalással, vagy bankkártyával történõ fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történõ teljesítésére csak az e rendeletben
szabályozott esetekben kerülhet sor.
3.§
(1) Az Önkormányzat Képviselõ-testülete intézményirányító jogkörébe
tartozó költségevetési szervek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal összevont pénz és értékkezelési szabályzatában, illetve az intézményi pénzkezelési szabályzatokban meghatározottaknak megfelelõen
az alábbi esetekben igényelhetõ készpénz felvétele, illetve kiadások
készpénzben történõ teljesítése:
a) a
 pénzbeli szociális ellátások közül az átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi segély,
b) a személyes juttatások körében
ba) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások,
bb) külsõ személyi juttatások
c) készpénz elõleg,
d) útiköltség térítések,
 saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtée) a
rítés,
f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,
g) karbantartással, mûködtetéssel kapcsolatos kiadások,
h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
i) reprezentációs kiadások,
j) természetes személy részére fizetendõ pénzbeli kártalanítás, vagy kártérítés,
k) ellátottak részére a személyi térítési díj visszafizetése,
l) ellátottak egyéb pénzbeli jutatásai,
 gyéb, nem rendszeresen elõforduló céljellegû kisösszegû kifizetém) e
sek,
n) jogcímtõl függetlenül 100.000 Ft összegig történõ egyéb kifizetés,

Elõzetes hatásvizsgálat a kiadások készpénzben történõ
teljesítésének eseteirõl szóló 18/2014 (VII. 30.) számú önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése a helyi önkormányzati rendelet elõkészítõjének feladataként írja elõ a megalkotásra kerülõ rendelet elõzetes hatásvizsgálatát, azaz annak felmérését, hogy a bevezetésre kerülõ helyi rendeletnek milyen várható következményei lehetnek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ) Áht. 109. § (6) bekezdése hatalmazza fel a helyi önkormányzatokat arra, hogy helyi rendeletben szabályozzák és állapítsák meg az irányításuk alatt levõ költségevetési szervek kiadásainak készpénzben történõ teljesítésének eseteit. Ez az önkormányzat esetében a Polgármesteri Hivatalra háruló feladat, miután a Polgármesteri Hivatal teljesíti az önkormányzat kiadásait. A cél, hogy készpénzkímélõ fizetési módok érvényesüljenek a gazdálkodás területén.
1.) Az önkormányzati rendelet várható gazdasági, társadalmi és költségvetési hatásai
A társadalmi és gazdasági hatást a rendelet annyiban fejti ki, hogy meghatározza a készpénzben teljesíthetõ kiadások körét. A rendeletben
meghatározottakon túl legfeljebb egyedi esetekben, egyedi elbírálás és
engedélyezést követõen történhet készpénzes teljesítés. A költségevetési hatás annyiban összegezhetõ, hogy szabályozza a gazdálkodást, a
pénzkezelést a készpénzfizetések eseteire.
2.) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenõen a házipénztárakból csak a szervezet vezetõjének egyedi írásbeli engedélye alapján
teljesíthetõ készpénzkifizetés.

A rendeleti szabályozás egészségügyi és környezeti következményekkel
nem jár, mivel ez a fizetési mód alkalmazása környezeti hatással nem jár.

4.§

3.) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló
hatásai

 szervezet vezetõje által erre feljogosított személy készpénzes kifi(1) A
zetései teljesítésére készpénzelõleget vehet fel a házipénztárból.
(2) A
 házipénztárból felvett készpénzelõleggel a szervezet pénz és értékkezelési szabályzatában foglaltak betartásával kell elszámolni.

A rendelet adminisztratív többlet terhet nem jelent, mivel csak szabályozza a készpénzfizetési mód alkalmazásának eseteit.
4.) Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, illetve elmaradásának várható következményei

5.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

A törvényi felhatalmazás a rendelet megalkotására egyben végrehajtási
kötelezettséget is jelent, melynek elmulasztása törvénysértés.

Üröm, 2014. július 29.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

A rendelet alkalmazása a jelenlegi feltételek mellett nem igényel többlet
személyi, pénzügyi és tárgyi feltételt.

Kihirdetve és kifüggesztve az SzMSz 35. § (5) bekezdésére figyelemmel.
Üröm, 2014. július 30. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Üröm, 2014. június hó.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

VIII. – IX. – X.
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Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
19/2014. (VII. 30.) Kt. számú önkormányzati rendelete a
23/2013.(XI. 28.) Kt. számú önkormányzati rendelet módosítására a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2014.
évi térítési díjairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott
Idõsek Napközi Otthonában (INO) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az ÖR. 1. §-sal hatályba lépett melléklet helyébe a jelen rendelet új módosított 1. számú melléklete lép és kiegészül a rendelet egy új (2) (3) (4)
számú melléklettel.

/1/ Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2014. július 29.
Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35 § (5) bekezdés alapján kihirdetve és kifüggesztve:
2014. július 30. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díjairól
Szociális étkezés
Nyugdíjkategória

42.750 57.000
70.000
80.000
85.000
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
150% 150-200% 200-250% 250-300% 300-350%
						
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap

99.999 100.000
Ft-ig
Ft-ig
ÖNYM ÖNYM
350% felett
felett
Ft/nap Ft/nap

Étkezés (ebéd)
házhozszállítással

105

260

330

475

590

620

712

Étkezés házhozszállítás nélkül

105

260

330

475

590

620

712

Házi segítségnyújtás
Nyugdíjkategória

42.750 57.000
70.000
80.000
85.000
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
150% 150-200% 200-250% 250-300% 300-350%
						
Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra
105

210

330

425

465

99.999 100.000
Ft-ig
Ft-ig
ÖNYM ÖNYM
350% felett
felett
Ft/óra Ft/óra
490

520

Idõskorúak nappali ellátása
Nyugdíjkategória

42.750 57.000
70.000
80.000
85.000 99.999 100.000
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
Ft-ig
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM ÖNYM
150% 150-200% 200-250% 250-300% 300-350% 350% felett
						
felett

600
ebéd:
475
reggeli:
125

760
ebéd:
590
reggeli:
170

0
Ft

0
Ft

0
Ft

0
Ft

800
830
ebéd: ebéd:
620
712
reggeli: reggeli:
180
118
0
Ft

0
Ft

Vendég étkeztetés: bruttó 712 Ft/adag
Személyzeti étkeztetés: bruttó 495 Ft/adag (az étkezést kötelezõen
igénybevevõk)
Személyzeti étkeztetés: bruttó 610 Ft/adag
2. sz. melléklet

Bérköltség
Sz.-né 60%
K.V.-né
Összesen
Szoc. ho 27%

1048 105
1312 000
2 360 105
637 228

Rezsi kiadások
gáz
áram
vízdíj
Összesen
Rezsi kiadás bruttó
Dologi kiadások/élelmezés is/
Összesen

349 000
134 000
75 000
558 000
-étk.215 946
434 408
342 054 + áfa 92 354
4 100 300
7 532 041
1 129 806
8 661 8472 180 0006 481 847-251 munkanap
1 229 Ft

Készítette: Szemerei Mihályné
A számítás alapja a 2013. évi adatok
Üröm 2014. 07. 08.
3. sz. melléklet
Önköltség számítás az Idõsek Klubja Étkeztetési térítési díjáról adatok
Ft-ban
Bérköltség
Sz.-né 15%
H.K. 50%
Cs.-né
Összesen
Szoc. ho 27%
Rezsi kiadások
gáz
áram
vízdíj
Összesen
ÁFA 38,7% = 215,946 X27%
Rezsi kiadás bruttó
Dologi kiadások /élelmezés + Áfa/
Összesítés

419 200
480 000
647 034
1 546 234
404 539
349 000
134 000
75 000
558 000 étkezõ+konyha. 38, 7 m2
58 300
616 305
342 054 + áfa 92 354
5 639 000
8 206 078

Közvetett költség 15%
Össz. kts. közvetlen+közvetett
Összesen
2013. évi támogatás étkezési
adagok száma átlag 45nap 253 munkanap
1adagra jutó napi önköltség
Készítette : Wágner Ilona
A számítás alapja a 2013. évi teljesítési adatok
Üröm 2014. 07. 08.

VIII. – IX. – X.
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0
Ft

435
ebéd:
330
reggeli:
105

Közvetett költség 15%
Összesen
2013. évi támogatás Nappali ell.
21 fõ átlagosan kiadás tám. összesen
1 fõre jutó napi önköltség

1. sz. melléklet

Házi segítségnyújtás térítési
díja

Nappali ellátás
étkezés nélkül

370
ebéd:
260
reggeli:
11

Önköltség számítás az Idõsek Klubja Nappali ellátására adatok Ft-ban

2.§

Laboda Gábor
polgármester

Idõskorúak
térítésnappali
mentes
ellátása		
		
		

1 130 912
9 436 990
8 661 8471 328 640 11 385
712

25
2014.10.01. 0:42:39

Ürömi Tükör
rendeletek
2.§

4. sz. melléklet
Önköltség számítás az Idõsek Klubja Házi szociális gondozási díj adatok Ft-ban
Bérköltség
Sz.-né 25%
K.V.-né
A.-né
H.K. 50%
Összesen
Szoc. ho 27%

698 024
1220 298
1455 518
647 024
4021 607
1085 834

Dologi kiadások /SZAKMAI KÉSZLET/
Összesen

38 540
5 145 981

Közvetett költség 15%
Összesen
2013. évi támogatás
16 fõ átlagosan kiadás tám. összesen
4 016
1 gondozottra jutó önköltség óradíj

771 897
5 917 878
2 320 000
3 597 878251 munkanap

A R. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(3) Falusias lakóterületen oromfalas homlokzat vagy homlokzatrész szélessége 7,5 méternél szélesebb nem lehet."
3.§
A R. 1. számú mellékletét képezõ 2013. decemberi dátumú SZ-1 jelû szabályozási terv kiegészül jelen rendelet 1. számú mellékletét képezõ 2014.
VII. 29. dátumú SZ-1/M jelû tervlappal. Ugyanakkor az SZ-1/M jelû tervlap
által lefedett terület az SZ-1 jelû tervlapon hatályát veszti.
Záró rendelkezések
2.§
(1) Ez a rendelet az elfogadását követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

896

Készítette : Wágner Ilona
A számítás alapja a 2013. évi adatok
Üröm 2014. 07. 08.

Kelt: Üröm, 2014. július 29.

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
20/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési
szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kihirdetve és kifüggesztve

Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 62 .§ (6) bekezdés 6. pontjában
kapott felhatalmazások alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek és 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm, 2014. július 30.			
Dr. Halász Mónika
jegyzô

1. melléklet a 20/2014 (VII.30.) számú önkormányzati rendelethez
SZ-1/M jelû 2014. VII. 29. dátumú ÜRÖM KÖZSÉG – SZABÁLYOZÁSI
TERV - MÓDOSÍTÁS címû tervlap

Módosító rendelkezések
1.§
A helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
" (5)
a) Az Lke-4, Lke-13, Lke-20, Lke-22, Lke-23 jelû építési övezetekben legfeljebb két lakás építhetõ.
b) Az Lke-9 jelû építési övezetben legfeljebb három lakás építhetõ.
c) Az Lke-2, Lke-24 jelû építési övezetekben legfeljebb négy lakás
építhetõ.
d) Az Lke-7 jelû építési övezetben legfeljebb hat lakás építhetõ.
e) Ikres beépítésû telken csak egy lakás építhetõ.
f) Az Lke-1/b jelû építési övezetben 1500 m2-ként legfeljebb két lakás
építhetõ. 1500m2-es telekméret felett az 1500m2 töredékrészét kitevõ területnagyságból a kerekítés szabályai szerint kell az építhetõ lakásszámot számítani.
g) Az Lke-1, Lke-3, Lke-5, Lke-6, Lke-8, Lke-10, Lke.11, Lke-12, Lke14, Lke-15, Lke-16, Lke-17, Lke-18, Lke-19, Lke-21, Lke-25 jelû építési
övezetekben 900m2-nél kisebb telken csak egy lakás építhetõ, 900m2-t
elérõ telken legfeljebb két lakás építhetõ."
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2014
(IX. 11.) számú önkormányzati rendelete a 27/2012 (X.31.)
számú önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
Üröm Község Képviselõ-testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, ugyanezen törvény 6.
§ (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 109. § (4) bekezdésében,
143. § (4) bekezdés i) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott rendeletét a Mötv. 48. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a
következõk szerint módosítja:

VIII. – IX. – X.
2014.10.01. 0:42:40

Ürömi Tükör
rendeletek
5.§

1.§
1.) Az ÖR 9. § (2) bekezdés az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
„A 9/A § (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelõk részére a vagyon ingyenesen az alábbi közfeladatok ellátása esetén adható kezelésbe:
a) óvodai ellátás
b) bölcsõdei ellátás
c) alapfokú oktatás-nevelés
d) gyermekvédelem-szociális ellátás
e) igazgatási tevékenység

1.) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2014. szeptember 10.
2.§
1.) Az ÖR 9. §-a az alábbi 11.) bekezdéssel kerül kiegészítésre:
„11.)Vagyonkezelõ beruházást, felújítást csak az önkormányzat költségvetési rendeletében szabályozott módon és keretek közt végezhet.”

Laboda Gábor

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô

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

3.§

Üröm, 2014. szeptember 11. nap

1.) Az ÖR II. fejezet egy új 9/A § és 9/B §-sal egészül ki.
„9/A § (1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei:
a) Polgármesteri Hivatal
b) az önkormányzat költségvetési intézményei
c) gazdasági társaság

Dr. Halász Mónika
jegyzô

2.) A képviselõ-testület az önkormányzati vagyon tárgyait vagyonkezelési szerzõdéssel e rendelet keretei között bízhatja másra.
3.) A vagyonkezelõ szervet a vele kötött vagyonkezelési szerzõdéssel
összhangban, a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost megilletõ jogokat és köteles teljesíteni a tulajdonost terhelõ kötelezettségeket.

Üröm

Község

Önkormányzat

Képviselõ-testületének

22/2014 (IX. 11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérõl és házszámozás szabályairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelemmel a Magyar4.) Vagyonkezelõi jog létrejöhet vagyonkezelési szerzõdéssel, vagy kijelöléssel.

ország helyi Önkormányzatairól szóló (Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fel-

4.§

adatkörében eljárva a közterültek elnevezésérõl és a házszámozás sza-

1.) 9/B § (1) Az önkormányzat a vagyonkezelési szerzõdés megkötésekor az ott részletezetett feltételek meghatározásával dönt arról, hogy a
vagyonkezelõnek elengedi, vagy nem engedi el a Mötv. 109. § (6) bekezdése szerinti kötelezettséget.

bályairól az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község közigazgatási területére, min-

2.) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembevételével lehet átengedni.
3.) A képviselõ-testület 5.000.000. forintot elérõ vagyonkezelési jog
átengedésérõl napilapban történõ hirdetéssel a legjobb ajánlattevõ javára dönt.

den természetes személyre és székhellyel rendelkezõ jogi személyre,

4.) A képviselõ-testület a (3) bekezdésben meghatározott érték alatti vagyonkezelési jog létesítésére vonatkozó ajánlattétel lehetõségét a
helyben szokásos módon hirdeti meg (honlap, Ürömi Tükör) és dönt a
legkedvezõbb ajánlat szerint.

(1) E rendelet alkalmazásában

5.) A vagyonkezelési érték meghatározása piaci értékben történik.
6.) A vagyonkezelési szerzõdés a vagyonkezelés ellentételeként:
a) pénzösszeget, vagy
b) pénzben kifejezett értékõ tevékenységet, vagy más ellenszolgáltatást
írhat elõ.

jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra, az ingatlannyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplõ ingatlanra.
2.§
Értelmezõ rendelkezések

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény szerint meghatározott közterület.
b) Önálló épület: az utcai számozás szerint fõépületnek minõsülõ lakó-,
gazdasági vagy egyéb rendeltetésû épület.
c) Utca névtábla: olyan tábla, amelyen az utca teljes neve szerepel.
d) Házszámtábla: az ingatlannak (teleknek) az utca házsorában elfoglalt
egyedi számszaki
vezése.
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megjelölése, közterületnév nélkül.

e) Közterületnév: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megne-
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Ürömi Tükör
rendeletek
3.§

vezés olyan személynek állítson emléket,
a) akinek közismert a tevékenysége és személye közmegbecsülésnek

Házszámozás

örvend,

(1) A házszámtáblát az építési frontban levõ épületek esetében annak
homlokvonalán a talajtól számított két méterig úgy kell elhelyezni, hogy
az utcáról jól olvasható és látható legyen.

b) aki a tudomány, mûvelõdés, sport, vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentõset tett, vagy alkotott,
c) akinek Üröm település életében fejlõdésében kiemelkedõ szerepe volt.

(2) Az építési fronttól 5 méter távolságon túl lévõ épületek házszámtáblá-

(5) A település közterületeirõl (utcáiról) az önkormányzat Polgármesteri

it a bejárati kapura kell kifüggeszteni.

Hivatala nyilvántartást vezet.

(3) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felõli telekhatártól
számított 1,5-2 méter között a földbe ásott fa, vas, beton vagy egyéb

6.§

anyagból készült 1,5 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni úgy,
hogy az utcáról jól olvasható és látható legyen.

Eljárási szabályok

(4) Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhetõ.
(5) Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldal páros számozást kap.
(6) A csak egyik oldalon beépíthetõ utcák házszámozása egytõl

(1) A közterület elnevezését, vagy az elnevezés megváltoztatását bárki

kezdõdõen folyamatos.

kezdeményezheti írásban.

(7) Az utca nevét jelzõ tábla elhelyezését az épület (telek) tulajdonosa

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

(használója) köteles tûrni. Az ingatlan karbantartásával összefüggõ mun-

a) a kezdeményezés okát,

kák végzése során annak tisztántartásáról köteles gondoskodni.

b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,

(8) Az utca nevét jelzõ táblát az utca két oldalán fekvõ elsõ és utolsó, illetve a közbensõ sarki telken lévõ épületen kell elhelyezni, a 3. §-ban leírtak figyelembevételével.
(9) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsõházból álló

c) a javasolt elnevezés indokát, utalva a helytörténeti, vagy egyéb vonatkozásra,
d) a javasolt elnevezést.

épület ikerház szerkezetileg megosztható ingatlan esetén, továbbá te-

(3) A kezdeményezést döntésre való elõkészítés után a polgármester a

lekmegosztás során keletkezõ új helyrajzi számú ingatlan esetén: A; B; C

képviselõ-testület elé terjeszti.

stb. alátörés (pld. 1/A; 1/B, 1/C) alkalmazható.

(4) A közterületek elnevezésérõl a képviselõ-testület határozattal dönt.
(5) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos

4.§

módon közzé kell tenni és a döntésrõl értesíteni kell az illetékes okmány-

(1) A telek számozásáról a hiányzó és olvashatatlanná vált utcai név-és

irodát, levéltárat, földhivatalt, postahivatalt.

házszámtáblák évenkénti számbavételérõl, ellenõrzésérõl a Polgármes-

7.§

teri Hivatal gondoskodik.
(2) A házszámtábla beszerzésérõl, kihelyezésérõl szükség szerinti
cseréjérõl és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével

(3) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyzõ

egyidejûleg a 11/2001 (IV.24.) számú rendelet hatályát veszti.

végzi el.

(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az illetékes okmányirodának, levéltárnak, földhivatalnak, helyi postahivatalnak, cégbíróságnak kell megküldeni.
5.§

Üröm, 2014. szeptember 10.

Laboda Gábor

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô

Közterület elnevezés
Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35 §. (5) be(1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát.
(2) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevet veszi fel.
(3) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés

kezdésének alkalmazásával kihirdetve és kifüggesztve.

Üröm, 2014. szeptember 11. nap

rövid és közérthetõ, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelõ leDr. Halász Mónika

gyen.
(4) Személyrõl történõ elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elne-
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u.
06-26-310-796
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06/26/501-100
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Magyar Kémény Kft.
06 1 766-5850
1126 Bp. Böszörményi út 24/b
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
06/23/335-505
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
DMRV Szentendre
06/26/501-650
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
06-26-340-817, (26)340-278
Szippantós Budakalász
06-26-330-402
Gyámhivatal: Pilisvörösvár, Puskin utca 8.
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó
06-26-317-918
06-1-269-5974
Iparkamara Budapest, Bajcsy Zs. út
NAV Budapest
06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre
06-26-302-112
06-26-550-013
Mûvelôdési Ház
Általános Iskola
06-36-350-158
06-30-458-7615
Könyvtár
Óvoda
06-20-571-6256
06-26-898-089
Bölcsôde
Öregek Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
06-26-330-987, 330-205
Pilisvörösvár
Gyógyszertár
06-26-350-147
06-26-350-777
Fogorvos
Munkaügyi Központ Budaörs
06-23-441-920
Rendôrség Budaörs
06-23-420-055
06-26-330-130
Pilisvörösvár
Posta
06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt
06-26-350-104
Vörösvári úti SZTK
06-1-388-9180
06-26-332-259
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit (Pvörösvár, Fô u. 83.)
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély,
530-686
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás)
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
530-687
Vállalkozói igazolvány
Útlevél
530-681
530-682
Személyi igazolvány
Lakcímkártya
530-684
Gépjármû-ügyintézés
530-688
06-26-350-244
Takarékszövetkezet
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor
06-20-207-7154
06-20-223-4979
Kósa Tamás
Polgárôrség 0–24 ügyelet:
06-30-621-06-15
06 20 489 67 12
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
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.

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

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 egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.
ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA
Éjszakai ügyelet
Nappali ügyelet
Hétvégi ügyelet
Este 18 órától
Üröm: 350-224
Szombat reggel
reggel 8 óráig		
8 órától Hétfô
			
reggel 8 óráig
Orvosi rendelô ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

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

10.00 – 13.00 óráig

Csütörtök:

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

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

Védônôi szolgálat

Szerda:

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

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
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KÖZÉRDEKŰ

Kórus koncertezett az idén az
Alexandra Pavlovna Kápolna
kertjében
A Vasas Mûvészeti Alapítvány Vass Lajos kórusa lépett fel az idén a
hagyományossá vált koncertsorozatunkon, amelyben az orosz történelem, illetve a Kápolna történetének jelentõs eseményeirõl emlékeztünk meg. A komoly- és egyház zenei eseményre most is a templom kertjében került sor.
Ebben az évben Alexandra Pavlovna Nagyhercegnõ újratemetésének 10. évfordulójáról emlékeztünk meg a rendezvénnyel.
Az ötven tagú vegyeskórus, Fügedi- Bárd Judit, illetve Kiss
Boldizsár karnagyok vezetésével egy órás mûsort adtak, amelyet
tematikailag három blokkra bonthatunk. Az elsõben inkább egyház zenei mûvek hangzottak el, például Pitoni: Cantate Domino
vagy Gabrieli Maria Magdalene címû mûve, és ennek a résznek
a végén halhattuk a régi cári himnuszt, amely tulajdonképpen a
többi európai királyi himnusz mintájára született a XIX. század-

ban (”Isten óvd a Királyt/ Királynõt-Isten óvd a Cárt.”), és amelyet a kórus erre az alkalomra tanult meg.
A második részben elsõsorban magyar zeneszerzõk egyház
zenei mûveit halhattuk. Ilyen volt Kodály Zoltán: Jövel, Szentlélek címû mûve vagy Orbán György Ave Maria c. éneke is.
Az utolsó blokkban elhangzott egy Rahmanyinov mû, Händel
Messiás címû oratóriumából a közismert Halleluja kórusmû, valamint az ugyancsak közismert Giuseppe Verdi Nabucco címû
operájából a Rabszolgakórus.
A ráadásban pedig Moore egy ír áldása (An Irish blessing)
hangzott el.
A közönség jelentõs létszámban jelent meg, olyannyira, hogy
a kihelyezett székek sem voltak elegendõek. Így sokan a kápolna
kerítésén, illetve a közelben lévõ padokon ültek, de szerencsére
ez sem okozott gondot, hiszen az idõjárás kitûnõ volt.
A részt vevõ közönség hosszas tapssal köszönte meg a
színvonalas elõadást a nagy múltú budapesti kórusnak.
A koncertet ebben az évben is a Mûvelõdési Ház szervezte meg. Az idei koncert változatlanul ingyenes volt. Ezért köszönetünket szeretnénk kifejezni az Önkormányzatnak, elsõsorban
Laboda Gábor polgármester úrnak. A helyszín biztosításáért és
minden más segítségéért pedig Dimitríj Szvirkó atyának.

Köszönet
Családom nevében is köszönettel tartozom mindazoknak, akik férjem halála miatt részvétüket fejezték ki, temetésén
személyesen és virággal búcsúztak tõle, a gyászmisén az oltárnál illetve a zenével szolgáltak.
Hálás vagyok elsõsorban háziorvosunknak, Dr. Fehér Eszternek, valamint a nõvéreknek, Zsuzsinak, Hajninak és fõleg
Preszoly Marikának, a gyógyszerészeknek, akik minden segítséget megadtak és biztosították a lehetõségét, hogy
hosszú betegségében férjem végig itthon lehetett.
Dr Báldi Tamásné Dr Beke Mária

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

Dr. Gelencsér Tamás

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.
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OLVASÓI LEVÉL

Látogatóban a húsok boltjában...
Szerencsésnek mondhatom magamat, mert igen kellemes perceket, félórákat tölthetek az ürömi vállalkozók
társaságában, üzleteikben, munkahelyeiken.
Még a múlt év közepén elhatároztam, hogy tüzetesen
végigsétálom a szép fekvésû községet és bekopogtatok
a lakosságot ellátó szolgáltatókhoz, vállalkozókhoz. Ha
nem vagyuk terhükre, elbeszélgethetünk egy kicsit. Kíváncsi vagyok rájuk, úgy „mindentesül”!
Ez alkalommal a Fõ utcán sétáltam és benéztem a
helyi stílusjegyekez õrzõ, régebben épület ház, két utca felõli szobájában mûködõ hentesüzletbe. Mészárszéknek képzeltem, a valóságban üzletté „változó” valamikori szakboltot. Ez utóbbi – már az üzlet – jobban illik a mai
állapotára.
Vásárlóként csontot kértem zsemlebarna Brúnó „barátomnak” a bivalyerõs házõrzõnek, fogazatát erõsítendõ
„desszertként”. Körülnéztem a kis területû, tiszta,
szakszerûen berendezett üzletben, egy-két mondatot
váltva a kedves, széparcú eladónõvel. A néhány perces
ott tartózkodás is elég volt a döntésre: ide eljövõk egy
hosszabb beszélgetésre. Erre sor került, mert kérésemre igent mondott.
Anikó asszony, a tulajdonosnõ, közel két évtizede,
még a múlt században (!) nyitotta húsboltját Ürömön, akkori férjével. Abban az idõben nem volt hentesüzlet a községben, így szép reményekkel vágtak bele. Ma minden
jel arra mutat, hogy jól döntöttek. Amíg Anikó asszony
az érkezõ vásárlókat kiszolgálta, nézelõdök egy kicsit. Az
egyik falat, szinten teljesen beborítja az a polcsor, amint
a száraztészták zacskói sorakoznak. Jó gondolat – nyugtázom –, amit késõbb szóvá is teszek, hisze a levesekben, gulyásba, bográcsba és más ételekbe, nem csak
hús kell, hanem: lebbencs, gép tarhonya, sodort csiga,
spagetti, tojásos tészták stb., amik megtöltik a polcokat.
Ezek, az ürömi Tésztagyár termékei – mondja Anikó as�szony, természetesen tõlük rendelem. De van a polcokon
gyors rizs, fûszerek és jódozott só is.
A nézelõdés alatt, akaratlanul is hallom, a kicsi üzletben, hogy a tulajdonosnõ minden vásárlóját szívélyesen
köszönti, sokakat tegez, és „olvas gondolataikban”. Mindenkivel gyorsan szótért, mutatja a kért árut, terméket,
méri, blokkol, a vevõ fizet és egy kedves mosoly és jókívánság is „jár” a távozónak. Hümmögök magamban, bizony nem így van ez minden üzletben!!!
Szakszerûen ajánlja a halat a halas hûtõládából, a
hekket és a tenger gyümölcseit, a másik hûtõpultból, az
üvegen át látható felvágottakat és a szalonnát, a lángolt karajt, a szereletelt bacont, a zsírt és hosszasan
sorolhatnám a finomságokat. Bõséges a kínálat ezen
áruféleségekbõl is…

A hûtõpult mögötti falon, kampókon lóg a füstölt kolbász, a szalonna. Látványnak is szép!
Innen két lépés csupán a tõkehúsok és a szárnyashúsok
„birodalma”. A sarokban egy hentesüzlet elmaradhatatlan
kellékei: a tõke (húsvágásra), a közel két kilós bárd, a falon
mágneses szalagon kések lógnak: a bontó, a szeletelõ, a
filézõ és a csontozókés, elõttük a húsdaráló...
A két következõ üvegfalu hûtõpultban sorakoznak
a szépen vágott, friss tõkehúsok, a „sertésadta” finomságok: csülök, tartja, lapocka, a hosszú- és rövidkaraj,
szûzpecsenye, felsál, comb (frikandó, slussz, dió), oldalas, dagadó stb...
A következõ pultban a baromfiak „adják” az ízletes falatoknak valót, a csirke, a kacsa, pulyka szereletelve sorjáznak. Tálakban belsõségek. Anikó asszony magyarázatait jól kiegészítik a falra függesztett listák, a húsféleségek
neveivel és az árakkal. Az említett jó tájékoztatást szolgálja a sertés részei színes poszter is. A rajzon nyilak mutatják mi hol található a sertésben. A jelszó: frisset, finomat
a szakértõtõl!
Ez az elvárás ebben az üzletben maradéktalanul teljesül. Ebben az üzletben is, mint az eddig látottakban azt
tapasztaltam, hogy a VEVÕ a legfontosabb. A kiszolgálás gyors, szakszerû, kedvesen, mosolygósan, úgy ahogy
kell! Jó helyre jön, aki ide belép vásárolni.
Anikó asszony beszélgetõpartnernek is kiváló. Azt is
megtudtam, hogy törzsvásárlói esetenkénti megbízásokkal is megtisztelik. Az elõre megrendelt mennyiséget idõre
teljesíti. Beszállítói jó minõségû árut forgalmaznak, hetenként készer „jön házhoz az áru”.
Az üzlet mögötti helyiség a feldolgozó-részleg. A gondosan kialakított szobában végzi Anikó asszony segítõtársa,
a szállítás utáni teendõket, a bontást, darabolást, a
csontozást, majd az árú hûtõszekrénybe kerül, külön a
tõkehús és külön a baromfihús. Patyolat tisztaság, szagmentes terem a csontozóasztallal, hûtõszekrényekkel és
egy, számomra ismeretlen „bútorzattal”, a rénvassal! Sejtem, hogy mire is szolgál, de azért rákérdezek, a különleges nevû tárgyra. Erre az „ajtókeretre” hasonlító tárgyra,
amibõl jókora, felfelé görbülõ, hegyes kampószegek állnak ki, akasztják fel a félsertéseket, hogy elvégezhessék
a darabolást. Innen a csondozóasztalra kerül a hús és
végül a hûátõszekrényekbe a kellõ preparálás után. Bár
több szótárban is utána néztem, nem találtam nyomát,
így a szó, az elnevezés pontos „leírásával” nem szolgálhatok!
Elmés „szerszám”, bármi is a jelentése, neve és nélkülözhetetlen is e tevékenységi körben...
Köszönöm a jó hangulatú beszélgetést!
Üröm, 2014. augusztusa
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TÁJÉKOZTATÓ
A 2014. október 12-ei választásokról
A kijelölt szavazóhelyiségekben történik a
szavazás, de mozgóurnás szavazásra is van
lehetõsége azoknak a választópolgároknak,
akik egészségi állapotuk miatt mozgásukban
gátoltak.
Szavazóhelyiségben történõ szavazás esetén
az alábbiakat kérem figyelembe venni:
– szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel
–
minden
esetben
igazolni
kell
a
személyazonosságot, valamint lakcímét, ez
történhet
– érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
– útlevéllel, vagy
– vezetõi engedéllyel,
– lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,

A szavazás 2014. október 12 (vasárnap) reggel
6.00 órától este 19.00 óráig tart.
A hatályos törvény értelmében, amennyiben
19. 00 órakor még sorban álló választópolgárok
vannak, úgy azok még szavazhatnak.

Mozgóurnával való szavazás

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság 2
tagja viszi ki a szavazókör területén belül. Ennek
feltétele, hogy a választópolgár szerepeljen
a mozgóurnát igénylõk jegyzékében. A
mozgóurnát igényelni kell. Erre lehetõség van a
szavazás napját megelõzõen 2014. október 10én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodánál, vagy
a szavazás napján, azaz október 12-én 15.00
óráig attól a Szavazatszámláló Bizottságtól lehet
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzéken
Az a választópolgár, aki személyazonosságát szerepel.
nem tudja igazolni, a Szavazatszámláló
Bizottságnak vissza kell utasítani.
Amennyiben a szavazásnak nincs akadálya,
Nemzetiségi szavazás
a választópolgár megkapja a lebélyegzett
szavazólapokat, összesen hármat:
Ürömön a Nemzeti Választási Bizottság a német
nemzetiség tekintetében írta ki a szavazást,
– egy egyéni listás képviselõjelölti,
figyelemmel a legutóbbi népszámlálási adatokra.
– egy polgármesteri és
A nemzetiségi szavazókör a tagóvoda épületében
– egy megyei közgyûlési szavazólapot.
került kialakításra (2096 Üröm, Kossuth Lajos u. 3.).
Aki szerepel a nemzetiségi névjegyzékben,
Érvényesen szavazni a következõk betartása annak a lakcíme szerinti szavazókörben
mellett lehet:
megtörtént szavazás után, vagy elõtte fel kell
keresnie a nemzetiségi szavazókört és ott
– csak hivatalos szavazólapon szereplõ jelöltre, adhatja le szavazatát a nemzetiségi jelöltekre.
jelöltekre,
A nemzetiségi szavazókörben csak az
– a jelölt(ek) neve melletti egymást metszõ szavazhat, aki szerepel a nemzetiségi
névjegyzéken.
vonallal (X)
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A
nemzetiségi
névjegyzékbe
történõ
regisztrálásra 2014. szeptember 26-ig volt
lehetõség.
Ürömön 4 fõben határozta meg a Nemzeti
Választási Bizottság a német nemzetiségi
önkormányzat számát.
A jelölõszervezetek és a jelöltek figyelmét a
következõkre hívom fel:

Üröm szavazókörök
A 2014. október 12-ei választáson az alábbi
szavazókörök mûködnek:
1. szavazókör:

– A szavazóhelyiség megközelítését szolgáló Idõsek Napközi Otthona,
bejárattól számított 150 méteres távolságon
2096 Üröm, Ady Endre utca 6.
belül
KÖZTERÜLETEN választási kampánytevé
2. szavazókör:
kenység 2014. október 12-én nem folytatható.
Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
– 2014. október 12-én választási gyûlés
2096 Üröm, Iskola u. 4.
nem tartható és politikai reklámot nem lehet
közzétenni.
3. szavazókör:
A szavazóköri jegyzõkönyvek 2014. október 15én 16.00 óráig tekinthetõk meg a Helyi Választási József Nádor Általános Iskola,
Irodában.
2096 Üröm, Iskola u. 3.
Üröm, 2014. szeptember hó
4. szavazókör:
dr. Halász Mónika
HVI vezetõ Szilárd Csempe,

Helyi Választási Bizottság
Tagok:

Németh Sándor
Szemerei Mihályné
		
Tarapcsik Jenõ
Póttagok:

elnök
elnök-		
helyettes
tag

Csordásné T. Katalin
Németh Gábor

2096 Üröm, Ürömi út 1/B
5. szavazókör:
Üröm Napraforgó Óvoda,
2096 Üröm, Fõ u. 37.
6. szavazókör (német nemzetiségi):

A bizottság elérhetõsége: 2096 Üröm, Iskola
u. 10. (Polgármesteri Hivatal épülete)
Tel.: 0626 350 054/102 m.
E-mail: jegyzo@urom.hu
Internet: www.urom.hu

Tagóvoda,
2096 Üröm, Kossuth Lajos u. 3.

dr. Halász Mónika
HVI vezetõ
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TÁJÉKOZTATÓ
Üröm község önkormányzata tájékoztatja a lakosságot arról,
hogy az ingyenes zöld hulladék elszállítására 2014. november
21-22-én kerül sor.
Ugyancsak 2014. november 22-én történik a veszélyes
hulladék ingyenes elszállítása.
Kijelölt helyszínek ahol a gyûjtés történik: polgármesteri
hivatal elõtti tér és a Mészégetõ utca sarok.
Üröm, 2014. szeptember hó
Üröm Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete
2014. november 26.-án 16.00 órától
Közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal
épületének tanácstermében.
Üröm, 2014. szeptember hó
Üröm Község Önkormányzata
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Tisztelt Lakótársak!

lenleg érvényes organizáció szerint várhatóan 2015 tavaszán fejezõdik be. A bontási munkálatok a jövõ héten kezdõdnek. Ebben az ütemben a forgalom a jelen-

Bizonyára Önök is látták, hogy bizonyos elõkészítõ

leg érvényes forgalmi rend mellett fog zajlani, az épí-

munkálatok elkezdõdtek az Ürömi út és Bécsi út

tési forgalmat a közutakon pedig jelzõõrök fogják se-

keresztezõdésénél a tervezett körforgalmi csomópont

gíteni. A vállalkozó a NIF Zrt. munkatársaival szorosan

területén.

együttmûködve fogja végezni a kivitelezést, hogy a mun-

Valóban így van, ezért is szíves tájékoztatásukra az

kavégzés minimálisan zavarja az amúgy is nagy közúti

alábbiakban ismertetném Loppert Dániel kommunikációs

forgalmat. A körforgalom átadása várhatóan 2015. júliu-

vezetõ ezzel kapcsolatos tájékoztató levelét szó szerint.

sában lesz.
A teljes beruházás második ütemeként kiépül a 10. sz.

Úgy gondolom, hogy a jelen ciklus végére az évek
óta húzódó beruházásban sikerült pozitívan elõrelépni.

fõút budapesti bevezetõ szakasza. A beruházás kapcsán
a következõ létesítményeket alakítja ki a vállalkozó:
– 10. sz. fõút az elõbb említett körforgalmú csomó-

„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházá-

pont és a Kocsis Sándor utca között új nyomvonalon 2*1

sában az ürömi körforgalmi csomópont kiépítése és a

forgalmi sávval az Aranyhegyi patak és a Budapest -

10. sz. fõút új nyomvonalának kialakítása Budapest és

Esztergom vasútvonal között, a vasútvonal fölötti köz-

Üröm között két építési ütemben valósul meg. Elõször

úti felüljáróval,

az ürömi körforgalmat, majd a 10. sz. fõút bevezetõ szakaszát építi ki a vállalkozó.

– az Aranyvölgy utca a Bécsi út és a Pomázi úti felüljáró között

Az ürömi körforgalmi csomópont közbeszerzése le-

2*1 forgalmi sávval, külön kerékpár- és gyalogúttal,

zajlott, a kivitelezõ kiválasztása megtörtént. A szerzõdés

– a Pomázi úti felüljáró csatlakozó rámpái,

a körforgalom építésére 2014. augusztus elején lépett

– a Virágosnyereg utca az új 10. sz. fõút és a Soly-

hatályba. A vállalkozónak feladata a 2008-ban készült

márvölgyi út között.

tervek korszerûségi felülvizsgálata, valamint a kapcso-

A kivitelezõi közbeszerzési eljárás folyamatban van.

lódó közmû tervek elkészítése és engedélyeztetése, je-

Elõreláthatólag a kivitelezõ kiválasztása még ebben a

lenleg ezeknek a terveknek az elõállítása van folyamat-

hónapban megtörténhet. A teljes beruházás véghatár-

ban.

ideje 2015. október 30. Ezen határidõ nem módosulhat,

Az építési munkák elsõ ütemében a vállalkozó elbontja a csomópont területén lévõ épületeket, kiépíti a

mert a pénzügyi forrás 2015. december 31-ig áll rendelkezésünkre.”

Borosjenõi patak csomópont alatti átvezetésére szolgáló nagy átmérõjû hullámos acélcsõ átereszt, vala-

Üröm, 2014. szeptember hó

mint a körforgalmú csomópont helyén lévõ földmunká-

Vidákovits Tibor

latokat (töltés építése) fogja végezni. Ez az ütem a je-

alpolgármester
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MEGHÍVÓ
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezésünk2014. október 22-én szerdán délelõtt 11.00 órakor kezdõdik a
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház nagytermében

Ünnepi Mûsorral a József Nádor Általános Iskola tanulói készülnek
Felkészítõ tanár: Donáczi Napsugár
Mindenkit szeretettel vár Üröm Község Önkormányzata!

Edzések:
Kedd és csütörtök 18:15 – 19:15
Helyszín: Üröm, Mûvelôdési Ház
kisterem
Elsô óra: Szeptember 9. (kedd)
Tanfolyam ára: 5000 Ft/hó
Az elsô foglalkozás ingyenes
Jelentkezés folyamatosan az edzéseken
és az alábbi elérhetôségeken:

Kollárik Zsófia
06-30/756-1690
kollarik.zsofia4m@gmail.com
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A Gankaku Team
Karlsruhe-ban
2014. augusztus 3-8. között került megrendezésre az IKGA 29. Európai Szemináriuma. A szervezõk Thomas és Uschi Karlsson, a Német
Goju-kai Szövetség vezetõi voltak. Az edzéseket irányították: Saiko
shihan Goshi Yamaguchi (President of JKGA and IKGA), Hanshi Ingo
de Jong (Vice president IKGA, block director IKGA Europe, Shibucho
IKGA Scandinavia), valamint európai nagymesterek, vezetõ instruktorok, köztük Shihan Rebicek Gerd, hazai stílusalapító, az MGKSZ elnöke.

let fenntartható fejlõdéséhez. Edzõk és tanítványok egyaránt jó barátságokat kötöttek külföldi sporttársaikkal. A
gyermek résztvevõknek remek lehetõségük volt az angol
nyelvismeret gyakorlati fejlesztésére, valamint más nyelvek alapszintû megismerésére.
Az egyesület a programot a Nemzeti Együttmûködési
Alap NEA-MA-14-SZ kódjelû pályázatából valósította meg.
2015 évben Angliában kerül megrendezésre az esemény,
melyet a nemzetközi szervezet (IKGA) Európa Bajnoksága is kísér. Az SE szeretne több versenyzõvel is részt venni, de ennek az ideinél is jelentõsen magasabbak költségeik. A Gankaku Csapata fáradhatatlanul dolgozik azért,
hogy tagjait támogatni tudja!

A Gankaku Sportegyesületet 6 fõ
képviselte: Szabó János és Tünde
vezetõedzõk (a szervezet vezetõi), Láng
Tamás edzõ, Krammer Krisztián (Diákolimpiai ezüstérmes, Magyar Ifi válogatott) Szabó Levente (kétszeres Európa
Bajnok, a 2011. évi EB legeredményesebb gyermeg fiú versenyzõje) sportolók, valamint Szabó Renáta kísérõ.
A Gankaku SE részvétele az eseményen több szempontból is jelentõs!
Az éves képzés az európai nagymesterekkel elengedhetetlen az egyesü-

GANKAKU – BKV
SPORTNAPKÖZI
A Gankaku SE és a BKV Sportcentrum együttmûködése a sportoló gyermekekért Óbudán

2014. július 7-11. között rendezte a Gankaku Sportegyesület, a már hagyományossá vált „Gankaku SportNapközi”
elnevezésû táborát.
Az esemény célja, hogy a résztvevõ gyermekek aktív mozgással töltsék a szünidõt, motivációt kapjanak az
egészséges életmódra, valamint minél több élményben részesülhessenek. A táborban megismerkedhettek Goju-kai
Karate, a Judo és Ju-Jitsu harcmûvészetek, valamint az
Evezés (kajakozás) alapjaival. A további programok voltak:
strandolás, kalandpark, íjászat a Holló völgyben, sárkányhajó).
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A harcmûvészeti edzéseket Szabó János (5. dan Gojukai, 5. dan Zen-Do) a Gankaku SE vezetõedzõje irányította, akinek a tanév folyamán segítséget nyújtottak Stéhl
Gábor az Óbudai Judo Klub mestere, és Kluka József
(5. dan Ju-Jitsu, 5. dan Zen-Do) a BKV Sportcentrumnak és annak Ju Jitsu szakosztályának vezetõje. Ennek
az összefogásnak köszönhetõen kaphattak a gyerekek 3
harcmûvészetbõl is ízelítõt.
Az evezésoktatást Kluka Rita, a BKV Sportcentrum
szakedzõje irányította a sportcentrum tanmedencéjében.
Rita néni izgalmas sportvetélkedõkkel melegítette be a társaságot, a gyerekek nagy örömére.
A Gankaku SE 2014. évi napközije az Óbudai Civil Öszszefogás jegyében zajlott és zajlik, melynek legnagyobb
nyertesei a résztvevõ gyermekek voltak!
2014 nyarán még egy turnust indít az egyesület: augusztus 27-29. között, melyre egyesületi tagságtól függetlenül, bárki jelentkezhet.
További információk:
http://www.gankaku.hu/taborok/sportnapkozi/
www.gankaku.hu
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SPORT

Az Ürömi Sport Club hírei

A mostani számban híreinket nagyon röviden fogom leírni! Viszont szeretnék idézni egy hosszabb gondolatot egy
2006.07.04-én megjelent lapból! A cikket édesapám írta. Az
idézet…

„Volt egyszer egy remek film, a „Mindhalálig zene”, én ezt
átalakítottam, „Mindhalálig foci”! Most már látom, érzem nem
hiába!
Egy negyed évszázad reménykedés, könyörgés, ígéret után, a most mûködõ önkormányzat megígérte, elkezdte, és szinte már az utolsó kapavágásokig végigvitte, hogy a községnek saját focipályája legyen! Azt hiszem hogy nekünk idõsebbeknek érdemes volt tovább
élnünk. Nekünk ez a pálya gyógyszer lesz, fiataljainknak pedig serkentõszer. Olyan hely, ahol megmutathatják, hogy mit ér számukra a hely, ahol laknak, élnek hazajárnak. Túlmutat a sporton, ez egy közös pálya, ha
játszunk rajta, ha szurkolunk, vagy csak végignézünk
büszkén rajta, emeli önbecsülésünket. Hogyan? Mikor
egy helyi csapat játszik rajta, Üröm összes szurkolója
legyen az ürömhegyi, táborföldi, péterhegyi, rókahegyi,
sadovei vagy a belsõ részeken lakó, egy hangon szól a
buzdítás! Hajrá Üröm!

Köszönjük mindenkinek, akik lehetõvé tették álmaink
megvalósítását – a pályát! Köszöntjük azokat akik játszani
fognak rajta és még azoknak is köszönjük,akik egy kicsit kritikusak voltak, mert néha egy jó kritika többet ér, mint egy
rossz tanács.
U.I. A Kálvária domb melletti, volt régi labdarúgópálya helyén mûfüves pálya készül. Valószínû, hogy az elsõ nagypályás mérkõzés augusztus 5-én lesz Üröm – Tatárszentgyörgy
között. Üröm 2006.07.04. POTI” Eddig az idézet…

Nagyon örülök, hogy egy ismerõsöm megtalálta ezt a cikket és elküldte nekem. Ugye elolvastuk figyelmesen a most
mûködõ önkormányzat tette ezt lehetõvé, amely azóta is
szinte hibátlanul mûködik és fejleszti a községet. Ennek eredményeként lakhelyünk úgy néz ki, mint, ahogy Ausztriában
szokott kinézni egy helység. Felnõtt csapatunk a cikk írásakor az elsõ helyen áll, veretlenül! Augusztusban és szeptemberben pedig soha nem látott számban szinte özönlöttek
hozzánk az új gyermekek! Ez nagyon örvendetes, hiszen azt
mutatja,hogy jó úton járunk…
Podhorcsek Miklós ÜSC elnök
Tel.: (0620) 208-7782, (0670) 204-4424
email: miki1026@citromail.hu
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Hírek a reformátusok
háza tájáról…
Kedves Ürömi és Pilisborosjenõi Polgárok,
Felekezetünk Tagjai!
„Sok baja van az igaznak, de valamennyibõl
kimenti az Úr!”
Nem volt egyszerû a nyár óta eltelt idõszak, mert sok
harcon, nehézségen kellett és kell túlküzdenünk magunkat.
Ennek egyik oka, hogy idén meghalt a fûtésrendszerünk
és január végétõl egy kicsit hûvös volt a templomban
éppúgy, mint a parókián. Hála legyen Istennek, mert
ennek ügye is az Õ kezében van és hiszem, hogy eljön
az a tél, amikor majd nem kell 10 fokban léteznem. A
másik amirõl be szeretnék számolni és nem túl jó szívvel
érintett, hogy a választási lázban egyesek olyan állításokat
fogalmaztak meg, amelyek nem igazak. Többek között azt
állították, hogy egyházközségünk 20 millió forintot kapott
a regnáló polgármestertõl, aminek természetesen semmi
valóságalapja nincs. Mi reformátusok építésre ugyanannyit
kaptunk támogatásként, mint a római katolikus testvéreink,
egyaránt 2, 5 millió forintot az elmúlt esztendõben, amibõl
sikerült befejeznünk a templom szigetelési munkáinak egy
részét. E helyen is köszöni az egész református közösség
Laboda Gábor polgármester úr és a képviselõ testület
segítségét, amit nekünk ebben a nagy munkában nyújtott!
Nem szerencsés a történelmi egyházaink és híveink
közé éket verni álhírekkel, viszont e helyen is köszönöm
Péter atyának, hogy kihirdette kérésemre, hogy amivel a
reformátusokat megtámadták abban a kampány anyagban
nem igaz.
Örömmel számolok be arról, hogy a minden hónap
elsõ vasárnapján 10:00-tól zajló játszóház, nagy sikerrel
futott, amelyet ovisaink és iskolás alsósaink nagyon nagy
lelkesedéssel látogattak. Õsszel folytatás következik!
Ezt a szolgálatot Kiss András és felesége Kati vállalták
el, akik amúgy számos játszóházat mûködtetnek, mivel
ilyen 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 kölcsönbe 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.
S e helyen köszönöm meg a Turi, a Kaiser és a Csürke
családok, valamint a Dávid Ifi segítségét abban, hogy a
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Balatonfûzfõi Nagytábor

Hittantábor

Holland testvéreinkkel

hátsó kertben sikerült egy kis játszóteret kialakítani, ami
megint csak segíti azt, hogy a szülõk nyugodtan tudjanak
Isten Igéjére figyelni az Istentiszteletek alkalmával, míg
gyermekeik a kertben játszanak felügyelet mellett.
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A következõ amirõl szólnék a komolyzenei
koncertsorozatunk,
amely
„Kálvin
halálának
450. évfordulója és az I. Világháború kitörésének
centenáriuma” adja az apropóját. Ennek mûfaja zenés
áhítat. A koncertek programja igen változatos: Haydn,
Mendelson, Piazzola, Liszt, Bartók stb. mûvek hangzanak
fel zongorán, csellón, hegedûn, fuvolán és trombitán. A
fellépõ mûvészeket Nemes Réka szervezi és vezeti.
Hála Istennek az ürömi Önkormányzat és Laboda Gábor
polgármester jóvoltából komoly támogatást kap ebben
az évben ez a koncertsorozat. Nagy szeretettel hívunk
ezen alkalmakra is minden ürömi és pilisborosjenõi
zenekedvelõ polgárt! Következõ koncertünk: November
16-án vasárnap lesz 18:00-kor itt a templomunkban
Ürömön!
Idén harmadik alkalommal emlékeztünk meg
Istentisztelet keretében június 4-én országunk
gyászos megcsonkításáról. Imádkoztunk elszakított
és az anyaországban élõ népünk Megtéréséért, hogy
valódi változás legyen a Kárpát-medencében, hiszen az
itt élõ népek is a testvéreink, s ha elkezdjük õket Isten
Szeretetével Szeretni, annak komoly hatása lehet a jövõre
nézve! Elõadást Takaró Károly történész - hadtörténész
tartott, amit e helyen is köszönünk, s éppúgy Kovács Kata
népdalénekesnek, hogy szép kalotaszegi nótákkal segített
emlékeznünk arra, hogy mi egy nemzet tagjai vagyunk!
Nagy sikerrel zajlottak le idén nyári táboraink
Balatonalmádiban, illetve Balatonfûzfõn. Összesen 140
fõ vett részt ezekben gyülekezetünkbõl. A hagyományos
hittan és csillagász táborokban, mind az általános
iskolásaink, mind az ifi korosztályunkból a derék had
eljött és számos lelki élménnyel, s új barátságokkal
meggyarapodva tértek haza. A gyülekezeti második
„Nagytáborunkban” nemcsak az volt csodálatos, hogy
holland testvéreink is meglátogattak minket, hanem az
is, hogy drága Magdi néninknek a konyhában mindenki
segítette a munkáját! Köszönet érte mindenkinek!
Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2014/2015-ös
tanévre Ürömön az elsõ osztályba 29 gyermeket,
második évfolyamba 32 fõt írattak be református
hittanra, az ötödik osztályba 23 fõt, a hatodikban 15
fõt. Pilisborosjenõn elsõ osztályba 8 fõt, másodikban
8 fõt, ötödik osztályba 10 fõt, s ugyan csak 10 fõt a
hatodikba. Köszönjük ezúton is a szülõk bizalmát!
Igyekszünk a hitoktatókkal közösen rá is szolgálni erre!
Szeretném eloszlatni a félreértéseket: erkölcstannal
egy idõben lesz a református hittan az iskola keretei
között, tehát nem lehet mindkettõt választani! Vagy
erkölcstan, vagy hittan. Heti egy órában lesz ez a
tantárgy. Így remélem mindenkinek minden világos.
Ha további kérdéseik vannak bátran hívjanak! További
információkért bátran keressenek meg!

Kirándulás Tihanyba

Részletes õszi programajánló:
Október 3-5. Egyesített csillagász hétvége (Becker
Norbert Gyula)
Október 6.
Nemzeti ünnep – megemlékezés a
vértanúkról családi kirándulás (Baba-mama és Ádám kör)
az egri várhoz, szabadtéri Istentisztelet 16:00
(Becker Norbert Gyula)
Október 5.

10:00 Úrvacsorás Istentisztelet
„Cserkészek” Üröm, 16:00 Pbjenõ
Istentisztelet, 17:00 Babakocsis
Istentisztelet Üröm (Becker Norbert
Gyula)

Október 12.

10:00 Cserkész próbák napja J

Október 12.

10:00 Istentisztelet és Cserkésznap
Üröm, 16:00 Pbjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm
(Becker Norbert Gyula)

Október 15.

18:30 Bibliaóra és Presbiteri Gyûlés
(Becker Norbert Gyula)
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Október 18-20. Dániel Ifi Tábora Ürömön
Október 19.

10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00
Pbjenõ Istentisztelet, 17:00
Babakocsis Istentisztelet Üröm
(Becker Norbert Gyula)

Október 23.

Nemzeti ünnep

Október 22

d.u.- 29 ÕSZI REFORMÁCIÓS TÁBOR
Sárospatakon… (Becker Norbert
Gyula)

Október 26

10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00
Pbjenõ Istentisztelet, 17:00
Babakocsis Istentisztelet Üröm (Borza
Ferenc)

Október 31

Reformáció ünnepe Istentisztelet
10:00 a református hittanosokkal
Istentisztelet 18:30 (Becker Norbert)
Cserkészek+ ÚV.

November 1.

„Mindenszentek” – Közös
gyertyagyújtás elment szeretteink
emlékére az ürömi és a pilisborosjenõi
temetõben…( rövid Igeliturgia,
imádság: hálaadás az elmentek életéért,
könyörgés az ittmaradottakért )* (Becker
Norbert Gyula, Bajusz Krisztina, Péter
atya)

November 2.

November 9.

10:00 Úrvacsorás Istentisztelet és
„Gyászolók” Üröm, 16:00 Pbjenõ
Istentisztelet, 17:00 Babakocsis
Istentisztelet Üröm (Becker Norbert
Gyula)
10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00
Pbjenõ Istentisztelet, 17:00
Babakocsis Istentisztelet Üröm
(Becker Norbert Gyula)

November 12. 18:30 Bibliaóra és Presbiteri gyûlés
(Becker Norbert Gyula)
November 13-18.
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Hajdúszoboszlón a
Szépkorúakkal J (Becker
Norbert Gyula)

Szépkorúakkal a Szentföldön (Názáret)

Tanévnyitó

November 16. 10.00 Istentisztelet Üröm, 16:00
Pbjenõ Istentisztelet, 17:00
Babakocsis Istentisztelet Üröm (Borza
Ferenc, Gulyás József)
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel
várunk programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református
híveinek õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes
Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com,
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686, facebook
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet: 65700093-10116577
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Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Meghívást kaptunk az egyéves születésnapját
ünneplõ Kaszásdûlõi Kulturális Központ által szervezett „Szüretei Sokadalom Kaszásdûlõn” programon
való szereplésre. A Levendula, Rozmaring, Pipacs
csoportjainkkal léptünk fel. Az elõadás után táncházat tartottunk.
Köszönet a 3K-ból
Kedves Ürömi Öröm Néptáncmûhely!
Szeretném megköszönni a 3K (Kaszásdûlõi Kulturális Központ) nevében a Szüreti Sokadalom rendezvényen való jó hangulatú, közösséget építõ szereplést. A táncos lábú, mosolygós, csillogó szemû gyereksereg ámulatba ejtette a panel közegben élõket,
akik örömmel csatlakoztak a tánctanításhoz is. A 73
éves Erzsi néninek sokáig felejthetetlen élmény lesz
a szõlõtaposás, a friss must kóstolása. A lakótelep falai között megelevenedett népszokások sok városi gyereknek soha nem látott élményt jelentettek.
Gratulálok ahhoz a kitartó munkához, ami érezhetõ
a fellépõ gyerekek táncán, viselkedésén, szívet
melengetõ mosolygós arcukon látszik a tánc önfeledt
élménye.
Köszönettel:
D. Horváth Piroska
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Himalájai cédrus változat (Cedrus deodara Aurea)

Egy szép kert a Sadovén
Üröm északi határai felé, a gyümölcsös kertjeirõl elhíresült Sadovén van
egy különleges kert, amelyet érdemes bemutatni a természetet szeretõ közönségnek, különösen a fiatalságnak. Joggal feltételezzük, hogy községünk
lakosságának többsége nem ismeri, sõt nem is tud róla. Ezzel a pár soros
ismertetõvel és néhány képpel mi is csak a figyelmet tudjuk felhívni rá, részletes bemutatására itt nincs elég hely.
A kert gazdája a lakóházához tartozó kéthektárnyi területen olyan
növényi környezetet alakított ki magának, amely egyedülállónak mondható nem csupán az adott zártkerti övezetben, hanem az egész környéken is. Található benne csodálatosan karbantartott díszkerti növényzet fákkal, cserjékkel, évelõkkel és különféle talajtakarókkal, de
vannak bõven termõ gyümölcsfák és szõlõk is. A kerti vetemények sorában nem csak a csicsókának, de a nálunk ritkaságnak számító édesburgonyának (másképpen batátának) is jutott hely a konyhakertben, illetve a fák között.
A telek legmagasabb részén álló lakóház teraszáról áttekinthetõ
a kert jelentõs része, amelynek növényzete zömmel különféle fákból
áll. Ezek között egyaránt találunk hazai és idegen eredetûeket, tû- és
lomblevelûeket, a természetben is elõforduló alapfajokat, illetve különféle kertészeti változatokat, ritkaságokat. Ez az ültetvény jó alapja lehetne akár egy majdani arborétumnak is.
Õshonos hazai fafajaink közül megtalálható a kertben a bibircses nyír (Betula pendula), kocsányos tölgy (Quercus robur), gyertyán
(Carpinus betulus), magas kõris (Fraxinus excelsior), kislevelû hárs
(Tilia cordata), korai juhar (Acer platanoides), lisztes berkenye (Sorbus
aria), tiszafa (Taxus baccata), igaz, némelyik módosított, kertészeti változatban. A külföldi eredetû fajok közül néhány már szinte hazai fá-
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Kilátás
nak számít, annyira gyakoriak nálunk. Ilyen a csörgõfa (Koelreuteria
paniculata), tövistelen lepényfa (Gladitsia triacanthos inermis), fekete
fenyõ (Pinus nigra), fehér eper (Morus alba), törökmogyoró Corylus colurna), és nem ismeretlen a Kínából származó páfrányfenyõ, a Ginkgo
biloba sem. Ám nem sok hazai kertben hoz termést a gránátalmafa (Punica granatum), mint ahogyan azt itt a Sadovén teszi. A cserje
termetû lombhullatók és örökzöldek is számos fajjal képviseltetik magukat.
Bár a bambusz se nem fa, se nem cserje, gazdája mégis méltán
büszke arra a fiatal bambusz-csoportra, amely a kert közepén díszlik.
Ez az Ázsiában honos fûféle növény sokszor magas fává is megnõ, és
egyre gyakrabban találkozunk különféle fajaival a hazai kertekben is.
A fák között elhelyezkedõ, szépen gondozott gyepfelület zöld színét csak az egyes fák tövénél látható, 2-3 méter átmérõjû barnás fol-

Oszlopos korai juhar (Acer
platanodes Crimson Sentry)
faapríték takarással
tok tarkítják, ide ugyanis fás növényi apríték került talajtakarónak. Ez az
apríték (mulcs) néhány centiméter vastagon a növény töve körül elterítve többféle haszonnal is jár a növény számára. Többek között javítja a
talaj vízháztartását és akadályozza a gyomosodást, ugyanakkor lebomolva tápanyagokat is juttat a talajba.
Miután Üröm és Pilisborosjenõ tanösvényeit végigjártuk, és megismerkedtünk az ott található természeti értékekkel (köztük például az itteni karsztbokorerdõk és tölgyesek jellemzõ növényeivel), nem árt néhány percet áldozni erre az erdõ mellett pompázó szép kertre sem,
amely méltó párja a körülötte elterülõ erdõs pilisi tájnak.
Éberhardt Béla
Bízunk benne, hogy a Sadovén található kertet – a tulajdonos szándékaival is összhangban –, a késõbbiekben oktatási és tudományos célból is

Kaukázusi jegenyefenyõ (Abies nordmanniana)

be tudjuk mutatni, remélhetõleg már a következõ év tavaszán.
Mûvelõdési Ház
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Az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület élete dióhéjban
A XV. Nyári Fesztiválon, tagjaink részvételével, egy nótacsokorral léptünk fel, ami nagy sikert aratott a nézõk körében. Ezt követõen az elsõ nagyobb programunk, egy
székesfehérvári kirándulás volt, ahol idegenvezetõ kíséretében néztük meg a város nevezetességeit. Innen utunk
Veszprémbe vezetett, ahol többek között a Gizella Múzeumot, a Gizella és a Szent György kápolnát, majd a Piarista templomot látogattuk meg. A városnézés közben,
egy közös ebéden vettünk részt a Gourmandia étteremben. Ezt egy újabb program követte, amelynek keretében
a „Nótás Sétahajó” fedélzetén utazva tekinthettük meg Budapest szépségeit. Ebédünket a Hajógyári-szigeten található Szekér Csárdában költöttük el, ahol több népszerû
szórakoztató mûvész között falunk „daloló háziorvosa”, Dr.
Fehér Eszter is fellépett.
Július végén egy születés- és névnapi köszöntõ bográcspartit szerveztünk a kerek évszámot ünneplõ tagjainknak, ahol rendhagyó módon a fiúk fõztek a lányoknak. 50
szeletes tortával, finom házi süteményekkel és Vámos Ferenc zenei aláfestésével biztosítottuk a remek hangulatot.
Szeptember 13-án, a Hagyományõrzõ Egyesület megalakulásának 7. évfordulója alkalmából, egy több állomásból
álló kirándulást szerveztünk tagjaink számára. Az immár 50
fõt meghaladó létszámnak köszönhetõen, a Szerencsen található Rákóczi vár látogatása – amelyet Rákóczi Zsigmond
zálogba kapott 1583-ban Rudolf császártól – fantasztikus
élmény volt. A történelmi barangolást követõen, a Bonbon
Kft. mintaboltjában, finomnál-finomabb csokoládékat vásárolhattunk. Következõ célpontunkon, Monokon, Kossuth Lajos szülõházát, az Andrássy kastélyt és az 1814-ben épült
Római Katolikus templomot látogattuk meg. Utunk végsõ
állomása Tokaj volt, a méltán világhírû bor városa. A Tisza
- Bodrog parti séta után, a Milennium Vendéglõben ebédeltünk. A hosszú és fárasztó utazás ellenére, napunk jó hangulatban telt. Szívünkben élményekkel és csomagjainkban
a Tokajban vásárolt finom borokkal tértünk haza, egy tartalmasan együtt töltött nap után.
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Ürömi Tükör
HAGYOMÁNYŐRZŐK

Utazásain ellenére számunkra legfontosabb hely mégis mindig a falunk marad, ahol élünk. Az elsõdleges célunk
ennek megfelelõen az, hogy helyi hagyományaink továbbra is fennmaradjanak, és ezeket megmutathassuk lakótársainknak és gyermekeiknek egyaránt. Ezt a kezdeményezést szolgálja az idén újból megrendezésre kerülõ Szüreti Mulatság is, amelyet az Ürömi Öröm Néptáncmûhellyel,
a Kossuth Lajos Mûvelõdési Házzal és a helyi boros gazdákkal együttmüködve szervezünk.
Október havában azonban van még egy mindenki számára fontos esemény, melyrõl sosem szabad elfeledkeznünk! Köszöntsük idõsebb rokonainkat és
ismerõseinket nagy tisztelettel, szeretettel Október
1-jén az Idõsek Világnapja alkalmából!
Fehér Istvánné
elnök
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Ürömi Tükör
PLATÁN

Ürömi szépkorúak köszöntése
Dr. Török Erik – ürömi lakost – köszöntette laboda gábor polgármester az idén betöltött 90. születésnapja alkalmából.

a platán idõsek otthonában születésnapi ünnepséget rendeztek az otthon lakója Kincses Endréné sz. Füredi Margit 100. születésnapja alkalmából. az ünnepeltet Laboda Gábor polgármester és Dr. Halász Mónika jegyzõ is
köszöntötte.

mindkét ünnepeltnek gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
(szerk.)
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Ürömi Tükör
ÓVODA

Évkezdés az óvodában… 2014.
Nyári szünidõ után, szeptemberben megkezdtünk
egy új nevelési évet. A szünidõ elteltével jó érzés
volt a gyerekekkel újra találkozni, csodálkozva tapasztalhattuk, mennyit nõttek, okosodtak a nyáron.
elsõ héten a már tavaly járt gyerekek rázódtak vissza
az óvodai napirendbe, utána jöhettek az új gyerekek. a beszoktatás mindannyiunk számára nagy kihívás. a nagy és
középsõs gyerekek feladata, hogy felvegyék a ritmust és
visszaszokjanak az óvodába.
az új gyerekek szüleit már a szülõi értekezleten megismerhettük. Õk is megismerhették azokat a felnõtteket,
akik az óvodai életük során biztos pontot jelentik gyermekük számára (dajka néni, óvó néni). a sok új játék az óvoda nem mindennapi felszereltsége a gyerekek sokoldalú
fejlõdését alapozza meg. a nagy udvar, a biztonságos, kellemes óvodai légkör hozzájárulnak, hogy a gyerekek minél hamarabb beszokjanak az óvodai élet mindennapjaiba.
a kicsik egy része bölcsõdébõl érkezett. bizony ez meg is
látszik rajtuk, sokkal hamarabb feltalálták magukat a csoportban, önállóak, talpraesettek. a második héten az otthonról jött gyerekek is kezdtek megnyugodni és az óvó néni biztonságot nyújtó ölébõl, lassan elindultak játszani. náluk a szülõk túl aggódása, csak nehezítette a feladatunkat.
amint a szülõk elmennek, a gyerekek hamar megnyugszanak, és vidáman játszanak a nap folyamán. miután összeszokott a csoport megkezdõdhet a nagybetûs óvodai élet.
sétákkal, kirándulásokkal tesszük érdekesebbé az itt töltött
idejüket. október közepén az elsõ óvodai ünnepre a „terményünnepre” készülünk mindannyian.
Az egész óvoda nevében mindenkinek kellemes nevelési évet kíván a Napraforgó Óvoda óvodapedagógusai!
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Ürömi Tükör
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Nyári tánctábor a
Mûvelõdési Házban
ebben az évben augusztus utolsó hetében egy rendhagyó
tánctábort tartottunk a mûvelõdési házban kollárik zsófia , a budapesti 4 muskétás Dance company oktatójának vezetésével,
amelyben a modern táncok úgymint fashion dance, aerobik, rock
and roll közül választhattak a résztvevõk.
a tábor természetesen teljes ellátással zajlott, amit a befizetett méltányos díj ellenében kaptak a jelentkezõk. a gyerekek
kaptak tízórait , ebédet, uzsonnát.
a hét folyamán a táborozók számos szabadtéri programban
vehettek részt, de mindig visszatértek a „bázisra”, a mûvelõdési
házban. a hét zárásaként pedig egy részletes diavetítést láthattak
közösen a szülõk és a gyerekek a hét közben elvégzett munkáról.
az egy hetes program jó lehetõséget adott arra, hogy a nyári
pihenés után a gyerekek kellõen ráhangolódjanak az iskolára és
a szünet utolsó napja aktív tevékenységgel töltsék.
mivel a tábor nagyszerûen sikerült , ezért – a lehetõségek
függvényében – jövõre is megrendezzük.
Mûvelõdési Ház
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Ürömi Tükör
KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
louisa young:
Drágám, tudatom veled…
kevéssel az i. világháború elõtt kezdõdik a történet.
riley számára az elsõ komoly szerelem közepette köszönt be a háború kifogyhatatlan borzalmaival. nemcsak az ellenfelek elkeseredett harcát, hanem a sebesültek sorsát is nyomon követhetjük. három nõ és két
férfi sorsa párhuzamosan fut, mindig van kiért izgulni. a
történet jó pár valós személyt is rejt. a regény fordítója,
varga zsófia itt él ürömön. az érdeklõdõk októberben
találkozhatnak vele a könyvtár klubtermében, s beszélgethetnek a fordítás rejtelmeirõl.

ken Follett:
Az örökkévalóság küszöbén – Évszázad-trilógia 3.
már nagyon várták az olvasók ezt a kötetet. a trilógia
harmadik kötete a hidegháború, az 1960-as és az 1980as évek közötti idõszak hatalmas szociális, politikai és
gazdasági változásait mutatja be: a polgárjogi mozgalmakat az usa-ban, a politikai gyilkosságokat, a berlini fal felhúzását és lebontását, a vietnami háború elleni tiltakozásokat, az atomcsendegyezményt, a gorbacsovi peresztrojkát és természetesen a rock and roll és
a beat nemzedékét. ken follett sodró lendületû cselekményeken keresztül vezet bennünket egy olyan világba,
amelyrõl azt gondoljuk, hogy ismerjük, hiszen átéltük, s
most mégis másképpen látjuk.
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Ürömi Tükör
KÖNYVAJÁNLÓ
kelly oram:
Szívzûrterápia strébereknek
azoknak, akik már unják a vámpírokat meg
az egyéb misztikus lényeket, itt egy hétköznapi csajokról és srácokról szóló történet.
avery
gyakorlatilag
születése óta szerelmes legjobb barátjába, aidenbe. a fiúnak fogalma sincs
errõl, a lány mégis vígan tervezgeti közös
jövõjüket.
egészen
addig, amíg aiden közli, hogy barátnõje van… mit lép erre a stréber lány? hát igazi kocka módjára a tudományba
menekül. itt lép be a képbe aiden bátyja, grayson, s olyan
dolgokra veszi rá a gátlásos averyt, amiket korábban álmában sem mert volna megtenni.

A tûzoltók
a kis felfedezõk zsebkönyveknek ez a kötete a tûzoltók érdekes, de egyben veszélyes életét mutatja
be. a gyerekek megismerhetik belõle a világ tûzoltóinak egyenruháit, alapfelszerelését és jármûveit.
szép, valósághû rajzok, rajzos fóliák segítenek a tûzoltók világának megismerésében.
Sarah kilBride és Sophie Tilley:
A hercegnõ és a varázspónik
laura egy csodálatos
ország királyának lánya. kicsi kora óta rajong a lovakért, így
szüleitõl mindig egyegy pónit kap ajándékba. és a lovacskákkal varázslatos kalandokat él át. csillám,
a jégpóni a hó és jég
világába repíti kis gazdáját. laurát még a
jégkirálynõ születésnapi báljára is meghívják. csakhogy nem
hozott ajándékot.

Cassandra Clare:
A végzet ereklyéi könyvsorozat
a természetfeletti lények és a pörgõs történetek
kedvelõinek itt van a nagy népszerûségnek örvendõ sorozat elsõ öt kötete. a sorozat középpontjában az árnyvadászok állnak, akiknek az a feladatuk, hogy megtisztítsák
a földet a démonoktól. vannak tündérek, boszorkánymesterek, vámpírok és vérfarkasok a történetekben, és természetesen szerelem is.

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!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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SPORTKIPUFOGÓK

vizsgálat, sebészeti m�tétek
Korompai
Balázs/O2 Consulting
Bt.
THULE termékek!
Rendelési
id�:
kedd:
14-19h,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
70/948-9257
csütörtök:
14-19h,
szombat:
9-12h
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

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

VIZSG
;
-

-MunkaügyMunkaügy-bér-,
bér, TB-ügyintézés,
TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)
könyvelés (visszamenőleg is!)
APEH, TB elôtti képviselet
- APEH,
TB előttikezelése)
képviselet
(adóproblémák
(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
Attila 06
30 9642-160
ifj.Dr.Molnár
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
Rendelõ:
Dózsa 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
LA-PE
BT.
06-26-350-247

Építôanyag
gyártó
Nyitva tartás: H—P:
07—17
Sz.: 07—12
ésTûzifa
értékesítô
kapható!
Betéti Társaság

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
2096 Üröm,
FORGALMAZÁSA
Budakalászi
útKft.
0/64/7
Mérleglabor

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– Márkafüggetlen
motorkerékpárok 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

Computeres
diagnosztika
– Wührl
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

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

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

Nyitva tartás:
Augusztus-Szeptember

gyermekmegôrzést

H–P.: 07–17
Sz.: 07–12

– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
valamint egész évben
kapható fabrikett és
tûzifa!
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M�tétnap: szerda 9-13h

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

47

vállalok, megegyezés
szerinti órabérért.
Érdeklôdni a
0630/967-00-94- es
telefonszámon tudnak.
Daniella
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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.


Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
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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
06 20 94 40 544-ES TELEFONSZÁMON
www.oregsvab.hu

ÉS A

Email: badabt@t-online.hu
2096 Üröm, Budakalászi út 7.

NYITVA TARTÁS: HÉTFŐ-PÉNTEK:12-22 ÓRÁIG • SZOMBAT:12-24 ÓRÁIG • VASÁRNAP:12-21 ÓRÁIG



Kupon Akció az Öreg Sváb Étteremben!
Ez év végéig ennek a kuponnak a tulajdonosa
500 Ft kedvezményben részesül
az Öreg Sváb Étteremben.
A kupon 3000 Ft feletti
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