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Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!
Az év eleji interjúban – a hozzám intézett kérdéseket tekintve – az önkormányzat ez évi célkitûzéseirõl beszéltem, kiemelve a képviselõ-testület által elfogadott költségvetésben megfogalmazott célokat.
Jelen tájékoztatóm tehát a végrehajtás elkezdett folyamatát, illetve az eddig elvégzett feladatokat öleli fel, nem
mellõzve az egyéb közérdeklõdésre is számot tartó információkat.
Településfejlesztés
Több évet felölelõ feladat a mára már teljesen leamortizálódott mûvelõdési ház helyén egy új, korszerû mûvelõdési
központ felépítése. Korábban arról tájékoztattam Lakótársaimat, hogy 2015-ben elindította az önkormányzat a tervezést és létrehozott egy eseti bizottságot a tervezõ munka folyamatos koordinálására. Eddig három alternatívát készített
elõ a megbízott tervezõ: A, B és C alternatívát. A további-
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akban, ami a tervezõ munkát illeti, a C alternatíva finomítása történik, a finomítás kizárólag kisebb korrekciókat, illetve
funkcionális megoldásokat fog jelenteni. Így röviden – jelen
tájékoztató keretében – ismertetem a leendõ mûvelõdési
központ paramétereit. Az elfogadásra váró terv szerint tehát
a földszinti részen kerül elhelyezésre:
– 191 férõhelyes nézõtér, mely a mellette levõ 73 nmes ún. kisteremmel bõvíthetõ.
– A 155 nm-es nézõtérhez kapcsolódik a 126 nm-es
színpad, valamint a 36 nm-es díszlethely és a 15 nm-es
VIP helyiség.
– A kiszolgáló helyiségeket tekintve:
– raktárhelyiségek,
– elõtér, ruhatár, büfé,
– állandó kiállítás helyisége,
	– továbbá vizesblokk, gépészeti- és elektromos helyiség kerül elhelyezésre a földszinten
Az épülettel be nem épített szabad területen – közel
400 nm – kert lesz kialakítva, 185 nm-en pedig parkolók
kiépítésére kerül sor.
Az emeleti részen:
– a színpadi légtérnek kell helyet biztosítani, továbbá
itt lesz elhelyezve a jelmezraktár, két öltözõ zuhanyzóval,
a próbaterem,

Mûvelõdési Ház külsõ homlokzat

Szabadtéri Színház felülnézetbõl

Külsõ homlokzat bejárat

Belsõ udvar szabadtéri színház része

Katolikus Plébánia felõli bejárat

Posta felõli utcai látkép
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épületének tetõfelújítása során leszedett, de még hasznosítható tetõcserepeket használtuk fel.
Korábban tájékoztatást adtam arról, hogy az állami
fenntartású, de jelenleg még Üröm önkormányzata által
mûködtetett általános iskola bõvítésével kapcsolatos tervezési költségeket, konkrétan 25 millió Ft-ot az önkormányzat finanszírozza. A tervezési munka folyamatban van, de
az egyeztetett, de még funkcionális szempontok alapján
majd finomítható bõvítési elképzelések a következõk: Az
épület földszintjén:
– az elõtér kibõvül egy porta helyiséggel,
– a jelenlegi tálaló konyha és ebédlõ bõvítésére is sor
kerül
– a földszinti részen lesz kialakítva az iskola vezetõinek
szobái, a titkársági szoba, irattár, valamint a vizesblokk helyiségei
– 172 nm-es aula és két 50 nm-t meghaladó tanterem
– A jelenlegi tanári szoba, kiszolgáló helyiségek, funkcionális átalakítására kerül sor
Az emeleti rész:
– 4 tanteremmel bõvül,
– a tetõtérben két tanterem, valamint három szertár és
a gépészeti helyiség lesz elhelyezve
Az alagsorban:
– tornaterem, raktár, szertár, öltözõ és vizesblokk lesz
kialakítva

Foglalkoztató szoba lifttel

Könyvtár

191 férõhelyes kamaraszínház

– lépcsõház, közlekedõ, gépészet
– foglalkoztató helyiségek, továbbá a községi könyvtár
Az új épület összes hasznos alapterülete 950-1000 m2.
A tervezési és engedélyeztetési folyamat várhatóan ez
év végére befejezõdik, így a közbeszerzési eljárás 2017
elsõ félévében, míg a tényleges kivitelezési munkák a II.
félévben indíthatóak lesznek.
Kátyúzási, útfelújítási munkák
– Várhatóan a hónap második felében indíthatóak
ezek a munkák. Az árajánlatok bekérése megtörtént, a
képviselõ-testület döntött a nyertes kivitelezõ személyérõl.
A felmérési munkák folyamatban vannak, így nem lesz
akadálya annak, hogy a kivitelezési munkákat a vállalkozó
megkezdje és még június hó folyamán be is fejezze.
– A tervezett útfelújítási munkák közt pályázati pénzek
igénybevételével tervezzük a Kossuth Lajos és Táncsics
Mihály utcák felújítását is. A pályázat elõkészítése folyamatban van, várhatóan a tényleges elbírálásra az év II. félévében kerül sor.
Befejezõdtek a Polgármesteri Hivatal épületén a
tetõ egy részének felújítási munkái, ezzel az évek óta fennálló beázási problémákat megoldottuk úgy, hogy az iskola

IV. – V. – VI.

3

Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT
A bõvítés összesen 1500 nm-en fog megvalósulni.
Mint ismeretes, az oktatást illetõen a következõ tanévtõl
jelentõs változásokra lehet számítani. Az irányítás szintjén is szembesültek azzal, hogy – állami és önkormányzati – mûködtetés nem jó modellnek bizonyult, ezért elengedhetetlen a változtatás. Várható tehát, hogy a következõ
2016/2017-es tanévtõl a fenntartás és mûködtetés egy
kézbe kerül, ez esetben a helyi önkormányzatoknak nem
lesz szerepük, feladatuk és beleszólásuk a helyi oktatásba. Végleges döntés még ebben a témában nem született.
A bõvítés a jelenlegi jogi helyzetben sem önkormányzati
feladat, de Üröm képviselõ-testülete az ürömi gyermekekért vállalta az anyagi áldozatokat, így a tervezés, engedélyezés költségeit is. A zökkenõmentes jövõ évi tanév indításához ugyancsak felvállalta a képviselõ-testület a konténerek telepítését, a bérleti díj viselését 2016. december
31-ig.
Sajnos a KLIK a bérleti díj 2017. január 01-jétõl történõ
fizetésére vonatkozóan érdemben eddig nem nyilatkozott. Ez viszont elengedhetetlen a telepítéshez, mivel
egy cég sem fogja bérbe adni négy hónapra a konténereket. A képviselõ-testület a várható változások ellenére mûködtetési feladatait folyamatosan ellátja. Ezért is indítottuk az iskolai étkeztetés közbeszerzési eljárását is,
elõkészítve a 2016/2017-es tanév iskolai közétkeztetését.
Településüzemeltetési feladatok
– Elvégeztük a településen a tavaszi nagytakarítási
munkákat. Ennek keretében sor került a Templom tér virágosítására, a Fõ utcai park rendbetételére.
– A buszvárókat a településüzemeltetésen dolgozó
munkatársaink lemosták, élõ növényzetét, környezetét
rendbe tették. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szépkorúak egyesületének, akik önként a növényvédelmi munkákat elvégezték.
– Megtörtént a település valamennyi játszóterén a homokozókban a homok cseréje, illetve a megrongálódott
játszótéri eszközök kijavítása. Így pld.
	– kosárlabdapalánk tartóoszlop cseréje, újrabetonozása, mászófal, kapaszkodó javítása (iskola)

Buszvárók takarítása
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	– körhinta csapágyazása, tengely hézagolása, (Iskola u.)
– bordásfal fok javítás (Táborföld)
– Az általános iskolában a folyamatosan riasztó, hibás
füstjelzõket lecseréltettük, szám szerint 35 db új füstjelzõ
került felszerelésre.
– A Tücsök utcai vízelvezetõ árok tisztítását elvégeztük, így a felszíni víz elfolyása biztosított ezen a településrészen.
– Folyamatban van a Fenyves utcai átemelõ kapacitás bõvítése. Erre azért van szükség, mivel a rendszeresen elõforduló hibák csak a kapacitás bõvítésével
küszöbölhetõk ki. Az új átemelõhöz új nyomvonalat kell
tervezni. Elsõ lépésben tanulmányterv készül, ez folyamatban van, majd a tanulmányterv alapján a mûszaki, gazdasági szempontból legkedvezõbb változatra készül el az engedélyezési, illetve a kiviteli terv. A vízjogi létesítési engedély megszerzése után kezdhetõek el a bõvítési, kivitelezési munkák. A bõvítési munkák várhatóan 2016. év végére befejezõdnek.
– Sarolta sétány közvilágításánál évek óta fennálló
probléma megszüntetésére keressük a mûszaki megoldást. Ugyanis az eredetileg tervezett napelemes megoldás nem vált be, elõfordul, hogy nem megfelelõ a sötétedés utáni világítás. Ezért folyamatba tettük, hogy a közvilágítási hálózatra legyenek a kandeláberek rákötve. Várhatóan ez 1-2 hónapon belül megtörténik.
Tisztelt Lakótársaim!
Több esetben voltam kénytelen az aktuális információk közt olyan témákat is érinteni, mely témákról, azok
aktualitásakor korábban a szükséges információt és tájékoztatást megadtam. Most ismét egy ilyen témát kell
érintenem, nevezetesen a közel 6000 m2-es erdõ telepítését. Teszem ezt azért, mivel az utóbbi napokban
olyan tudatlanságon és rosszindulaton alapuló iromány
jelent meg a településen, mely arról ad tájékoztatást,
hogy 10 millió Ft-os költségbõl ültetett és a belterületbe vonással megszüntetett zöldterületet kellett pótolni
az erdõ telepítésével, végsõ következtetése pedig az,

Játszótéri karbantartás és homokcsere
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Templom tér virágosítása

hogy láthatóan a közpénz elköltése nem okoz gondot a
képviselõinknek.
Kezdem tehát a végén. Igen tisztelt indulatos, irományaiért felelõsséget nem vállaló firkáló! Ezt is rosszul tudja, – mint eddig mindent – mert igen nagy megfontoltságot
és ezért gondot is okoz a közpénzek megszerzése, és
a vele való tudatos gazdálkodás is. Ha nem így lenne, akkor minden bizonnyal nem fejlõdne évrõl évre ilyen dinamikusan ez a település, nem tudnánk folyamatosan jó színvonalon mûködtetni intézményhálózatunkat, nem tudnánk
az arra rászorulóknak kiemelt szociális ellátást biztosítani
és még sorolhatnám.
Ami viszont az erdõtelepítést illeti, most megismétlem:
„Az erdõ telepítése a községi sportpálya megépítése
és az ehhez igénybe vett terület miatt vált szükségessé,
mivel elõdeink nem figyeltek arra, hogy az egyébként
ténylegesen nem erdõ, hanem sportpálya besorolású területet az erdészeti igazgatóság erdõként tart nyilván. Ez
az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy
bizonyítsa ezt, de már késõ volt, nem jártunk sikerrel, tehát maradt a telepítés.
A 0,6 ha telepítés költségei a következõk voltak:
2014 fõkönyvi kivonat szerint:
821 769 Ft
2015 fõkönyvi kivonat szerint:
1 148 653 Ft
2016 fõkönyvi kivonat szerint:
272 035 Ft
Összesen tehát:		
2 242 457 Ft
A 10 M Ft-os vizionált költség tehát ténylegesen a 2,3
millió forintot sem éri el. Csak megjegyezni kívánom, hogy
az ilyen jellegû hazudozásokhoz már kezdünk hozzászokni más ügyekben is és gondolom, hogy Lakótársaim többsége is átlát ezeken. Csak a humor kedvéért említem,
mert ide kívánkozik, hogy a legjobban szemlélteti ezeknek
az embereknek a gondolkodásmódját az az eset, amikor
arra hivatkoztak, hogy a mogyoródi orvosi rendelõ men�nyivel olcsóbban épült, mint az ürömi. Végül is kiderült,
hogy Mogyoródon nem is épült egészségház!

Buszváró virágok beültetése után

Továbbra is fenntartom, amit már több esetben leírtam,
hogy nyugodtan mocskolódjanak, mert ha egyszer megdicsérnek, úgy oda a hitelességünk, ezért ezúttal is köszönöm
ezeket a megnyilvánulásokat!
Ami a telepített erdõterület fenntartását illeti, azt szakképzett és hozzá értõ erdész végzi az önkormányzattal kötött
szerzõdés keretében. A tavaszi munkák elvégzése ebben az
évben is megtörtént.
Tisztelt Lakótársaim!
Összességében úgy gondolom, hogy az év eltelt idõsza
kában feladatainkat az önkormányzat által kitûzött céloknak
megfelelõen tudtuk végezni. A tervezett településfejlesztési
munkánk elõkészítését folyamatba tettük, településüzemeltetési feladatainkat pedig zökkenõmentesen elláttuk.
Talán még annyit a facebookon követõ Lakótársaimnak is, hogy a 2016. évi „Ürömi Nyári Fesztivál” meghívójának és programjának ismertetésébe egy kis hiba csúszott,
ezért nem tudtam jelentkezni, melyet ezúttal pótolok és minden kedves Lakótársamat MEGHÍVOM és várom 2016. június 17-el kezdõdõ, a település életében jelentõs kulturális
eseményre. A fesztivál programja gazdag, mindenki kedvére válogathat.
Kívánok Lakótársaimnak tartalmas idõtöltést és kellemes
nyaralást!
Üröm, 2016. június hó
Laboda Gábor
polgármester
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Német tábor 2016.
Számoltuk a heteket, majd a napokat. Alig vártuk,
hogy végre elinduljunk Ausztriába, Tirolba, ahol
idén 33 ürömi diák és 3 kísérõjük 7 csodás napot
tölthetett. Ahogy eddig mindig, most is csatlakozott hozzánk egy kisebb csoport – ezúttal a budapesti Kölcsey Ferenc Általános Iskola 13 tanulója és 2
tanárnõje jött velünk.

Vasárnap reggel korán, de rutinosan indultunk – sokan voltunk, akinek már nem ez volt az elsõ német tábora. Útközben hirtelen hûlt a levegõ, metszõ szél fogadott minket, amikor megálltunk egy-egy pihenõnél és 2-3 óra körül olyan havazásban utaztunk, hogy végre mindenki megértette, miért kellett az itthoni,
szinte nyárias idõjárás ellenére téli kabáttal, sapkával, sállal és
egyéb meleg holmival nehezíteni bõröndjeinket. Hosszú volt az
út és Kufstein-ben le is késtük a Fellegvár nyitva tartási idejét,
mégis jól esett a séta a harapnivalóan friss levegõn. Onnan már
csak pár kilométerre volt Weer, a csendes falucska, ahol minden
este õszinte vendégszeretettel, nagy mosollyal és finomabbnál finomabb vacsorával vártak minket szállásadóink.
Hétfõ reggelre csillogó hó borította a lenyûgözõ szépségû tájat, ám olyan hideg szél fújt, hogy nagyon siettünk a Swarovski
Kristálycsodák bejáratához közeledve. Odabent aztán elfelejtettük a kinti világot: kristállyal borított falak (az elsõ teremben 12
tonna kristályból), tündöklõ kristályhópelyhek, csillárok, díszek,
mozgó – néha hátborzongató – robotfigurák, egy hófehér, ragyogó kristályfenyõ, selyempuhaságú kristálykendõk és káprázatos ruhaköltemények ejtettek ámulatba mindenkit. Az egyedül-
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álló akusztikával rendelkezõ,
gömb alakú, tükörhatású kristályteremben elénekeltük örömünkben a Tavaszi szél vizet
áraszt címû dalt. Még a fiúknak is tetszett!
A csodák fegyelmezett
megtekintése után eljött az
ideje a játéknak: átmentünk
a Spielturm-ba, egy 4 emeletes, teljesen átlátszó játszóházba, ahol kedvére ugrálhatott, mászhatott, gurulhatott
Alpenzoo
és nevethetett mindenki. Mire
elfáradtunk, elállt a hóesés és
kisütött a nap. Finoman melegített minket. Nagyon jót sétáltunk a Swarovski gyár pázsitos,
virágos parkjában. Mindenki kitalált a kéz formájú labirintusból,
majd békésen meguzsonnáztunk a kristályfelhõknél, amelyeken
a szivárvány minden színében 800 000 egyenként, kézzel felakasztott kristály ragyog az alatta elterülõ víztükör felett.
¾ 3-ra Hall in Tirolban voltunk, az iskolánál, ahol a gyerekek hétfõtõl csütörtökig minden délután anyanyelvi tanárokkal tanulhattak, játszottak, rejtvényt fejtettek és vicceket
meséltek.
Kedden napsütésre ébredtünk. Délelõtt
bejártunk két kastélyt, a Schloss Ambras-t,
ahol azonnal 4 gyönyörû páva vonta magára a figyelmünket, és a császári Hofburg-ot,
ahol Sisi meseszép szobáin, a rózsaszínû
pihenõszobán, a világoskék író- és dolgozószobán, valamint a sötétzöld hálószobán
sétálhattunk végig. Innsbruck belvárosa
volt a következõ állomásunk. Megnéztük
az „aranytetõcskét”, a Goldenes Dachl-t,
pihentünk a napon, pékárut vásároltunk
és beszélgettünk a sétálóutcán, majd lecsendesedtünk egy szép templomban.

4 papagáj

Festék

Szerdán úgy tûnt, indulhatunk hógolyózni, de végül
gyorsabban olvadt az éjjel lehullott hó, mint ahogy
mi reggeliztünk. 10 órára
Terfensben voltunk. Ott található a „Haus steht Kopf”,
a feje tetejére állított ház,
ahol minden a plafonon
van és sehol nem áll a lábán az ember. Mintha megfordult volna velünk a világ.
Szédítõ, de nagyon mulatságos élmény volt. Rengeteget nevettünk. A Pillangóházban aztán helyreállt
az egyensúlyunk, mindjárt
az elsõ teremben csodaszép papagájokat etethet-

tünk, nem is akartunk továbbmenni. A pillangók
azonban nem marasztaltak minket, a többi teremben látott bogarak, csótányok és madárpókok pedig – bár érdekesek voltak – végképp gondoskodtak arról, nehogy ott maradjunk és elkéssünk az
iskolából. Még jutott idõ
ajándékot venni anyánakapának és a testvéreknek,
sõt arra is, hogy az iskola közelében megpihenhessünk a Sankt Nikolaus
templomban és gyönyörködhessünk a csodás, térhatású festményekben –
mintha nem is a mennyezetet láttuk volna, hanem
egyenesen az eget.

Cipõ

Csütörtökön Innsbruckból indultunk felfelé a magasba. Megálltunk
az Alpenzoo-nál, ahol alpesi állatokat ismerhettünk meg és nagyon jó
játszóteret is találtunk. Végül még feljebb mentünk a felvonóval és a lábunk
alatt volt a város, körben a lélegzetelállító Alpok hófödte csúcsaival.
Délután hamarabb ért véget a
tanítás, mint az elõzõ napokon. A
mûvészeti iskola ügyes tanulói által
készített szebbnél szebb rajzokkal és
finom csokoládéval köszöntünk el az
osztrák tanár néniktõl.
Pénteken már nem volt tanulás. Melegen sütött a nap és nagyot kirándultunk a természetben, délután pedig
Rattenbergben, egy csodaszép kis település hangulatos kávéházában nézhettük meg, hogyan készül a finom osztrák almás rétes. De nemcsak láttuk, meg is kóstolhattuk a rétest, tea vagy forró csokoládé mellett. Mindenki kapott egy receptet, valamint egy szép
bögrét ajándékba. Fáradtan, de elégedetten tértünk vissza
a szállásra, és mind szorgosan csomagoltunk. Tudtuk, hogy
szombaton korán kell kelnünk és idejében hazaindulnunk,
hogy Salzburgban még megállhassunk a „Haus der Natur”–
nál: ezt az interaktív „élménymúzeumot”, a természet házát,
ahol szinte mindent meg lehet fogni, ki lehet próbálni, nem
hagyhattuk ki.
Este fél nyolcra értünk haza Ürömre. Nagyon jó volt látni, hallani a gyerekek örömét, a lelkesedést, amivel mesélni
kezdtek szüleiknek. Csodálatos hetet töltöttünk együtt. Köszönöm Nektek!
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Szabóné Nagy Tímea
(József Nádor Általános Iskola és
Mûvészeti Iskola, Üröm)
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Ürömi Tükör
ÓVODA

Nagy események az Ürömi
Napraforgó Óvodában

Az elmúlt néhány hét, a tavasz vége és nyár eleje igazán szép idõszak egy gyermekintézmény életében.
Ahogy beköszönt a jó idõ, úgy nyer egyre nagyobb teret az udvari játék, kicsi és nagy egyaránt kikívánkozik
a szabadba. Elõkerülnek a homokozó-játékok, labdák,
ugrálók. Az óvoda udvarán elkészült egy öntött gumipálya, ami alkalmas akár kinti tornafoglalkozás lebonyolítására, de a fiúk focizhatnak, a lányok labdázhatnak, ugrókötelezhetnek, illetve kiváló például tollaslabdázásra is.
Nem telnek unalmasan tehát a hétköznapok, de május és június különleges alkalmakat is tartogat. Ebben az
idõszakban bõvelkedünk ünnepekben és megünneplésre
váró fontos eseményekben.
Elsõként az Õzike csoportunk adott nagyon szép
mûsort a svábok kitelepítésének 70. évfordulója alkalmából április végén a Mûvelõdési házban. Igazán megható
volt, ahogy a kicsikéink táncoltak és énekeltek a színpadon.
Majd megkezdõdtek az Anyák napi megemlékezések
minden csoportunkban. A Maci csoport az Idõsek Otthoná-
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ban is elõadta mûsorát, ezzel tisztelegve az ott ünneplõk
elõtt. A mûsor végén minden idõs néni és bácsi egy kis
ajándékot és egy szál virágot kapott a gyerekeinktõl.
És végre elérkezett az a nap, amire mindannyian vártunk. Ez pedig a Napraforgó Nap, ami méltó megünneplése a gyermekeknek. Május 28-án került sor erre az
eseményre. Volt légvár, bohóc hajtogatott lufit, bûvész
adott kis mûsort, mászófalazhattak a kicsik, nagyok, a
pilisborosjenõi tûzoltóság kölcsönadott egy tûzoltóautót

egész napra, amit minden kíváncsiskodó megnézhetett,
kipróbálhatott, a szülõk szerveztek különbözõ animációkat, így volt pecázás, csipesz-dekoráció készítés, tetoválás, arcfestés, buborékfújás, hajfonás, sorsjegy, aki
megéhezett, azt várta a büfé, illetve a kávébár… Fantasztikus hangulatban telt a délelõtt és kora délután.
Nagy köszönet mindenkinek, aki munkájával, adományaival, ötleteivel segített széppé tenni gyermekeink ünnepét!

Egy fontos esemény van még elõttünk, ez pedig a ballagás. Ami képletesen ugyan, de lezár egy korszakot, hiszen valami itt véget ér 70 kisgyermek számára. Új és szép
feladatok várnak majd rájuk, és szüleikre. A gyermek megmarad gyermeknek, csak más helyen folytatódik az élete.
Mi pedig szomorkodva ugyan, de nagy szeretettel várjuk a
kicsikéket, akik szeptember elsején érkeznek majd a ballagóink helyébe.
Az óvoda minden dolgozója nevében nagyon szép nyarat kívánunk minden kedves Olvasónak!
Csordásné Tõkés Katalin – óvodavezetõ
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BÖLCSŐDE

Eseménydús tavasz a Bölcsõdében
„Nyuszi hopp, nyuszi hopp, máris egyet elkapott…”hangzik az aranyos kis mondóka a bölcsõdébõl.
A gyerekek izgatottan várták a nyuszit március végén.
Amellett, hogy ennek a sok jó gyereknek nagyon szép
ajándékokat hozott a nyuszi, idén elõször az Ürömi Szépkorúak Egyesületének képviseletében kedves nénik hímes tojásokkal lepték meg a bölcsõde kis lakóit és a dolgozókat is, aminek mindenki nagyon örült, ezúton is szeretnénk megköszönni Nekik. Sok szeretettel várjuk õket
máskor is.
Még fel sem ocsúdtunk
a húsvéti ünnepekbõl, április végén beiratkozás volt
nálunk. Jött a sok kis gyermek szüleivel megnézni a
„bölcsit”, ismerkedni, játszani egy jót.
Májusban
sem
maradtunk program nélkül.
Elõször is Anyák napját ünnepeltük meg, ahol kézzel
készített ajándékokkal kedveskedtek a gyerekek a
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legfontosabbaknak, az Édesanyáknak. Nagy izgalommal
adták át, amit készítettek.
Az Anyák napjára való készülõdés közben egy délelõtt
ízelítõt kaptunk Hazay Tímea Ringató foglalkozásából,
énekeltünk, zenéltünk, mondókáztunk.

Május
végén
a
következõ, várva várt program mi más lehetett volna,
mint a Gyereknap. Idén az
idõjárás is kegyes volt hozzánk, így az udvaron játszottunk. Volt ugrálóvár,
arcfestés, játék, móka, kacagás. A gyerekek nagyon
élvezték az egész délelõtt
tartó programot.
Most pedig készülünk a
június közepén tartandó ballagásra, melyben egy egész
délután tartó közös mulatsággal fogjuk elbúcsúztatni a
Nagy Óvodásainkat.
Megint eltelt egy év, könnyes szemmel engedjük el az
itt felcseperedett gyerkõcöket az óvodába, közben pedig
várjuk az új, szeretni való kis lurkókat.
Kellemes Nyarat kívánunk mindenkinek!
Balla Orsolya, Király Veronika

IV. – V. – VI.

11
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Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
A németajkú lakosság elûzetésének 70. évfordulója alkalmából önkormányzatunk 3 napos ünnepségsorozattal emlékezett erre, a sokak számára mai napig szívbemarkoló eseményre.
70 év sok idõ, egy emberöltönyi. Mégis úgy gondoltuk meghívjuk a hazájukat elhagyni kényszerülõ egykori ürömi lakosokat. Sajnos már kevesen élnek közülük,
és akik még élnek õk sem tudtak mindnyájan eljönni, hiszen nagyon idõs emberek.
Március közepén kaptunk választ meghívásunkra,
elõreláthatólag 20 fõ érkezik Németországból BadenWürttemberg tartományból.
Ünnepségsorozatunk a Polgármesteri Hivatalban
kezdõdött április 22-én. Laboda Gábor polgármester úr
ünnepélyesen fogadta a vendégeket. A köszöntõ és a
megvendégelés után a Mûvelõdési Házban folytatódott
programunk.
Elsõként az ürömi óvodások léptek fel német nyelvû
dalos játékokkal és táncokkal. A dalokat, táncokat
Metzler Ferencné tanította be a gyerekeknek.
A következõ mûsorszámban az iskola tanulóitól két
verset hallhattunk az egyiket Miklós Andrea, a másikat Vecsey Dániel adta elõ. A 3.b. osztály énekelt. Az 5.
évfolyam második csoportja jelenetet adott elõ, melyre
Schone Réka tanárnõ készítette fel a gyerekeket.
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A Német Nemzetiségi Kórus /Heimat Singkreis/ a
nemzetiségi kultúrkincsbõl választott dalokat adott elõ.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az Ürömi Öröm
Néptáncmûhelyt is köszönthettük köreinkben. Elsõként
a Mákvirág csoport lépett fel, vezetõjük:Szilvási Károly
és Szilvásiné Tarnai Ildikó.
Második csoport a Napraforgó, vezetõjük: Gyémánt
Ádám és Szilvásiné Tarnai Ildikó.

Laboda Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket

IV. – V. – VI.

Ürömi Tükör
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Utolsóként a Botladozók léptek fel Wenczl József koreográfiájában a Rezgõ polkát adták elõ, melyet Végsõ Miklós és Bajtai Éva tanítottak be.
Az ünnepség végén önkormányzatunk egy könyvet
ajándékozott a vendégeknek melyet Tölgyesi Lászlóné írt
és önkormányzatunk adatta ki. Címe:”Mama Fõztje”
Következõ programunk szombaton folytatódott Solymáron, a vasútállomáson. Elõzetes egyeztetések után önkormányzatunk a környezõ településekkel közösen /Solymár, Pesthidegkút, Pilisborosjenõ, Üröm, Nagykovácsi/
emléktáblát készíttetett annak emlékére, hogy az elûzött
lakosságot innen indították az ismeretlenbe.
A rendezvényen Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, Dr.Heinz-Peter Behr nagykövet, Ritter Imre parlamenti szószóló, Timo Wolf Wüstenrot pogármestere köszöntötték a megjelenteket és megtartották ünnepi beszédüket.
Idézet, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a
vasútállomásnál felavatott emléktábla elõtt elmondott
beszédébõl:
„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek? Feneketlennek még akkor is és talán éppen akkor, ha kizárólag és egyedül az ember az,
akinek a múltjáról kérdés és szó esik. Most, amikor a 70
évvel ezelõtti múltunk sötét kútjába nézünk, mi mindan�nyian át tudjuk érezni ezt a gondolatot. Azokra a honfitársainkra emlékezünk, akiket a történelem igaztalan erõi
kényszerítettek hazájuk elhagyására. Ma, szabad hazánkban ugyanakkor már többet jelent, új üzenetet hordoz és új
tartalmat nyert az emlékezés. Mert a diktatúra elmúltával a
múlttal való õszinte szembenézés lehetõsége is megnyílt.
Ez azonban a feledés veszélyét is hordozza. Szükségünk
van tehát olyan napokra, mint a mai, amelyek tovább viszik
az emlékezetet, nem engedik feledni közös történelmi múltunk fekete lapjait sem, és ezzel fontos üzenetet adnak át
a mának. Mert ma is vigyáznunk kell arra a közösségünket
összetartó erõre, amit nekünk, magyaroknak és a magyarországi német nemzetiségeknek a sorsközösségekben átélt történelmi események, a belõlük eredõ tanulságok és
ma már közös jövõképünk is adnak. Ezeket a gondolatokat fejezi ki és erre figyelmeztet bennünket az emléktábla.
Azon emberek emléke elõtt rójuk le most tiszteletünket,
akiket pusztán származásuk miatt fosztottak meg otthonaiktól, ûztek el hazájukból és tettek földönfutóvá. Mert félreértés ne essék, nekik a hazájuk volt Magyarország. A szomorú krónikákból tudjuk, hogy 1946 és 48 között legalább
185 000 német nemzetiségû embert fosztottak meg Magyarországon az állampolgárságától, ingó- és ingatlan vagyonától, és telepítették ki az éhezõ és romokban heverõ
Németországba. Tették ezt gyûlölettõl hajtva, a túlzásba
vitt jogérvényesítés igényével számos visszaélést elkövetve. Másfél évvel a deportálások után, amikor már az egész
nemzet békéért, emberhez méltó életért imádkozott.
Soha, semmivel sem igazolható igazságtalanság volt
ez, mert a soha nem létezõ-kollektív bûnösség elvén
alapult.”

Ürömi Öröm Néptáncműhely táncosai

Német Nemzetiségi Kórus

Ürömi óvodások

Solymári vasútállomás emléktáblájánál
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Római Katolikus Templom - Üröm

A miniszter Fekete István gondolataival fejezte be
beszédét.
„Ez a föld túl kicsi és túl nagy ahhoz, hogy az
összekötõ szálak elszakadhatnának. A szálak arra valók, hogy összefûzzenek és összetartsanak bennünket.
A szálak sokaságától és színeitõl pedig a nemzet szövete gazdagodik és válik erõssé.”
A Solymári zenekar, a Solymári,a Pesthidegkúti és
Pilisborosjenõi nemzetiségi kórusok tették színvonalassá az ünnepséget.
Az emléktáblát Wilhelm Péter atya és Kiss Csaba plébános áldották meg. A német nemzetiségi önkormányzat tagjai egy emlékszalagot kötöttek a közös koszorúra.
Ezután a Klebersberg Kultúrkuriában egy sváb
elõadást néztünk meg, mely felejthetetlen élmény volt
mindenki számára.
Szombati rendezvényünk állófogadással zárult.
Vasárnap délelõtt ünnepélyes szentmisével folytatódott rendezvényünk. A szentmise kezdetén az egyházközség nevében Láng József köszöntötte a német
vendégeket. Önkormányzatunk emléktáblát készítetett,
mely a templom belsõ részében került elhelyezésre /a
táblát a Varázskõ Kft. tulajdonosa Molnár Sándor készítette/. A szentmise végén Péter Atya megáldotta az
emléktáblát, majd elhelyeztük az emlékezés koszorúit.
Meghatódott arccal, könnyes szemmel álltak vendégeink az emléktábla elõtt.
Hazautazásuk elõtt az ürömi templomban búcsúztunk el vendégeinktõl. A köszönõ levelek tanúsítják,hogy
önkormányzatunk felejthetetlen napokat, élményeket
biztosított az egykori elûzött németajkú ürömieknek.
Metzler Ferencné
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettese
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Emléktábla a templomban
Az emléktábla szövege, melyet önkormányzatunk állítatott.:
EMLÉKÜL AZOKNAK, AKIK EZT A TEMPLOMOT
FELÉPÍTETTÉK, MAJD 1938-BAN BÕVÍTETTÉK ÉS
AZOKNAK, KIKET 1946-BAN VAGYONUKTÓL MEGFOSZTOTTAK, MAJD 1946 ÁPRILIS 25-ÉN ÉS 27-ÉN
HAZÁJUKBÓL ELÜLDÖZTEK.
AZ EMLÉKTÁBLÁT KÉSZÍTETTE A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÜRÖM A NÉMETAJKÚ LAKOSSÁG ELÛZETÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.
ZUR ERINNERUNG AN DEIJENIGEN, DIE DIESE
KIRCHE ERBAUT UND IM JAHRE 1938 ERWEITERT
HABEN. 1946 WURDEN SIE IHRES VERMÖGENS
BERAUBT UND AM 25. UND 27. APRIL AUS IHRER
HEIMAT VERTRIEBEN.
Die Gedenktafel wurde anlässlich des 70. Jahrestages
der Vertreibung von der Deutschen Nationalitäten
Selbstverwaltung Irm gestiftet.

IV. – V. – VI.

Ürömi Tükör
Római Katolikus Egyház

Ablakcsere kapcsán…
Abban az örömben volt részünk, hogy áprilisban az Önkormányzat nagylelkû támogatása,
melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk,
és saját kisebb erõforrásunk felhasználásából Templomunk Ó részében kicserélhettük
az ablakokat.
Itt nem pusztán szépészeti beavatkozás történt, hanem
komoly veszély elhárítása, hiszen ahogyan a képen is látható a régi ablakok teljesen elöregedtek, a mesterek kezében szinte teljesen szétestek-morzsolódtak, mikor kivették azokat, hogy az újak átvehessék a helyüket. Hiszen
Szent Lukács Evangéliumában is olvassuk a figyelmeztetést: „Senki sem tölt új bort régi tömlõkbe. Vagy ha mégis,
az új bor szétveti a tömlõket, a bor kiömlik, a tömlõk meg
tönkremennek.” (Lk 5,37)
Talán sokan eddig még nem is néztek fel az ablakokra,
de most, hogy lássák feltekintettek. Szeretem figyelni az
embereket, magunkat, ahogy megyünk az utcán, ahogyan
közlekedünk. Mindenki lefelé, vagy maga elé néz, de sokszor észre sem vesszük, hogy mi történik körülöttünk, ki
jön velünk szembe. Érdekes látni itt a Plébánia elõtt sietve
kanyarodó autósokat, akik nem törõdve senkivel és semmivel csak a saját érdekeivel kikanyarodnak és néha nem
sok kellene ahhoz, hogy baleset történjen. Tényleg így kell

Katolikus templom

Az új ablak

telnie a napjainknak? Figyelmetlenül, önzõn, mindig sietve és nyugtalanul?
Ideje megállni végre és egy picit feltekinteni. Észre venni, hogy milyen szép az ég felettünk, mennyi
ismerõssel találkozunk jártunkban-keltünkben és milyen hálás valaki, ha elõre engedjük, vagy nem dudálunk rá, hogy miért nem kanyarodik, hanem elfogadjuk,
hogy nem tud és kész.
Bizony idõrõl-idõre a mi életünkben is szükséges a megújulás, az odafönt valók keresése és bensõnk megnyugtatása, lecsendesítése. Isten mindig erre hív mindenkit, hogy
vegye észre Tõle mindezt megkaphatjuk, ha lépünk feléje, ha teszünk érte. Másutt és másban is kereshetjük, de
sosem fogunk rálelni. A nyári szünet elején járunk, ilyenkor szerencsére lehetõségünk van arra, hogy szabadságra menjünk, kiszakadjunk a hétköznapok sietségébõl és picit megállva olyanokkal is törõdjünk, amikkel évközben nem
szoktunk. Lelkünk sem bírja az állandó hajtást. Igenis szüksége van a bensõnknek is az elcsendesedésre, a visszatekintésre és renoválásra. Ideje a leglényegesebbel törõdni,
ahogyan Szent Pál figyelmeztet: „Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van.” (Kol 3,1)
Ezekkel a gondolatokkal kívánok jó nyári szünetet, és
lélekben megújulást!
Wilheim Péter
Plébániai kormányzó
Elérhetõségek: 2096 Üröm, Fõ utca 47.
Tel.: (+36) 26/950-879
http://szentgyorgyplebania.wix.com/plebania

IV. – V. – VI.

15

Ürömi Tükör
Hagyományőrzők

Tavasz a hagyományõrzõknél
Május 5-én egyesületünk szervezésében Busa Lajos és neje Pannika bemutatták gobelin munkájukat,
amely nagy sikert aratott.
A megnyitón Busa Lajos elmondta, hogy nyugdíjasként
ismerkedett meg ezzel a kézimunka fajtával és nagyon megszerette a gobelin készítést. Eleinte kisebb képeket készített,

ezek viszonylag rövid idõ alatt, két-három nap alatt elkészültek. Persze belefeledkezett a munkába, kora reggeltõl késõ
estig szinte csak ezzel foglalkozott. A nagyobb képe több hónap, illetve évek alatt készültek el. A mestermûveket egy hétig látogathatták az érdeklõdõk.
A kiállítást elnökünk, Fehér Istvánné nyitotta meg.
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Kirándultunk a Fertõ tóhoz
Kirándulásunk második állomása Fertõrákos, amit gumikerekes kisvasúttal jártunk körbe, megtekintve a
hansági lápvidéket is. Fertõ tavi hajókázás után megebédeltünk, majd megtekintettük a Fertõdi kastélyt.
Királyi Vilmos

Páneurópai Piknik Parkban
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Szépkorúak köszöntése

Laboda Gábor polgármester köszöntötte Solti Ferencnét 90. születésnapja alkalmából.

Nagyon boldog születésnapot kívánunk!

Dvorán Ferencnét Vidákovits Tibor alpolgármester és dr. Halász Mónika jegyzõ köszöntötte e jeles napon.
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HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2016. március, április és május havi ülésének döntései
•M
 árciusi ülésén jóváhagyta a képviselõ-testület Buda-

örs Városi Rendõrkapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrs
vezetõjének Üröm közbiztonságárét végzett munkájáról
szóló 2015. évi beszámolóját.
•J
 óváhagyták a képviselõk a zárszámadási rendelet-ter-

vezetet, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyon
alakulásáról szóló tájékoztatót, figyelemmel a Nemzeti vagyonról szóló törvényre, illetve az önkormányzat vagyonrendeletben foglaltakra.
•E
 lfogadták a képviselõk a 2016. évi költségvetés módosí-

tására alkotott rendelet-tervezetet.
•M
 egalkotta a testület a József Nádor Általános és Alap-

fokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2016. évben fizetendõ
étkezési térítési díjakról szóló rendeletet.
•D
 öntés született a helyi adókról szóló rendelet módosí-

tásáról.
•H
 atároztak a képviselõk a forgalomképtelen 3502 hrsz-ú

ingatlan forgalomképessé nyilvántartásáról.
•D
 öntöttek a képviselõk Zicsi-Liessz András kérelmében

a 079 hrsz-ú ingatlanból 187 m2 közterület megvásárlásáról.
• Határoztak a képviselõk a Nemesgép 2000 Kft. kérelmében a 064/21 hrsz-ú külterületi út makadám burkolattal
történõ ellátásának költségeihez való önkormányzati támogatásról.
• Elbírálták a képviselõk Üröm parkosított területeinek virágosítására beérkezett árajánlatokat.
• Döntés született az Üröm Bécsi út 3. 4. szám közötti gyalogos átkelõ tervezési és beruházási munkáira beérkezett árajánlatokban.
• A helyi körzeti megbízottak javaslatára döntöttek a
képviselõk az új térfigyelõ kamerák felszerelésérõl.
• Döntés született az ortodox egyház kérelmében, melyben az Alexandra Pavlovna nyári nyitvatartási költségeihez való hozzájárulást kér.
• Állásfoglalást alakítottak ki a képviselõk a Budapest III. kerület önkormányzat polgármesterének kérelmében, melyben
az Ürömi út és Dózsa György út keresztezõdésében létesített körforgalom költségeinek közös teherviselését kéri.
• Módosították a képviselõk a Duhajdombi Állatjóléti Szolgáltató Kft. szerzõdés határidejét.
• Döntött a testület Kovács Nóra Virág kérelmében közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetése alóli
mentesítésrõl.

• Véleményezték és jóváhagyták a képviselõk a 021 táblában lévõ 5,12 ha terület belterületbe vonásával kapcsolatos megállapodás-tervezetet.
• Döntés született Tugyi László szerzõdésének meghos�szabbításáról (helyi közlekedés biztosítása).
• A József Nádor Általános Iskola igazgatójának kérelmében döntöttek a képviselõk, mely a drog prevenciós
elõadás költségeinek viselésérõl szólt.
• Jóváhagyták a képviselõk a polgármester két ülés között
hozott döntését, mely az iskolában 35 db. füstérzékelõ
felszerelésére és beüzemelésére vonatkozott.
• Döntöttek a képviselõk az iskola közétkeztetési közbeszerzési eljárásának lebonyolítására beérkezett árajánlatokban.
• Döntés született Üröm játszótereinek éves karbantartására beérkezett árajánlatokban.
• Szerzõdés meghosszabbításáról szavaztak a képviselõk,
mely az Ürömi Tükör szerkesztésére és nyomdai munkáira vonatkozik.
• Döntöttek a képviselõk Balogh Ferenc (2096 Üröm, Fõ u.
119.) az Üröm, Fõ utca 119. szám alatti, általa szolgálati lakásként lakott ingatlan megvásárlására irányuló kérelmében.
• Döntés született a KEHOP-5.2.9. pályázat elõkészítésérõl,
mely az önkormányzatok számára épületenergetikai, hõtechnikai adottságainak javítására – vissza nem
térítendõ támogatás – elnyerésére nyújt lehetõséget a
bölcsõde, az óvoda, illetve a hivatal épületére.
• Az áprilisi testületi ülésen módosították a képviselõk az
önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló rendeletet.
• Ugyancsak módosította a testület a telekadóról szóló
rendeletet úgy, hogy bõvítette a mentességek körét.
• Döntés született Kuritár – Szabó Emese teremhasználati kérelmében baba-mama klub programjának megtartására.
• Állampolgári kérelemben döntöttek a képviselõk a Kert
utcai kisközben térburkolat, védõkorlát és világítás kiépítésére úgy, hogy az érdemi döntést a felmérés és a költségek ismeretében fogja meghozni a testület.
• Határoztak a képviselõk a József Nádor Általános Iskola
tornatermében ingyenes használat biztosításáról május
28-án Szigeti István – Matuz István koncertjének megtartására.
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• Döntés született a S’AJO ABC-TEAM Kft. árajánlatában,
mely az iskolában lévõ meghibásodott kosárlabdapalánk
tartóoszlop cseréjére vonatkozik.

• Döntöttek a képviselõk a 30/2016 (III.30.) Kt. számú határozat 2.) pontjának módosításáról, azaz a templomtorony
magasságáról és dõlésszögérõl.

• Döntöttek a képviselõk a 2016. évi kátyúzási munkákra
beérkezett árajánlatokban.

• A májusi soros ülésen jóváhagyták a képviselõk a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

• Jóváhagyta a testület az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és az Idõsek Napközi Otthona vezetõjének beszámolóját a 2015. évben végzett
tevékenységrõl.
• Üröm, Bécsi út 1. társasház képviselõjének kérelmében
döntés született az épület tatarozási munkáinak pénzbeli támogatásáról.
• Döntés született az Üröm, Fenyves u. 7. szám elõtt lévõ
szennyvízátemelõ bõvítési, tervezési munkáiról.
• Módosították a képviselõk a 125/2012 (VI.27.) Kt. számú határozatot, (közmûfejlesztési hozzájárulás megállapítása).

• Módosították a képviselõk a 4/2016 (II.15.) Kt. számú határozatot (Hegyvidék Polgárõr Egyesület kérelme).
• Jóváhagyta a testület a polgármester beszámolóját a vagyonrendeletben elõírt kötelezettségérõl.
• Döntés született pályázat benyújtásáról az Ürömi Hóvirág Bölcsõde játszóudvarának felújítására.
• Pályázat kiírásáról döntöttek a képviselõk a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár vezetõi állására.
• Döntés született Játszótéri eszközök cseréjére, illetve javítására beadott árajánlat elbírálásáról (SAJO ABC TEAM Kft.)

• Döntöttek a képviselõk az Üröm, Dózsa György út 18.
szám alatti könyvtár oktatási célra történõ átalakítási
munkálataira berkezett árajánlatokban.

• Határoztak a képviselõk az akna fedlapok korszerû
sítésérõl.

• Döntés született a Helyi Esélyegyenlõségi Program felülvizsgálatáról.

• Jóváhagyta a testület a Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekrõl.

• Jóváhagyták a képviselõk a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentést.
• Jóváhagyták a képviselõk a non profit szervezeteknek
nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót, figyelemmel a belsõ
ellenõrzés megállapításaira.
• Ugyancsak jóváhagyta a testület az Önkormányzat jegyzõjének beszámolóját a hivatal 2015. évi
tevékenységérõl (Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pont).
• Döntés született az Üröm, Fõ u. 119. szám alatt lévõ,
2045 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó szakértõi
javaslatban.
• Határoztak a képviselõk a József Nádor Általános Iskola
közétkeztetésére kiírt közbeszerzési eljárás során a beérkezett pályázatok elbírálására 3 fõs eseti bizottság létrehozásáról.
• Döntés született Fodor András Üröm, Budakalászi út
1174 hrsz-ú ingatlan elõtti közterületi parkoló igénybevételével kapcsolatos kérelmében.
• A májusi soron kívüli ülésen határoztak a képviselõk a
József Nádor Általános Iskola tanterem gondjainak megoldására hozott határozatok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl.
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• Az általános iskola meghibásodott vízelvezetési rendszerének javítási munkáira beadott árajánlatokban döntöttek
a képviselõk.
• Döntés született Sztupkayné Csibrák Zsuzsanna kérelmében, az életveszélyes kerítés felújítási költségeinek viselésében.
• Módosították a képviselõk a 73/2014 (V.28.) Kt. számú
határozatot (Bencs Kálmán kérelme).
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a két ülés között hozott
polgármesteri döntést. (Völgyliget lakópark).
• Elfogadták a képviselõk a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház
és Könyvtár vezetõjének 2014-2015-2016 májusáig végzett tevékenységérõl szóló tájékoztató beszámolót.
• Jóváhagyták a képviselõk a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésére szóló javaslatot.
• Módosították a képviselõk a 66/2016 (IV.27.) Kt. számú
határozatát, Balogh Ferenc ingatlanvásárlási kérelmét
illetõen.
Üröm, 2016. június
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl

/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:			
647 530 e/Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei:			
1 004 701 e/Ft
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei: 90 000 e/Ft

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, a többi
kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.

1. Általános rendelkezések
1. §

3. §

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község önkormányzatára, valamint költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi bevételei és kiadásai

/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2016. évi kiemelt kiadási elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:

2. §
/1/ A Képviselõ-testület a 2016. évi költségvetési bevétel fõösszegét:
1 742 231 e/Ft-ban (azaz egymilliárd hétszáznegyvenkettõmillió
kettõszázharmincegyezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. és 3. mellékletben részletezett források szerint.
/2/ Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételén
belül kiemelt elõirányzatonként:
a.)

Intézményi mûködési bevételeit 80 725 e/Ft-ban
(azaz nyolcvanmillió hétszázhuszonötezer forintban)
b.) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 383 396
e/Ft-ban (azaz háromszáznyolcvanhárommillió háromszázkilencvenhatezer forintban)
c.) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét 17 172 e/Ft-ban (azaz tizenhétmillió százhetvenkettõezer forintban)
d.) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 377 484 e/Ft-ban,
(azaz háromszázhetvenhétmillió négyszáznyolcvannégyezer forintban)
		
		
da.) mûködési célú támogatások 377 484 e/Ft
		
db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft
e.)
f.)
g.)

/1/ A képviselõ-testület a 2016.évi költségvetési kiadások fõösszegét
1 742 231-Ft-ban (azaz egymilliárd hétszáznegyvenkettõmillió kettõ
százharmincegyezer forintban) állapítja meg.

Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 38 000 e/Ftban (azaz harmincnyolcmillió forintban)
Pénzforgalom nélküli bevételek 662 000 e/Ft-ban
(azaz hatszázhatvankettõmillió forintban)
Finanszírozási bevételek 166 282 e/Ft-ban (azaz
százhatvanhatmillió kettõszáznyolcvankettõezer forintban)
ga.) belföldi finanszírozási bevétel 166 282 e/Ft-ban
(azaz százhatvanhatmillió kettõszáznyolcvankettõezer
forintban)

a) Mûködési költségvetési kiadás 737 530 e/Ft-ban (azaz hétszázharminchétmillió ötszázharmincezer forintban)
aa.) Személyi juttatások kiadásai 337 707 e/Ft-ban
(azaz háromszázharminchétmillió hétszázhétezer forintban)
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 490 e/Ft-ban (azaz kilencvenmillió négyszázkilencvenezer forintban)
ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 256 083 e/Ft-ban
(azaz kettõszázötvenhatmillió nyolcvanháromezer forintban)
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 38.200 e/Ft-ban, (azaz
harmincnyolcmillió kettõszázezer forintban)
ae.) Egyéb mûködési kiadások 15 050 e/Ft-ban (azaz tizenötmillió ötvenezer forintban)
b)

Felhalmozási költségvetés kiadás 469 055 e/Ft-ban
(azaz négyszázhatvankilencmillió ötvenötezer forintban)
ba.)
Beruházások kiadásai: 159 175 e/Ft-ban (azaz
százötvenkilencmillió százhetvenötezer forintban)
ab.) Felújítások kiadásai 309 880 e/Ft-ban (azaz háromszázkilencmillió nyolcszáznyolcvan forintban)
bc.)
Egyéb felhalmozási kiadások 0-Ft-ban (azaz
nulla forintban) állapítja meg.

c) Finanszírozási kiadások 166 282 e/Ft-ban (azaz százhatvanhatmillió kettõszáznyolcvankettõezer forintban)
			
ca.) belföldi finanszírozási kiadás 166 282 e/Ft-ban (azaz
százhatvanhatmillió kettõszáznyolcvankettõezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)kötelezõ feladatok kiadásai
647 530 e/Ft-ban
b)önként vállalt feladatok kiadásai
1 004 701 e/Ft-ban
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai
90 000 Ft
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/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b)
pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok,
a további kiemelt elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat
saját hatáskörében jogosult dönteni.
/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Vagyoni értékû jogok, szellemi termékek beszerzése (tervek)
30.000 e/Ft
ab) Ingatlanvásárlás ( Deák F. utca, stb.)
20.000 e/Ft
ac) Gépek berendezések vásárlás
27 500 e/Ft
ad) Út-járdaépítés
50 000 e/Ft
ae) Erdõfenntartás
1 000 e/Ft
af) Beruházások áfája
30 675 e/Ft
b) Felújítási kiadások felújításonként:
ba) Mûvelõdési ház felújítása
220.000 e/Ft
bb) Önkormányzati utak, egyéb építmények felújítása
20.000 e/Ft
bc) Gépek, berendezések felújítása
2.000 e/Ft
bc) Jármû felújítása
2.000 e/Ft
bd) Felújítások áfája
65 880 e/Ft
/6/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegû ellátásai:
a) lakásfenntartási támogatás
5 000 e/Ft
b) Temetési segély
300 e/Ft
c) utalvány (élelmiszer)
8 500 e/Ft
d) egyéb települési támogatás (rendkívüli, gyógyszer) 6 100 e/Ft
e) Köztemetés
300 e/Ft
f) Kedvezményes étkeztetés
3.000 e/Ft
g) Burgonya, hagyma, élelmiszer utalvány
15.000 e/Ft
/7/ a 2016. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan
fejlesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügylet megkötése válna szükségessé.

általános statisztikai állományi létszám: 108 fõ
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 108 fõ

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 8 fõ.
6. §
/1/ Az önkormányzat település szintû költségevetésében az általános
tartalék 100 000 e/Ft, céltartalék 269 364 e/Ft
/2/ A céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat,
az év közben indított beruházásai függvényében.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
7. §
Az Önkormányzat képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016.
évi költségvetési fõösszegét 108 840 e Ft-ban, (azaz száznyolcmillió nyolcszáznegyvenezer forintban) állapítja meg.
8. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
89.676 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
2.100 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
17 064 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
17 064 e/Ft
/2/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:		
a)
b)
c)

kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

4. §
/1/ A 2016. évi költségvetés egyenlege:
a) mûködési cél szerint: 0 e/Ft
b) felhalmozási cél szerint: +369 364 e/Ft (többlet)
/2/ Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi mûveletekkel történik:
a) Szabad pénzeszköz betétként történõ elhelyezése:
aa) mûködési célra 100 000 e/Ft
ab) fejlesztési célra 269 364 e/Ft
/3/ A belsõ finanszírozáson belül:
a) Elõzõ évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) mûködési célra - e/Ft
ab) felhalmozási célra 303 164 e/Ft
5. §
/1/ Az képviselõ-testület az önkormányzat 2016. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
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a)
b)

108 840 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

108 840 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-c) pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
9. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az
alábbiak:
:
a) mûködési bevétel kiadás:		
		
aa) személyi juttatások
76 448 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
19.062 e/Ft
ac) dologi kiadások
13.330 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
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ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

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

b)

felhalmozási bevételek

487 353 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-f) pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, míg a további
kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat sa-

108 840 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

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

ját hatáskörében eljárva jogosult dönteni.
13. §
/1/ Az önkormányzat saját 2016. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az
alábbi meghatározott tételekbõl állnak:
a)

Mûködési költségekre:

141 458 e/Ft

aa) személyi juttatásai

10. §

34 227 e/Ft

ab) munkaadókat terhelõ járulékok,
/1/ A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fõ.

9 091 e/Ft

szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások

44 890 e/Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

38.200 e/Ft

ae) egyéb mûködési célú kiadások
b)

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
4. Az önkormányzat saját költségvetése

15 050 e/Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások:

465 850 e/Ft

ba) beruházások

155 970 e/Ft

bb) felújítások

309 880 e/Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadás
c)

11. §

0 e/Ft

Finanszírozási kiadások:

166 282 e/Ft

Amelybõl
A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési összegét 1.224 883 e/Ft-ban (azaz egymilliárd
kettõszázhuszonnégymillió nyolcszáznyolcvanháromezer) forintban
állapítja meg.

ca) belföldi finanszírozási kiadások
/2/ Az önkormányzat kiadásaiból:

12. §
/1/ Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételi kiemelt
elõirányzatonként:
a) önkormányzat mûködési támogatás
109 484 e/Ft
b) mûködési és felhalmozási célú támogatások államháztartások belülrõl 0 e/Ft, amelybõl
ba) mûködési célú támogatások
0 e/Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
- e/Ft
c) közhatalmi bevételek
383 396 e/Ft
d) mûködési bevételek
14 831 e/Ft
e) felhalmozási bevételek
38 000 e/Ft
f) mûködési célú átvett pénzeszközök
17 172 e/Ft
g) finanszírozási bevételek
0 e/Ft
amelybõl
ga) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
h.) pénzmaradvány
662 000 e/Ft
/2/ Az önkormányzat bevételeibõl
a) kötelezõ feladatok bevételei
647 530 e/Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei
1 004 701 e/Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 90 000 e/Ft
/3/ Az önkormányzat bevételeibõl
a) mûködési bevételek
737 530 e/Ft

166 282 e/Ft

/3/

a)

kötelezõ feladatok kiadása

304 535 e/Ft

b)

önként vállalt feladatok kiadása

465 850 e/Ft

c)

állami (államigazgatási) feladatok kiadása

Az

/1/

bekezdésben

meghatározott

kiemelt

0 e/Ft
kiadások

elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített
kiemelt elõirányzatok, míg a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
14. §
/1/ A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2016. évre közfoglalkoztatottak nélküli létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)

átlagos statisztikai állományi létszám		

b)

az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fõ

9 fõ

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 8 fõ.
/3/ Város és községgazdálkodás, a temetõ fenntartás kiadásai: 		

IV. – V. – VI.

86 114 e/Ft
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5. A Napraforgó Óvoda és tagóvoda, mint az önkormányzat
költségvetési szervének költségvetése
15. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv
2016. évi költségvetési
fõösszegét 213 245 e/Ft-ban (azaz kettõszáztizenhárommillió
kettõszáznegyvenötezer forintban) állapítja meg.
16. §
/1/ Az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2016. évi
költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként
/1/ Az Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
142 128 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
14 065 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
57 052 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek		
57 052 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások
elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített
kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
18. §
/1/ A képviselõ-testület az Óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
6. A Hóvirág bölcsõde, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése
19. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Bölcsõde, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fõösszegét 50 686 e/
Ft-ban (azaz ötvenmillió hatszáznyolcvanhatezer forintban) állapítja meg.

/2/ Az Óvoda bevételébõl:		
d)
e)
f)

kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

/3/ Az Óvoda bevételébõl
c) mûködési bevételek
d) felhalmozási bevételek

213 245 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

14 065 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-c) pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
17. §
/1/ Az Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:					
aa) személyi juttatások
123 507 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
34 062 e/Ft
ac) dologi kiadások
52 471 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
- e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) beruházások
3 205 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft
/2/ Óvoda kiadásaiból
d) Kötelezõ feladatok kiadásai
e) Önként vállalt feladatok kiadásai
f) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai
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213 245 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/2/ A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
A Hóvirág Bölcsõde 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
17 294 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
8 915 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
24 477 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
24 477 e/Ft
/3/ A Bölcsõde bevételébõl:
g) kötelezõ feladatok bevételei
h) önként vállalt feladatok bevételei
i)
felhalmozási bevételek
/4/ A Bölcsõde bevételébõl
e) mûködési bevételek
f) felhalmozási bevételek

50 686. e/Ft
50 686 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

8 915 e/Ft
0 e/Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-c) pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
20. §
/1/ A Hóvirág Bölcsõde 2016.évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
28 968 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
8 280 e/Ft
ac) dologi kiadások
13 438 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
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ae) egyéb mûködési célú kiadás
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Bölcsõde kiadásaiból
g) Kötelezõ feladatok kiadásai
h) Önként vállalt feladatok kiadásai
i)
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

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

50 686 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások
elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített
kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
21. §
/1/ A képviselõ-testület a Hóvirág Bölcsõde 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
7. Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint az önkormányzat
költségvetési szervének költségvetése
22. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fõösszegét 26 153 e/Ft-ban (azaz huszonnyolcmillió nyolcszázhúszezer forintban) állapítja meg.
23. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2016. évi
költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési bevételei
kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
8421 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
1.756 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
15 976 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
/2/ A Mûvelõdési ház és Könyvtár bevételébõl:
j)
kötelezõ feladatok bevételei
k) önként vállalt feladatok bevételei
l)
felhalmozási bevételek

0 e/Ft
26 153 e/Ft
1.756 e/Ft
0 e/Ft

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

26 153 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-c) pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (X.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
24. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2016. évi kiemelt kiadási
elõirányzatai az alábbiak
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
11 077 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3 199 e/Ft
ac) dologi kiadások
11 877 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) beruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft
/2/ Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadásaiból
j)
Kötelezõ feladatok kiadásai
k) Önként vállalt feladatok kiadásai
l)
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

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

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások
elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített
kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
25. §
/1/ A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2016. évre –
közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
8. Idõsek Napközi Otthona és házi segítségnyújtás, mint az
önkormányzat költségvetési szervének költségvetése
26. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az INO, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fõösszegét 24 397 e/Ft-ban
(azaz huszonnégymillió háromszázkilencvenhétezer forintban) állapítja meg.
/2/ Az INO, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei
kiemelt elõirányzatonként:
Az Idõsek Otthona 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
5 981 e/Ft

IV. – V. – VI.
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b) Közhatalmi bevételek
c) Mûködési bevételek
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek

0 e/Ft
10 380 e/Ft
8 036 e/Ft
8 036 e/Ft

9. Védõnõi szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése

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

0 e/Ft
24 397 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Védõnõi szolgálat,
mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fõösszegét 17
172 e/Ft-ban (azaz tizenhétmillió százhetvenkettõezer forintban) állapítja meg.

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

29. §

30. §
24 397 e/Ft
0 e/Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-c) pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
27. §
/1/ Az Idõsek Otthona 2016.évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
11.553 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 819 e/Ft
ac) dologi kiadások
10.025 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) beruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft

/1/ A védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Védõnõi szolgálat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
17 172 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
0 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
0 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
/2/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl:
p) kötelezõ feladatok bevételei
q) önként vállalt feladatok bevételei
r) felhalmozási bevételek
/3/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl
k) mûködési bevételek
l)
felhalmozási bevételek

0 e/Ft
17 172 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

0 e/Ft
0 e/Ft

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

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

24 397 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások
elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített
kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
28. §
/1/ A képviselõ-testület az Idõsek Otthona 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
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/1/ AVédõnõi szolgálat 2016.évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
12 298 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3 119 e/Ft
ac) dologi kiadások
1 007 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 e/Ft
ba) beruházások
0 e/Ft
bb) felújítások
0 e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 e/Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 e/Ft
/2/ Védõnõi szolgálat kiadásaiból
p) Kötelezõ feladatok kiadásai
q) Önként vállalt feladatok kiadásai
r) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

IV. – V. – VI.
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0 e/Ft
0 e/Ft

Ürömi Tükör
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/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások
elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített
kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
32. §
/1/ A képviselõ-testület a Védõnõi szolgálat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
10. Gyermekjóléti szolgálat, mint az önkormányzat
költségvetési szervének költségvetése

szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb mûködési célú kiadás
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

1 312 e/Ft
140 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/2/ A Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
s) Kötelezõ feladatok kiadásai
t)
Önként vállalt feladatok kiadásai
u) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

6 239 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

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

33. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2015. évi költségvetési fõösszegét
6 239 e/Ft-ban (azaz hatmillió kettõszázharminckilencezer forintban)
állapítja meg.
34. §
/1/ A Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

36. §
/1/ A képviselõ-testület a Gyermekjóléti szolgálat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

A Gyermekjóléti szolgálat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
4 500 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
0 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
1 739 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
1 739 e/Ft
/2/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl:
s) kötelezõ feladatok bevételei
t)
önként vállalt feladatok bevételei
u) felhalmozási bevételek
/3/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
m) mûködési bevételek
n) felhalmozási bevételek

6 239 e/Ft
6 239 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

0 e/Ft
0 e/Ft

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

11. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
37. §

A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a jelen rendelet
12 számú melléklete tartalmazza.
12. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
38. §
/1/ Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselõtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselõ-testület 500 ezer forintig terjedõ értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási
mûvelet megtörténtét követõ következõ képviselõ-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
/2/ A hitelek, kölcsönök felvétele és törlesztésére értékhatár tekintet
nélkül a képviselõ-testület hatásköre.

35. §
/1/ A Gyermekjóléti szolgálat 2016. évi kiemelt kiadási elõirányzatai
az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
4 787 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és

/3/ A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésérõl a betét elhelyezésrõl a
következõ testületi ülésen a polgármester köteles tájékoztatni a testületet.
/4/ A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500
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ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a
következõ testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
/5/ A polgármester az 1-4 eseteken túl jogosult dönteni 1 000 000 forint értékhatárig forrásfelhasználásról, döntésérõl a következõ ülésen köteles tájékoztatni a képviselõ-testületet.
39. §
A képviselõ-testület a 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselõk vonatkozásában az alábbiakat határozza
meg:
a) köztisztviselõi illetményalap 38.650. Ft
b) köztisztviselõk cafetéria juttatási kerete bruttó 200.000. Ft/év/
fõ.
40. §
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselõtestület nem ruházza át.
13. Záró rendelkezések
/1/ Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet: 	Üröm Község Önkormányzat település szintû
2016. évi bevételei
2. sz. melléklet	Üröm Község Önkormányzat település szintû
2016. évi kiadásai
3. sz. melléklet: Bevételek szakfeladatonként
4. sz. melléklet
Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet Mûködési célú bevétel kiadás 2016. évi mérlege
4/b. sz. melléklet 2016. évi bevétel kiadás mérlege
5. sz. melléklet
Elõirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet	Kiadási elõirányzatok bemutatása (összevont
adatok)
7. sz. melléklet
Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet	Feladattámogatás és kötött felhasználású támogatás bemutatása
9. sz. melléklet	Intézményvezetõkkel
történõ
egyeztetés
jegyzõkönyve
10. sz. melléklet	Pénzügyi
és
Gazdaságügyi
Bizottság
jegyzõkönyve
11. sz. melléklet	Az önkormányzat költségvetési intézményeinek elemi költségvetése
12. sz. melléklet	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre
elfogadott költségvetése
13. sz. melléklet Elõzetes hatásvizsgálat
14. sz. melléklet Közvetett támogatások
15. sz. melléklet	3 éves gördülõ terv
/2/ E rendelet 2016. február . nap lép hatályba.
Üröm, 2016. február hó 16. nap
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

							
Kihirdetve és kifüggesztve:
2016. február hó 18. nap
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

1/2016 (II. 16.) önkormányzati rendelet indokolása
A 2016-os évre elõkészített költségvetési rendelet tervezet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, annak végrehajtására kiadott 368/2011. XII. 31. Korm. rendeletben elõírt szerkezeti rendben
és tartalommal lett elõkészítve.
Az önkormányzat 2016. évi feladattámogatási bevételei a 2015. évben a parlament által elfogadott 2015. évi C. törvényben (központi
költségvetés) meghatározottak szerint került kiszámításra.
Az államháztartási törvényben és annak végrehajtási rendeletében elõírt egyeztetés az intézmények vezetõivel továbbá az önkormányzat bizottságaival megtörtént. Az egyeztetések dokumentálása
jegyzõkönyvben rögzítésre került.
Röviden a Központi költségvetés önkormányzatokat érintõ
rendelkezéseirõl:
a feladattámogatást 2016-ra is tartalmazza a központi költségvetés, figyelemmel a Mötv. 117. § (1) bekezdésére. A
nyújtott támogatás lehet mûködési és felhalmozási támogatás
Az átengedett bevételeket tekintve a gépjármûadó 40%-a
illeti meg az önkormányzatokat 2016-ban, ez nem változott
az elõzõ évhez viszonyítva
a bírság-és pótlékok 100%-ban illetik meg az önkormányzatokat.
a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel
40%-a az önkormányzatot illeti meg.
A központi költségvetési törvény értelmében a központilag adott feladattámogatás nettó finanszírozás keretében történik.
Új rendelkezés, hogy 2016-ban a bölcsõdékben foglalkoztatott felsõfokú végzettségû kisgyermeknevelõk béréhez
kiegészítõ támogatást nyújt a központi költségvetés. Ezt
a törvény 6. számú mellékletében szereplõ közalkalmazotti bértábla tartalmazza.
A köztisztviselõket tekintve 2016-os évben sem változott az
illetmény alap, továbbra is 38 650 Ft maradt.
A cafeteria juttatás éves kerete azonos a 2015. évivel, bruttó 200 000 Ft
Továbbra is lehetõség van arra, hogy a munkáltató adómentesen támogassa a dolgozóját a bankszámla vezetés
költségeit tekintve. ennek mértéke havi 1000 Ft/hó/fõ.
A közalkalmazottakat tekintve az illetménypótlék számítási
alapja 2016-ban 20 000 Ft
Az illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft
A szociális támogatásokat tekintve:
A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenként 5 800 Ft/gyerek.
Az ápolási díj havi összege 29 500 Ft
A Szoc. törvény 50/A. § (8) bekezdése szerinti
gyógyszerekeret havi összege 12 000 Ft
A Szoc. törvény 50/A. § (9) bekezdés szerinti eseti keret
éves összege 6 000 Ft
Fentieket is figyelembe véve, továbbá az önkormányzat gazdasági
programjában megfogalmazott célokat is szem elõtt tartva készítettük elõ a település 2016. évi költségvetését költségvetési rendelettel.
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Az elõkészített rendelet részletes indokolása

ÖR 3. §-hoz

ÖR 1. §-hoz

A költségvetési kiadásokat tekintve figyelemmel kellett lenni az Áht.
23. § (2) bekezdésére, melynek értelmében a kiadásokat úgy kell továbbra is csoportosítani, hogy az tartalmazza az elõirányzat csoportokat, a kiemelt elõirányzatokat, illetve kötelezõ és önként vállalt feladatokat.
Az ÖR 3. §-ban tehát a település szintû kiadáson belül tartalmazza:
- Mûködési költségvetési kiadás
737 530 e/Ft
Ezen belül:
- személyi juttatások kiadása
337 707 e/Ft
- munkaadói járulékok kiadása
90 490 e/Ft
- dologi kiadások 256 083 e/Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása
38 200 e/Ft
- egyéb mûködés célú kiadás (pénzeszköz átadás)
15 050 e/Ft
- felhalmozás kiadásai
469 055 e/Ft
Ezen belül:
- beruházások kiadásai
159 175 e/Ft
- felújítások kiadásai
309 880 e/Ft
- egyéb felhalmozási kiadások
- e/Ft
- finanszírozási kiadások:
166 282 e/Ft
Ebbõl:
- belföldi finanszírozási kiadás
166 282 e/Ft

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és költségvetési szerveire.
ÖR 2. §-hoz
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi fõösszegét
tartalmazza, mely 1 742 231 e/Ft Ez a bevételi elõirányzat 204 005
e/Ft-tal, az-az 13%-kal magasabb, mint a 2015. évi költségvetés eredeti elõirányzat, melyet a 2015. év végi ingatlan értékesítés bevétele alapozott meg.
A bevételek részletezése az Áht. 23. § (2) bekezdésben elõírtak szerint került részletezésre. Így például kiemelt elõirányzatok, továbbá
kötelezõ és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
Az Ávr. 24. § (1) bekezdésére is figyelemmel a bevételeket az alábbiak szerint csoportosítottuk:
- Intézmények mûködési bevételei
80 725 e/Ft
- Közhatalmi bevételek
(adók, bírságok, pótlékok, stb.)
383 396 e/Ft
- Felhalmozás és tõkejellegû bevételek
38 000 e/Ft
- Mûködési és felhalmozás célú támogatások
(államh.belül)
377 484 e/Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételek
662 000 e/Ft
- Átvett pénzeszközök
34 344 e/Ft
- Finanszírozás, önkormányzati támogatás
166 282 e/Ft
Az összbevételi fõösszeghez viszonyítva a pénzforgalom nélküli bevétel 38%.
A közhatalmi bevételeknél továbbra is tervezésre került a korábbi
években képzõdött adóhátralékok egy része, (70 849 e/Ft) továbbá
új adónemként a telekadó 23 000 e/Ft-tal.
A tõke és felhalmozási bevételei között a régi orvosi rendelõ
értékesítésébõl származó bevételt vettük figyelembe.
A mûködési támogatások, mint kiemelt elõirányzatán belül került tervezésre:
- A helyi önkormányzat mûködésének általános támogatása.
(hivatalmûködtetés, zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemetõ
fenntartás, közutak fenntartása, illetve egyéb önkormányzati feladat)
- Az önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (óvodapedagógusok bére, épületüzemeltetés)
- Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsõdei ellátás, pénzbeli
szociális ellátáshoz hozzájárulás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõskorúak nappali ellátása)
Az intézmények mûködési bevételei közt azok a bevételek lettek számításba véve, melyek a mûködés során jelentkeznek. Így például:
- intézményi ellátási díjak
- étkezési térítési díjak
- bérleti díj bevételek
- alkalmazottak térítési díjai
- általános forgalmi adó bevételek
- kamatbevételek
Összességében tehát egy valós és megalapozott bevétel
tervezésére került sor a 2016. évi költségvetésben.

A rendelet a szerint is tartalmazza a kiadásokat, hogy azok milyen
feladathoz kapcsolódnak. Ezért az összes kiadáson belül:
- kötelezõ feladatok kiadásai
- önként vállalt feladatok kiadásai és
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai is szerepelnek
A kiadási célokat tekintve a legnagyobb arányt a mûködés-fenntartás
kiadásai képezik, melyet a beruházás kiadásai követnek. Kiemelt
elõirányzatokat tekintve a legnagyobb kiadási tétel viszont 337 707
e/Ft-tal a személyi kiadások jelentik.
A személyi juttatásoknál 5%-os az emelkedés a bázis eredeti
elõirányzathoz viszonyítva, melyet az indokol, hogy:
- emelkedett a bérminimum, illetve a garantált bér 2016-ban, továbbá
- az óvodai ellátásnál a közalkalmazottak tekintetében szintén történt
béremelkedés a bértábla besorolásai szerint.
Jutalom tervezése település szinten valamennyi intézményt érint,
szerény mértékben.
A munkaadót terhelõ járulékok és a szociális hozzájárulási adó a
személyi jellegû kiadások emelkedése miatt növekedett 5%-kal.
Dologi kiadások jellemzõje, hogy a legnagyobb kiadási arányt a
szolgáltatási kiadások (47%) illetve a készletbeszerzés és az ÁFA
fizetés kiadásai hasonló%-os mértékben, mint a bázis kiadásoknál
volt, tekintettel arra, hogy a tervezés során figyelembe vettük a 2015.
évi teljesítési mutatókat is.
Ellátottak pénzbeli juttatásaira 38.200 e/Ft lett tervezve. Az
elõirányzat között tervezésre került:
- lakásfenntartási támogatás
- önkormányzati segélyek
- köztemetés
- burgonya, hagyma természetbeni juttatás
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- élelmiszer utalvány
- köztemetés
- kedvezményes étkeztetés

Az általános tartaléknál számításba kellett venni, hogy a tervezett
adóbevételeknél az évek óta kint levõ adóhátralékok teljesítése bizonytalan, annak ellenére, hogy 2016-ra létszámfejlesztéssel a szükséges intézkedés megtörtént.
A céltartalék 269 000 e/Ft, melyet elsõsorban a már indított beruházások, illetve az év közben jelentkezõ beruházási kiadások indokolnak.

Egyéb mûködési kiadások közt került tervezésre:
- adók, díjak, egyéb befizetések
- kamatkiadások

ÖR 7. §-hoz

Pénzeszközátadás-Támogatások
Itt került tervezésre:
-

A Polgármesteri hivatal az önkormányzat költségvetési szerve.
A rendelettervezet tartalmazza:
- a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit
- a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait és
- a Polgármesteri Hivatal létszámemelõ irányzatát.

nonprofit szervezetek támogatása
gyermekfesztivál támogatása
polgármesteri keret
nyári fesztivál költségei
ÖR 4. §-hoz

ÖR 8. §-hoz

Az Ávr. 24 § (1) bekezdése mondja ki, hogy az önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:
- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások
kiadásait kiadási nemenként, illetve
- helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat,
szociális rászorultság jellegû ellátásokat.

A Polgármesteri hivatal fõbb bevételei:
- Mûködési támogatás:
- Mûködési bevétel:
- Finanszírozási bevétel:

89 676 e/Ft
2.100 e/Ft
17 064 e/Ft

ÖR 9. §-hoz
Ugyancsak az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja írja elõ, hogy a rendelet tartalmazza a költségvetés egyenlegét, mûködési és felhalmozási cél bontásban.
Az Áht. 5. § (3) bekezdés értelmében a költségvetésben továbbá
meg kell állapítani a kiadás különbözeteként jelentkezõ
- költségvetési többletet/vagy
- költségvetési hiányt mûködési és felhalmozási cél szerint.
A többlet felhasználásának módját a rendelet tartalmazza.
ÖR 5. §-hoz
Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint meg kell határozni az engedélyezett létszámot. Az Avr. 24. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közfoglalkoztatottak számát is meg kell határozni, és ezeket az adatokat az önkormányzatra vonatkozó adatok közt kell szerepeltetni.
Ennek megfelelõen a rendelet tartalmazza az összlétszám adatokat,
mely 108 fõ, ez 1,5 fõvel magasabb, mint a záró létszám volt.
A közfoglalkoztatottak száma 8 fõben került maghatározásra, figyelemmel a közfoglalkoztatási tervre. A meghatározott létszám a korábbi évek létszámával azonos.
ÖR 6. §-hoz
Az Áht. 23. § (3) bekezdés, az Ávr. 24. § (1) bek. bc) pontja rögzíti a
tartalékkal kapcsolatos szabályokat.
Ennek megfelelõen a beterjesztett költségvetési rendelet-tervezetben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék összege.
Az általános tartalék tervezett összege: 100 000 e/Ft, mely nagyságrendileg háromszorosa a 2015. évben tervezett tartalék
elõirányzatnak.
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A Polgármesteri hivatal fõbb kiadása
- Személyi juttatások:
- Munkaadót terhelõ járulékok:
- Dologi kiadások:
- Felhalmozási kiadások:

76 448 e/Ft
19 062 e/Ft
13.330 e/Ft
0 e/Ft

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai között az
önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel,
továbbá a testület mûködésével kapcsolatos költségvetési
bevételek és kiadások kerültek tervezésre.
A rendelet-tervezet tartalmazza a Hivatal 2016. évi létszám
elõirányzatát, mely 20 fõ, ebbõl 19,6 fõt a központi költségvetés
finanszíroz.
ÖR 11-12-13. §-hoz
Az önkormányzat saját költségvetése tartalmazza:
- költségvetési bevételeit
- költségvetési kiadásit
- a létszám elõirányzatát
Fõbb bevételei:
- Mûködési támogatás:
- Közhatalmi bevétel:
- Mûködési bevétel:
- Felhalmozási bevétel:
- Átvett pénzeszköz:
- elõzõ évi pénzmaradvány
Fõbb kiadások:
- Személyi juttatás:
- Munkaadókat terhelõ járulék:
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- Dologi kiadások:
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb mûködési célú kiadások:
- Finanszírozási kiadások:

44 890 e/Ft
38 200 e/Ft
15 050 e/Ft
166 282 e/Ft

- Személyi juttatások:
- Munkaadói járulék és szociális helyi adó:
- Dologi kiadások:

28 968 e/Ft
8 280 e/Ft
13 438 e/Ft

ÖR 21. §-hoz
Felhalmozási kiadások:
- Beruházások:
- Felújítások:
- Egyéb felhalmozások:
- Finanszírozási kiadások:

155 970 e/Ft
309 880 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

Az intézmény 2016. évi létszámkeretét a rendelet 15 fõben határozza meg.

A város és községgazdálkodás összbevétele és kiadása
82 763 e/Ft
Az iskola mûködtetési bevétele és kiadása 67 186 e/Ft
Köztemetõ üzemeltetése, bevétele 3 430 e/Ft, kiadása
3 354 e/Ft

Az önkormányzat által fenntartott Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2016.
évi költségvetési fõösszegét 26 153 e/Ft-ban határozza meg.

ÖR 14. §-hoz
Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszámot, illetve a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát tartalmazza.

ÖR 22. §-hoz

ÖR 23. §-hoz
Az intézmény fõbb bevételi forrásai
Ezek:
- Mûködési támogatás:
- Mûködési bevételek:
- Finanszírozási bevételek:

8 421 e/Ft
1.756 e/Ft
15 976 e/Ft

ÖR 24. §-hoz

ÖR 15. §-16. §-hoz
A Napraforgó Óvoda az önkormányzat költségvetési szerve, melynek éves költségvetési fõösszegét a rendelet 213 245 e/Ft-ban határozza meg.
Az intézmény fõbb bevételi forrásonként:
Mûködési támogatás:
142 128 e/Ft
Mûködési bevétel:
14 065 e/Ft
Finanszírozási bevétel:
57 052 e/Ft
ÖR 17. §-hoz

Az intézmény fõbb 2016. évi kiadásai:
Személyi juttatásokra:
11.077 e/Ft
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:
3 199 e/Ft
Dologi kiadások:
11 877 e/Ft
Felhalmozási kiadások:
0 e/Ft
ÖR 25. §-hoz
Az intézmény 2016. évi létszámkeretét 4 fõben határozza meg.

Az intézmény fõbb kiadásai, kiadási nemenként:
Személyi juttatások:
123 507 e/Ft
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó		
34 062 e/Ft
Dologi kiadások:
52 471 e/Ft
Gépek, berendezések vásárlása
3 205 e/Ft
ÖR 18. §-hoz

ÖR 26. §-hoz
Az Idõsek Otthona, a ház segítségnyújtás és a szociális étkeztetés
költségvetési fõösszegét 24 397 e/Ft-ban határozza meg.
Az intézmény fõbb bevételei:
Mûködési támogatás:
5 981 e/Ft
Mûködési bevételek:
10 380 e/Ft
Finanszírozási bevételek:
8 036 e/Ft

Az Óvoda 2016. évi létszámkeretét a rendelet 41 fõben határozza
meg.
ÖR 19. §-hoz
Az önkormányzat által fenntartott és mûködtetett Ürömi Hóvirág
Bölcsõde 2016. évi költségvetési fõösszegét 50 686 e/Ft-ban határozza meg.
Fõbb bevételei a következõk:
Mûködési támogatás:
17 294 e/Ft
Intézmény mûködési bevételei:
8 915 e/Ft
Finanszírozási bevételek:
24 477 e/Ft

ÖR 27. §-hoz
Az intézmény fõbb kiadásai:
Személyi juttatások:
11 553 e/Ft
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
2 819 e/Ft
Dologi kiadások:
10 025 e/Ft
ÖR 28. §-hoz
Az intézmény 2016. évi létszámkeretét 5 fõben határozza meg.
ÖR 29. §-hoz

ÖR 20. §-hoz
A Bölcsõde 2016. évi fõbb kiadásait szabályozza. Ennek megfelelõen:

A védõnõi szolgálat 2016. évi költségvetési fõösszegét 17 172 e/Ftban határozza meg.
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ÖR 30. §-hoz
Fõbb bevételei:
Mûködési támogatás:
Mûködési bevétel:
Finanszírozási bevétel:

ÖR 40-41. §-hoz

17 172 e/Ft
0 Ft
0 e/Ft

A rendelet mellékletét sorolja fel tételesen, illetve rögzíti, hogy tartalék feletti rendelkezés jogát fenntartja.
Üröm, 2015. február 16.

ÖR 31. §-hoz
A Védõnõi szolgálat fõbb kiadásai:
- Személyi juttatások:
- Munkaadói járulék:
- Dologi kiadások:

Laboda Gábor
polgármester
12 298 e/Ft
3 119 e/Ft
1 007 e/Ft

Üröm Község Önkormányzat 3/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete a település 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás)

ÖR 32. §-hoz
A Védõnõi szolgálat 2016. évi létszámkeretét 4 fõben határozza meg.
ÖR 33. §-hoz
A Gyermekjóléti szolgálat 2015. évi költségvetési fõösszegét 6 239 e/
Ft-ban határozza meg.

Beterjesztve:
A képviselõ testület 2016. 03. 30. ülésére
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 88 § (1) bekezdésében és
a 91. §-ban, továbbá ennek végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.
31.) Korm. rendelet 158. §, 162. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2015. évi költségvetése végrehajtásáról az
alábbi rendeletet alkotja.

ÖR 34. §-hoz
1. §
A Gyermekjóléti szolgálat fõbb bevételei
- Mûködési támogatás:
- Finanszírozási bevételek

4 500 e/Ft
1 739 e/Ft

ÖR 35. §-hoz
A Szolgálat fõbb kiadásai kerültek meghatározásra:
Ezek:
Személyi juttatások:
4 787 e/Ft
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
312 e/Ft
Dologi kiadások:
140 e/Ft

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település
2015. évi költségvetésének végrehajtását 2 119 650 000 Ft /azaz
kettõmilliárd száztizenkilencmillió hatszázötvenezer forint/ bevételi fõösszeggel, és 1 434 464 Ft /azaz egymilliárd-négyszázharmincnégymillió négyszázhatvannégyezer forint/ kiadási fõösszeggel jóváhagyja.
2. §
(1)
A település 2015. évi pénzmaradványát 665 032 000 Ft-tal
/azaz hatszázhatvanötmillió harminckettõezer forinttal/ hagyja jóvá, a
jelen rendelet 11.) 12.) számú mellékleteiben foglalt részletezéssel.

ÖR 36. §-hoz
3. §
Az intézmény 2016. évi létszámkeretét 3 fõben határozza meg.
(1)
A jelen rendelet 1. §-ban rögzített 2015. évi bevételek forrásonkénti alakulását a jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.

ÖR 37. §-hoz
A Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2016. évre elfogadott költségvetését, mint az önkormányzat rendeletének melléklete került
meghatározásra.
ÖR 38. §-hoz
Az önkormányzat rendeletének végrehajtására vonatkozó kiemelt eljárási szabályokat tartalmazza.
ÖR 39. §-hoz
Tekintettel arra, hogy a központi költségvetési törvény 2016. évre a
köztisztviselõi illetményalapot 38.650 Ft-ban határozza meg, így az e
§ azt rögzíti, hogy ettõl a képviselõ-testület nem kíván eltérni. Hasonlóan a cafetéria bruttó 200.000 Ft/fõ/év összeghatárától sem.
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(2)
Ezen belül:
a.)
Az önkormányzat mûködési, saját folyó és átengedett bevételeit 380 361 000 Ft-ban /azaz háromszáznyolcvanmillió háromszázhatvanegyezer forintban/
b.)
Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit 327 306 000 Ft-ban
/azaz háromszázhuszonhétmillió háromszázhatezer forintban/
c.)
Támogatások bevételeinek teljesítését 357 171 000 Ft-ban
/azaz háromszázötvenhétmillió százhetvenegyezer forintban/
d.)
Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt
137 778 000 Ft-ban /azaz százharminchétmillió hétszázhetvennyolcezer forintban/
e.)
Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget 0 Ft-ban/
azaz nulla forintban/
f.)
Finanszírozás, önkormányzati támogatás összegét
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351 678 000 Ft-ban /azaz háromszázötvenegymillió hatszázhetvennyolcezer forintban/ állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónkét a rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.
4. §
(1) A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1. §-ában rögzített kiadási
fõösszegen belül:
a.)
személyi juttatások kiadási fõösszegét 325 295 000 /azaz
háromszázhuszonötmillió kettõszázkilencvenötezer forintban/
b.)
munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 87 569 000 Ft /
azaz nyolcvanhétmillió ötszázhatvankilencezer forintban/
c.)
dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 350 519 000 Ft /
azaz háromszázötvenmillió ötszáztizenkilencezer forintban/
d.)
mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 17 609 000
Ft /azaz tizenhétmillió hatszázkilencezer forintban/
e.)
társadalom és szociálpolitikai juttatás 42 024 000 Ft /azaz
negyvenkettõmillió huszonnégyezer forintban/
f.)
felhalmozási kiadások fõösszegét 259 771 000 Ft /azaz
kettõszázötvenkilencmillió hétszázhetvenegyezer forintban/ hagyja
jóvá, és megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 16.számú melléklete tartalmazza.
g.)
hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 0 forintban /azaz harmincnyolcmillió-hatszáznegyvenhétezer forint/
h.)
finanszírozási kiadások fõösszegét 351 677 000 Ft-ban/
azaz háromszázötvenegymillió hatszázhetvenhétezer forintban/
hagyja jóvá a jelen rendelet 2.számú mellékletében részletezettek
szerint.
2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 100 613 000 Ft /azaz egyszázmillió hatszáztizenháromezer forint / fõösszeggel hagyja jóvá a
rendelet 2/A. és 19-es számú mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
Személyi jellegû kiadásait 72 679 000 Ft-tal /azaz
hetvenkettõmillió hatszázhetvenkilencezer forinttal/
Munkaadói járulékokat: 18 606 000 Ft-tal / azaz tizennyolcmillió hatszázhatezer forinttal/
Dologi és egyéb folyó kiadásait 9 308 000 /Ft-tal / azaz kilencmillió háromszáznyolcezer forinttal/
beruházási kiadások 20 000 Ft-tal (azaz húszezer Ft)
hagyja jóvá.
b.) Önkormányzat kiadását 867 795 000 Ft /azaz nyolcszázhatvanhétmillió hétszázkilencvenötezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a
2/A, valamint a 19 számú melléklet szerint.

59 633 000 Ft-tal /azaz ötvenkilencmillió-hatszázharmincháromezer
forinttal/
- Felhalmozás és tõkejellegû kiadásokat 257 101 000 Ft-al
/azaz
kettõszázötvenhétmillió-százegyezer forinttal/
- Hiteltörlesztés kiadását 0 Ft-al, / azaz nulla Ft-al/
- Finanszírozási kiadások 351 677 000 Ft-al, /azaz háromszázötvenegymillió hatszázhetvenhétezer forinttal/
c.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény mûködtetési kiadását 70 890 000 Ft-tal /azaz hetvenmillió nyolcszázkilencvenezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet
2/A., valamint a 19. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
Személyi jellegû kiadásait 14 226 000 Ft-tal /azaz tizennégymillió kettõszázhuszonhatezer forinttal/
Dologi kiadásait 52 307 000 Ft-tal /azaz ötvenkettõmillió
háromszázhétezer forinttal/
Munkaadókat terhelõ járulék 3 549 000 Ft-tal /azaz hárommillió-ötszáznegyvenkilencezer Ft-tal/
d.) Napraforgó Óvoda kiadását 191 308 000 Ft-tal /azaz
egyszázkilencvenegymillió-háromszáznyolcezer forinttal/ hagyja
jóvá a 2/a. sz. melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
Személyi jellegû kiadását 114 645 000 Ft-tal / azaz
egyszáztizennégymillió hatszáznegyvenötezer forinttal/
Munkaadói járulékokat 51 571 000 Ft-tal /azaz ötvenegymillió ötszázhetvenegyezer forinttal/
Dologi kiadásait 43 971 000 Ft-tal /azaz negyvenhárommillió-kilencszázhetvenegyezer forinttal/
Felhalmozási kiadását 1 121 000 Ft-tal (egymillió százhuszonegyezer forinttal/
e.) Hóvirág Bölcsõde kiadását 47 092 000 Ft-ban /azaz negyvenhétmillió kilencvenkettõezer forintban/ hagyja jóvá a rendelet 2/A mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
Személyi jellegû kiadását 27 212 000 Ft-tal / azaz huszonhétmillió kettõszáztizenkettõezer forinttal/
Munkaadói járulékokat 7 688 000 Ft-tal /azaz hétmillió hatszáznyolcvannyolcezer forinttal/
Dologi kiadásait 12 055 000 Ft-tal /azaz tizenkettõmillió ötvenötezer forinttal/ hagyja jóvá.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
-Személyi jellegû kiadásokat 39 888 000 Ft-tal, /azaz harminckilencmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer forinttal/
-Munkaadói járulékokat 9 512 000 Ft-tal/ azaz kilencmillió
ötszáztizenkettõezer forinttal/
-Dologi és egyéb folyó kiadásokat 149 984 000 Ft-tal/ azaz száznegyvenkilencmillió kilencszáznyolcvannégyezer
forinttal/
-Pénzeszköz átadás és támogatás értékû kiadásokat

f.) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 18 963 000 Ft
/azaz tizennyolcmillió kilencszázhatvanháromezer forint/ fõösszeggel
hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
Személyi jellegû kiadásait 6 074 000 Ft-tal / azaz hatmillió
hetvennégyezer forinttal/
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Munkaadói járulékokat 1 603 000 Ft-tal / azaz egymillió
hatszázháromezer forinttal/
Dologi kiadásait 10 702 000 Ft-tal /azaz tizmillióhétszázkettõezer forinttal/
Felhalmozási kiadásait 584 000 Ft-tal /azaz ötszáznyolcvannégyezer forinttal hagyja jóvá.
g.) Községgazdálkodás településüzemeltetés, köztemetõ fenntartási költségeit 91 588 000 Ft /azaz kilencvenegymillió-ötszáznyolcvannyolcezer forint/ összegben hagyja jóvá a rendelet 19. mellékletében
részletezettek szerint.
Ezen belül:
Személyi jellegû kiadásokat 21 738 000 /Ft-tal / azaz huszonegymillió hétszázharmincnyolcezer forinttal/
Munkaadói járulékokat 6 317 000 Ft-tal / azaz hatmillió háromszáztizenhétezer forinttal/
Dologi kiadásokat 63 533 000 Ft-tal / azaz hatvanhárommillió ötszázharmincháromezer forinttal/ hagyja jóvá.
h.) Védõnõi Szolgálat kiadását 15 221 000 Ft / azaz tizenötmillió
kettõszázhuszonegyezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
Személyi jellegû kiadásait 11 781 000 Ft-tal / azaz tizenegymillió hétszáznyolcvanegyezer forint/
Munkaadói járulékokat 3 095 000 Ft-tal / azaz hárommillió
kilencvenötezer forinttal/
Dologi kiadásait 345 000 Ft-tal /azaz háromszáznegyvenötezer forinttal/ hagyja jóvá.
i.) Idõsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) kiadását 21 090 000 Ft /azaz huszonegymillió-kilencvenezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.

k.) Köztemetõ kiadásait 4 612 000 Ft-tal /azaz négymillió
hatszáztizenkettõezer forinttal/ hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú
melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
Személyi jellegû kiadásait 2 667 000 Ft-tal /azaz kettõmillió
hatszázhatvanhétezer forinttal/
Munkaadókat terhelõ járulékokat 1 733 000 Ft-tal /azaz
egymillió hétszázharmincháromezer forinttal/
Dologi kiadását 212 000 Ft-tal /azaz kettõszáztizenkettõ
ezer forinttal/ hagyja jóvá.
5. §
Tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 2 323 912 Ft /azaz kettõmillió háromszázhuszonháromezer
kilencszáztizenkettõezer Ft/ volt.
6. §
A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatóknak és feladattámogatások alakulásának elszámolását a rendelet 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as számú mellékletekben foglaltak
szerint hagyja jóvá.
7. §
(1)
A képviselõ-testület a könyvviteli mérleget, a mûködési bevételek és kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az
egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a rendelet 9-es, 10-es, 11-es, 12 és 13. 14. 17. számú mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2)
Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelentést a jelen rendelet 16-os melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

8. §

Személyi jellegû kiadásait 10 326 000 Ft-tal / azaz tízmillió
háromszázhuszonhatezer forinttal/
Munkaadókat terhelõ járulékokat 2 787 000 Ft-tal /azaz
kettõmillió hétszáznyolcvanhétezer forinttal/
Dologi kiadásait 7 977 000 Ft-tal /azaz hétmillió kilencszázhetvenhétezer forinttal/ hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadását 0 Ft-tal /azaz nulla forinttal/ hagyja jóvá.
j.) Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 5 292 000 Ft-tal /azaz ötmillió
kettõszázkilencvenkettõezer forinttal/ hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
Személyi jellegû kiadásait 4 059 000 Ft-tal /azaz négymillió ötvenkilencezer forinttal/
Munkaadókat terhelõ járulékokat 1 108 000 Ft-tal /azaz
egymillió egyszáznyolcezer forinttal/
Dologi kiadását 125.000 Ft-tal /azaz egyszázhuszonötezer
forinttal/

34

A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2015-ös gazdasági évben
az ütemezett fejlesztési céloknál az ütemezett céloknak megfelelõen
valósultak meg.
9. §
A képviselõ-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szöveges indokolást elfogadja
10. §
(1)
A Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai nincsenek.
(2)
Megállapítja, hogy a 2015-as gazdasági évben közvetett
támogatások körébe tartozó adóelengedés 653 676 forint volt.
(3)
Megállapítja, hogy 2015-ban kedvezményes étkeztetés címén 3 929 859 Ft került felhasználására.
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11. §
(1)
tályba.

A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép ha-

(2)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2016. március 30.
Laboda Gábor
polgármester

f.)
Pénzforgalom nélküli bevételek 664 618 000 Ft-ban
(azaz hatszázhatvannégymillió hatszáztizennyolcezer forintban)
g.)
Finanszírozás bevételei 170 312 000 Ft-ban (azaz százhetvenmillió háromszáztizenkétezer forintban)
ga.) belföldi finanszírozási bevétel 170 312 000 Ft-ban (azaz százhetvenmillió háromszáztizenkétezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
b) önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2016 (III. 31.) önkormányzati rendelete az 1/2016 (II.
16.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. §

668 777 e/Ft
989 954 e/Ft
90 000 e/Ft

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt
elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról
az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. §
/1/ A képviselõ-testület a 2016. évi költségvetés módosított kiadások fõösszegét: 1 748 731 eFt-ban (azaz egymilliárd hétszáznegyvennyolcmillió hétszázharmincegyezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.

Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi módosított bevételei
és kiadásai
/1/ A Képviselõ-testület a 2016. évi költségvetési módosított bevétel fõösszegét: 1 748 731 eFt-ban (azaz egymilliárd hétszáznegyvennyolcmillió hétszázharmincegyezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint.
/2/ Az önkormányzat összesített 2016. évi módosított költségvetési
bevételén belül kiemelt elõirányzatonként:
a.)
Intézményi mûködési bevételeit 80 725 000 Ft-ban
(azaz nyolcvanmillió hétszázhuszonötezer forintban)
b.)
Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit:
383 396 000 Ft-ban (azaz
háromszáznyolcvanhárommillió háromszázkilencvenhatezer forintban)
c.)
Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
bevételi fõösszegét 34 344 000 Ft-ban (azaz harmincnégymillió
háromszáznegyvennégyezer forintban)
d.)
Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 377 336 000 Ft-ban, (azaz háromszázhetvenhétmillió háromszázharminchatezer forintban)
		
da.) mûködési célú támogatások
377 336 e/Ft
		
db.) felhalmozás célú támogatások
0 Ft
e.)
Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 38 000 000 Ftban (azaz harmincnyolcmillió forintban)

/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2016. évi kiemelt módosított kiadási elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
a) Mûködési költségvetési kiadás 752 002 000 Ft-ban (azaz
hétszázötvenkettõmillió kettõezer forintban)
aa.)
Személyi juttatások kiadásai 343 354 000 Ft-ban (azaz
háromszáznegyvenhárommillió háromszázötvennégyezer forintban)
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási
adó 92 035 000 Ft-ban (azaz kilencvenkettõmillió harmincötezer forintban)
ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 256 083 000 Ft-ban (azaz
kettõszázötvenhatmillió nyolcvanháromezer forintban)
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 200 000 Ft-ban, (azaz harmincnyolcmillió kettõszázezer forintban)
ae.) Egyéb mûködési kiadások 22 330 000 Ft-ban (azaz
huszonkettõmillió háromszázharmincezer forintban)
b)
Felhalmozási költségvetés kiadás 469 055 000 Ft-ban
(azaz négyszázhatvankilencmillió ötvenötezer forintban)
ba.)
Beruházások kiadásai: 159 175 000 Ft-ban (azaz százötvenkilencmillió százhetvenötezer forintban)
ab.)
Felújítások kiadásai 309 880 000 Ft-ban (azaz háromszázkilencmillió nyolcszáznyolcvan forintban)
bc.)
Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban (azaz nulla forintban) állapítja meg.
c)
Finanszírozási kiadások 170 312 000 Ft-ban (azaz százhetvenmillió háromszáztizenkétezer forintban)
ca.) belföldi finanszírozási kiadás 170 312 000 Ft-ban (azaz százhetvenmillió háromszáztizenkétezer forintban)
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/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)kötelezõ feladatok kiadásai
b)önként vállalt feladatok kiadásai
c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

832 314 e/Ft-ban
826 417 e/Ft-ban
90 000 Ft

/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b)
pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok,
a további kiemelt elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat
saját hatáskörében jogosult dönteni.

b.)
Felnõtt és diétás ebéd 443 Ft+áfa bruttó 455 Ft
Kettõfogásos ebéd 410 Ft+áfa bruttó 421 Ft
2. §
1.)
Jelen rendelet 2016. április 01-el lép hatályba azzal, hogy a
rendelkezését 2016. március 01-tõl kell alkalmazni, ezzel egyidejûleg
a 32/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
2.)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

3. §
Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított általános tartalék 87 998 000 Ft, a módosított céltartalék
269 364 000 Ft
6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az
önkormányzat.
4. §
/1/ Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetés napját követõ napon lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2016. március 30.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm, 2016. március 30.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
6/2016 (III. 31.) önkormányzati rendelete a többször
módosított 17/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelet
módosítására a helyi adókról
Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet kiegészül az alábbi bevezetõ rendelkezésekkel:
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról
szóló 1990. évi C. tv. (Htv.) 1. § (1) bekezdése, 5. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, továbbá eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjára,
valamint (2) bekezdésére figyelemmel illetékességi területén a
helyi adókról alkotott rendeletét a következõk szerint módosítja:
1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
5/2016 (III.31.) önkormányzati rendelete az általa mûködtetett József Nádor Általános és Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskolában a 2016. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról

(1) Az önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyesen az
alábbiak szerint módosul:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti
Köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC törvény 83 § (2) bekezdés
c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általa mûködtetett
József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2016. évben fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

„Az önkormányzat illetékességi területén a következõ helyi adónemeket vezeti be:
a.)
idegenforgalmi adó
b.)
iparûzési adó (állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett gazdasági vállalkozás)
c.)
építményadó”

1. Általános rendelkezések

(2) Az önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdését törli.

1. §

2. §

a.)
Intézmény

Ft/fô/nap

Áfa

Fizetendõ térítési díj

Az önkormányzati rendelet 2 § (1) (2) bekezdése törölve.

József Nádor Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola

3. §

Tízórai

92

25

117

Ebéd

386

104

490

Uzsonna

57

16

73

Összesen

535

145

680

Idegenforgalmi adó
Az adókötelezettség, az adó alanya
Az önkormányzati rendelet 8 § (1) bekezdés a) pontja helyesen:
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„Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt
a)
aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
4. §
Az Ör. 10 § 1) bekezdés a.) b. ) pontját a (2) bekezdés a.) b.)
pontját, a (3) bekezdés a.) b.) pontját, továbbá a (4), (5) bekezdést hatályon kívül helyezi azzal, hogy a rendelkezés alkalmazása szempontjából a törvény 32. §, 33. § és a 34. § rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyon értékû jog terheli, annak gyakorlására jogosult az
adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékû jog jogosultja, a továbbiakban együtt: tulajdonos)
(2)
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel
egy tulajdonost is felruházhatnak.
(3)
Társasház-garázs és üdülõ esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

5. §
8. §
Helyi iparûzési adó
Adókötelezettség
Az adó alanya

Az önkormányzati rendelet 15/D § (1)-(3) bekezdése kiegészül új
(4) (5) (6) (7) (8) (9) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 11. § kiegészül egy új (2) (3) bekezdéssel

Mentes az adó alól:
4.) A Htv-ben szabályozott mentességeken felül a 65. életévét betöltött magánszemély, vagy életkorától függetlenül a legalább 67
%-ban rokkant személy (C1, C2, D, E rokkantsági csoport).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy az adó alanya
az adóköteles tevékenységet a székhelyén, telephelyén, vagy
azon kívül gyakorolja.
6. §
Az önkormányzati rendelet 13 § (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

5.) Mentes az a magánszemély, aki a 65. életévét betöltötte, egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelõ hozzátartozójával él, a lakóhelyéül szolgáló lakása, lakóháza után, amennyiben
az egy fõre esõ rendszeres jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum
háromszorosa egyedül élõ esetén a négyszeresét nem haladja meg.
6.) Mentes az a magánszemély is, aki az e § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

a)
„Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén: nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel,
az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, adóévben elszámolt közvetett költségével.”

7.) Mentes az adó alól a gépjármû tároló, amelyben a súlyos mozgáskorlátozott magánszemély tulajdonos, illetve a vagyoni értékû jog
jogosultja gépjármûvét tárolja. Több tulajdonos esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdoni hányada arányában.

7. §

8.) Mentes az adó alól a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetõleg a nevelési, oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, kivéve magánintézmények.

Építményadó
9.) Az önkormányzati ingatlanok.
A 15/B § az alábbi címekkel kerül kiegészítésre:
9. §
Adókötelezettség
(1)
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén
lévõ építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény)
(2)
Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétõl, illetõleg hasznosításától
függetlenül.

(1) Az önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése a következõk szerint módosul:
„A magánszemély bevallás benyújtásával köteles adókötelezettségét
bejelenteni, az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezései szerint.
(2) Az önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése törölve.
10. §

Az adó alanya
(1)
Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban év)
elsõ napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(1) Az önkormányzati rendelet 17 § (2) bekezdése törölve.
(2) Az önkormányzati rendelet 17 § (5) bekezdése helyesen:
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„Az építményadó bevallásához helyben alkalmazandó bevallási

/2/ Az önkormányzat összesített 2015. évi módosított költségvetési

nyomtatványt a rendelet 1. számú és 2. számú függeléke tartalmaz-

bevételén belül kiemelt elõirányzatonként:

za.
a.)

Intézményi mûködési bevételeit 146 335 000 Ft-ban

(3) Értelemszerûen a (3) bekezdés (2) bekezdésre, a (4) bekezdés

(azaz száznegyvenhatmillió háromszázharmincötezer forintban)

(3) bekezdésre, az (5) bekezdés (4) bekezdésre, a (6) bekezdés (5)

b.)

Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 363 172

bekezdésre, a (7) bekezdés (6) bekezdésre, a (8) bekezdés (7) be-

000 Ft-ban (azaz

kezdésre változik.

háromszázhatvanhárommillió százhetvenkettõezer forintban)
c.)

11. §

Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

bevételi fõösszegét 161 812 000 Ft-ban (azaz százhatvanegymil(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

lió nyolcszáztizenkettõezer forintban)

(2) Jelen rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba, kivé-

tartáson belüli bevételét 357 171 000 Ft-ban, (azaz háromszázöt-

ve a rendelet 5. § (2)(3) bekezdése és a 8. § (4)-(9) bekezdései, melyek 2017. január 01-jével lépnek hatályba.

d.)

Mûködési és felhalmozás célú támogatások államház-

venhétmillió százhetvenegyezer forintban)
		
da.) mûködési célú támogatások

(3) A képviselõ-testület felhatalmazza a jegyzõt, hogy a jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg foglalja egységes szerkezetbe.

357 171 e/Ft

db.) felhalmozás célú támogatások
e.)

0 Ft

Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 327 305 000 Ft-

ban (azaz háromszázhuszonhétmillió háromszázötezer forintban)

(4) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

f.)

Pénzforgalom nélküli bevételek 551 498 000 Ft-ban

(azaz ötszázötvenegymillió négyszázkilencvennyolcezer forintban)
g.)

Üröm, 2016. március 30.

Intézményfinanszírozás bevételei 381 418 000 Ft-ban

(azaz háromszáznyolcvanegymillió négyszáztizennyolcezer forint-

Laboda Gábor

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô

ban)
h.)

ga.) belföldi finanszírozási bevétel 381 418 000 Ft-ban

(azaz háromszáznyolcvanegymillió négyszáztizennyolcezer forint-

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
7/2016 (IV. 28.) önkormányzati rendelete az 1/2015 (II.
13.) számú önkormányzati rendelet módosítására az
önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl

ban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:

1 300 895 e/Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

987 816 e/Ft

c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:

0 e/Ft

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt
elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról
az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.

1. §

Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

/1) Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

2. §

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi módosított bevételei

/1/ A képviselõ-testület a 2015. évi költségvetés módosított ki-

és kiadásai

adások fõösszegét 2 288 711 eFt-ban (azaz kettõmilliárd
kettõszáznyolcvannyolcmillió hétszáztizenegyezer forintban) ál-

/1/ A Képviselõ-testület a 2015. évi költségvetési módosí-

lapítja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek

tott bevétel fõösszegét: 2 288 711 eFt-ban (azaz kettõmilliárd

szerint.

kettõszáznyolcvannyolcmillió hétszáztizenegyezer forintban) állapít-

/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2015. évi kiemelt módo-

ja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint

sított kiadási elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
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4. §

a) Mûködési költségvetési kiadás 934 116 000 Ft-ban (azaz kilencszázharmincnégymillió száztizenhatezer forintban)
aa.)

Személyi juttatások kiadásai 350 593 000 Ft-ban (azaz

háromszázötvenmillió ötszázkilencvenháromezer forintban)
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási
adó 92 000 000 Ft-ban (azaz kilencvenkettõmillió forintban)

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

ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 410 673 000 Ft-ban (azaz
/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

négyszáztízmillió hatszázhetvenháromezer forintban)
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 699 000 Ft-ban, (azaz hatvanhárommillió hatszázkilencvenkilencezer forintban)

Üröm, 2016. április 27.

ae.) Egyéb mûködési kiadások 17 151 000 Ft-ban (azaz tizenhétmillió százötvenegyezer forintban)
b)

Laboda Gábor

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô

Felhalmozási költségvetés kiadás 676 547 000 Ft-ban

(hatszázhetvenhatmillió ötszáznegyvenhétezer forintban)
Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testületének
ba.)

Beruházások kiadásai: 176 496 000 Ft-ban (azaz százhet-

venhatmillió négyszázkilencvenhatezer nyolcszáznyolcvankettõezer
forintban)
ab.)

Felújítások

kiadásai

142

105

000

Ft-ban

(azaz

8/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete a 21/2015
(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására
a telekadóról

száznegyvenkettõmillió százötezer forintban)
bc.)

Egyéb felhalmozási kiadások 100 Ft-ban (azaz százezer

forintban) állapítja meg.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Finanszírozási kiadások 357 946 000 Ft-ban (azaz há-

c)

romszázötvenhétmillió kilencszáznegyvenhatezer forintban)

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a telekadóról alkotott rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:

			

ca.) belföldi finanszírozási kiadás 357 946 000 Ft-ban

(azaz háromszázötvenhétmillió kilencszáznegyvenhatezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból

1. §
Az önkormányzati rendelet 3. § kiegészül egy új f) ponttal:

			
		 a)kötelezõ feladatok kiadásai 934 116 e Ft-ban
b)önként vállalt feladatok kiadásai 676 547 e Ft-ban

f) A 079 hrsz-ú földút belterületi oldalán elhelyezkedõ – kiépített útról

c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai - Ft-ban (azaz 0 fo-

közvetlenül nem megközelíthetõ – telkek.

rintban)
2. §

/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b)
pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok,
a további kiemelt elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat

(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

saját hatáskörében jogosult dönteni.
(2) Jelen rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba az3. §

zal, hogy rendelkezéseit 2016. január 01-jétõl kell alkalmazni.

Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított általános tartalék 27 994 e Ft, a módosított céltartalék
649 954 e Ft

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
2016. április 27. nap

6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az

Laboda Gábor
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önkormányzat.

polgármester
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IV. – V. – VI.

39

Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u.
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06/27/511-511
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b
06 1 766-5850
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
DMRV Szentendre
06/27/511-511
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász
06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal: Pilisvörösvár, Puskin utca 8.
06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó
06-26-317-918
Iparkamara Budapest, Bajcsy Zs. út
06-1-269-5974
NAV Budapest
06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre
06-26-302-112
Mûvelôdési Ház
06-26-550-013
Általános Iskola
06-26-350-165
Könyvtár
06-30-458-7615
Óvoda
06-20-571-6256
Bölcsôde
06-26-898-089
Öregek Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár
06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár
06-26-350-147
Fogorvos
06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs
06-23-441-920
Rendôrség Budaörs
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt
06-26-350-104
Vörösvári úti SZTK
06-1-388-9180
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit (Pvörösvár, Fô u. 83.)
06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély,
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás)
530-686
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
Vállalkozói igazolvány
530-687
Útlevél
530-681
Személyi igazolvány
530-682
Lakcímkártya
530-684
Gépjármû-ügyintézés
530-688
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor
06-20-207-7154
Kósa Tamás
06-20-223-4979
Polgárôrség 0–24 ügyelet:
06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12
Ebrendész: Szûcsné M. Adrienn
06 70 61 99 311

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Gyermekrendelés

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13.00 – 16.00 óráig,

Kedd
Szerda
Csütörtök

Üröm, Dózsa György út 34.
26/550-078
Tanácsadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban.
I. Körzet: Kazinczy Edit
06 20 383 61 33
II. Körzet: Pribuszné Szabó Krisztina
06 20 354 70 98
III. Körzet: Schieszlné Zsedényi Beatrix
06 20 383 11 66
IV. Körzet: Horváth Katalin
06 20 382 86 89
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 Este 17 órától reggel 7 óráig
Hétvégi ügyelet: Péntek 17 órától hétfõ reggel 7 óráig
Pomáz, Kossuth u. 21.
Orvosi rendelõ ügyeleti telefonszám: 06 30 992 9257
Gyermekorvosi ügyelet
Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyermekorvos látja el a következô beosztás szerint:
Hétfô:
Kedd:
Szerda:

Telefon

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

40

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

Fogászat
Üröm, Dózsa György út 34.
26/550-126

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

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

26/550-097, 26/550-117
26/536-033

Védônôi szolgálat

09.00 – 12.00 óráig,

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Üröm – Dr. Kerekes Ildikó
Pilisborosjenõ
Üröm – Dr. Gaál Gabriella

Üröm, Dózsa György út 34.
Pilisborosjenõ, Fõ u. 18.

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

11.30 – 14.00
14.00 – 16.00
11.30 – 14.00

Rendelôk

Péntek:

10.00 – 13.00 óráig

Dr. Gaál Gabriella
26/550-117
14.00 – 17.00
Üröm
08.00 – 11.00
Üröm
14.00 – 17.00
Üröm
08.00 – 11.00
Üröm
14.00 – 17.00
Üröm

Tanácsadás

Csütörtök:

1.) Polgármester:
minden hét szerdáján
Alpolgármester:
minden páros hét szerdáján
Jegyzõ:
minden 2.hét szerdáján
tart félfogadást.

Dr. Kerekes Ildikó
26/550-097
08.00 – 11.00
Üröm
15.00 – 18.00
Pilisborosjenõ
08.00 – 11.00
Üröm
15.00 – 18.00
Pilisborosjenõ
08.00 – 11.00
Üröm

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

14.00 – 19.00
8.00 – 13.00
14.00 – 19.00
8.00 – 13.00
Iskolafogászat

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi
ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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FELHÍVÁS
Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Közeledik a parlagfû „szezon”. Mint ismeretes, a parlagfû
allergén növény és sok embernek teszi szinte elviselhetetlenné
a napjait. A parlagfû magról szaporodik, március hónapban
kel ki, a porzós virágai július elején – közepén jelennek meg.
A virágpor 100 km távolságra is eljut, a por szóródásának
legnagyobb tömege júliusban jelentkezik. Egy közepes
növény több ezer, de akár több tízezer magot érlel. Igen
ellenálló a mag, 30 évig is csíraképes marad. Nem véletlen,
hogy a parlagfû pollenre allergiás népesség évrõl évre nõ, ma
már a népesség több, mint 30 %-a szenved ettõl az allergén
gyomnövénytõl.
Ezért is Magyarországon egyetlen olyan
allergiát okozó növény, melynek irtásának el
mulasztását komoly pénzbüntetéssel szankcionálja
a törvényhozó. A parlagfû irtását folyamatosan kell
végezni. A növényt a virágzása elõtt kell elpusztítani
azért, hogy ne szórhasson virágport és ne érleljen
magokat. Az irtás legcélravezetõbb módja az idõben
elvégzett kaszálás, melyet legalább még kétszer meg kell
ismételni, a vegetáció végéig. Az irtás a földtulajdonos,
illetve a földhasználó kötelessége. Az irtást június 30ig minden érintettnek el kell végeznie, mivel ennek
elmulasztása esetén a fertõzött terület térmértékétõl
függõen 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedõ

növényvédelmi bírság szabható ki azzal szemben,
aki nem irtja ki a parlagfüvet ingatlanáról, illetve nem
gondoskodik a folyamatos parlagfû mentesítésrõl.
Az ellenõrzést belterületi ingatlanok esetében az
önkormányzat végzi, külterületi ingatlanok esetében
pedig az illetékes földhivatalok végzik el. Amennyiben
az elvégzett ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy
az ingatlan tulajdonosa (használója) elmulasztotta az
irtást, úgy ebben az esetben el kell rendelni a közérdekû
védekezést. Ez azt jelenti, hogy határozatban történik a
közérdekû védekezés elrendelése az ingatlantulajdonos
(használó) költségére. A közérdekû védekezés zárt
területen is elvégezhetõ. Amennyiben az érintett a
közérdekû védekezés költségét nem fizeti meg, úgy
az adók módjára behajtható. Ürömön az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatják, hogy a parlagfû irtást illetõen
is többségében jogkövetõ magatartást tanúsítanak az
érintett ingatlantulajdonosok (használók). Bizonyára
a 2016-os évben is ez a tendencia folytatódik, és nem
kell az eljáró hatóságnak a 2008. évi XLVI. tv., illetve
a vonatkozó végrehajtási rendeletek alkalmazásával
a mentesítési munkálatokat kikényszeríteni, illetve a
közérdekû védekezést elrendelni.
A Polgármesteri Hivatal június 30-a után hivatalból
fogja a helyszíni ellenõrzéseket lefolytatni.
Üröm, 2016. június hó
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. Az Ürömön lakó 45–65 éves nõk,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják õket a vizsgálatra.
Szent Margit Kórház (1032 Budapest, Bécsi út 132.)
Tel.: 36 (1) 430-4830
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Fõosztály
Tel.: 36 (1) 465-3823
A lehetõség adott! Éljen vele! 2016. június 6-tól.

Beszélgetés az Ürömi Önkormányzat
képviselõ-testületének új tagjával
Dr. Bodó Tibor önkormányzati képviselõ, alpolgármester
váratlan halála miatt – a 2014-es választáson a képviselõjelöltek között legtöbb szavazatot kapott – Szalona László Fidesz-KDNP képviselõje automatikusan került be az önkormányzat képviselõ-testületének tagjai sorába. E változás
kapcsán kértem tõle egy bemutatkozó beszélgetést.
Kérem, mutatkozzon be Olvasóinknak, eddigi munkásságát is érintve.
Szalona László vagyok, nõs, négy gyermekem van. 2005 óta élünk Ürömön. Végzettségem építész-mérnök, majd egyetemi tanulmányaimat követõen ösztöndíjasként
külföldön, további posztgraduális képzéseket végeztem területfejlesztés és ingatlanfejlesztés területeken. Pályám elején a pesti belváros város-rehabilitációjában vettem
részt, amelyhez elnyertük az EU PHARE-támogatását egy önkormányzati non-profit
szervezetet létre hozva. Ezt követõen kereskedelmi ingatlanfejlesztéssel, ingatlan-beruházások szervezésével foglalkoztam, majd közel öt éve egy nemzetközi biztosító társaságnál ingatlankezeléssel, épületüzemeltetéssel foglalkozom.
A családommal szeretünk Ürömön élni, ide tartozunk, gyermekeim ide jártak, illetve a két kisebb még most is ide jár iskolába. Számomra Üröm sok kis élõ közösség mozaikjaként rajzolódik ki, amelyek egymást gazdagítják tarka különbözõségükkel. Igyekeztem is mihamarabb bekapcsolódni ezek tevékenységébe, segítve munkájukat. A
képviselõségemre is ennek folyományaként tekintek; segíteni az ürömi közõsségeket,
elõmozdítani a közös ügyeink hosszú távú, hatékony megoldásait.
Mint önkormányzati képviselõnek milyen elképzelései, tervei vannak a
képviselõ munkát illetõen?
Ürömön egy régóta együtt dolgozó testületbe kerülhettem be a Fidesz-KDNP
képviselõjeként. Ez egy összeszokott csapat, jól ismerik egymást, szinte szavak nélkül tudják, hogy a másiknak mi a véleménye és miért; bejáratott módon intézik az ügyeket. Úgy gondolom, hogy szerepem ebben a testületben leginkább egy új megközelítés,
egy másik látásmód bemutatása lehet. Kicsit rácsodálkozva és rákérdezve a berögzült
gyakorlatra, felvetve esetleg más mérlegelési szempontokat, megoldási lehetõségeket.
Az értelmetlen öncélú akadékoskodás nem vezet sehova, és személy szerint sem
tartom jónak.
Ugyanakkor egy mondás szerint: „még soha semmit nem tanultam attól, aki
mindenben egyet értett velem”. Ez alapján az eltérõ vélemények bemutatása, képviselete nem egy szükséges rossz, nem egy kellemetlen velejárója a testületi munkának, hanem jó és hasznos, sõt szükséges, érdemi része. Ennek során kristályosodik
ki a jobb, megfelelõbb döntés. Engem ez a szándék vezérel, és bízom benne, hogy
képviselõtársaim is ezzel a megközelítéssel fogadják majd javaslataimat.
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Gondolom célja az együttmûködés a falu ügyeinek közös, egyetértõ
döntéseken alapuló intézése és nem a mindenáron való hibakeresés, illetve ellentmondás?
Célom – és gondolom a többi képviselõtársam célja is az – hogy elõsegítsük
a település ügyeinek a lehetõ legjobb intézését, hosszú távú fejlõdését egy
élhetõbb, közösségi Ürömért. Nem gondolom, hogy korábban bármelyik
képviselõtársamat mindenáron a hibakeresés, vagy az ellentmondás hajtotta
volna, amikor tartózkodott, vagy nem szavazott meg egy elõterjesztést. Feltételezem, hogy legjobb tudásuk és szilárd meggyõzõdésük szerint képviselték akkor is Üröm érdekeit, és én ezt nem tartom rossznak részükrõl.
Feltett szándékom, hogy a falu ügyeit széleskörû egyeztetéseket, társadalmi párbeszédet követõen a lehetõ legnagyobb konszenzussal, közös egyetértésben intézzük. Ezért is támogatom, hogy a fontosabb, nagyobb lélegzetû
ügyekrõl, a lehetõ legkorábbi szakaszban, minél több információt megosztva
vonjuk be az ürömieket a döntések elõkészítésébe. Ez az egyeztetés, tervezés
szolgálhat alapjául, illetve késõbb széleskörû támogatásul a közös döntésekhez. Most például ilyen az iskola bõvítése és a mûvelõdési ház átépítése is, én
ezeknél is támogatom a széleskörû tájékoztatást és a helyi lakosok bevonását,
hogy ha akarnak, hozzászólhassanak ezek elõkészítéséhez, a saját településük
jövõjének alakulásához.
Mit tart ebben az önkormányzati ciklusban a legfontosabb önkormányzati feladatának, akár a fejlesztést vagy a mûködtetést illetõen?
Üröm lakossága az utóbbi idõben létszámát tekintve nagyot nõtt, és a sok
beépítetlen parcellát látva a továbbiakban is nõni fog. Ezt szerintem jó lenne
ésszerû keretek között tartani, mert ezzel a lakásszám növekedéssel kell lépést
tartania a köztulajdonban lévõ közmûvek és a közintézmények fejlõdésének,
fejlesztésének, ami komoly kihívást jelent az érintett szereplõknek. Most van
folyamatban az iskola bõvítésének elõkészítése és a mûvelõdési ház teljes átépítésének tervezése. Ezek hosszú távon fogják meghatározni a település arculatát, jövõbeni mûködését; ezért szeretnék ebben közremûködni, hogy
képviselõtársaimmal és a település vezetõivel a legjobb megoldásokat találjuk
meg. Ez a két beruházás egymás szomszédságában, az ürömi fõ közlekedési út egyik legszûkebb, legterheltebb szakaszán található. Majdani megfelelõ
mûködésükhöz elengedhetetlennek tartom, hogy a kapcsolódó közvetlen közterületi környezetüket is megtervezzük. Ez mindenképpen hatással lesz a település központjára is, akkor már használjuk ki ezt a lehetõséget annak újragondolására.
A mûködést illetõen a korábban már jelzett közös döntéseket szeretném
mindinkább gyakorlattá tenni, a szélesebb körû és gyorsabb tájékoztatással, átláthatóbb folyamatokkal. Ebben a digitális technológia vívmányai nagy segítséget és könnyebbséget nyújtanak, ráadásul a megvalósítást illetõen sok bevált
megoldást, módszert lehet találni külföldön, de az országhatáron belül is.
Köszönöm a beszélgetést!
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Anyák napi ünnepély
Az ünnepek közül talán a legkedvesebb, legdrágább ünnep az
Anyák napja. Az Idõsek Klubjában május 5-én tartottuk az ünnepélyt. Az idõsek is emlékeztek gyerekkorukra, anyukájukra versekkel, énekekkel készültek és süteményekkel várták a gyerekeket. Laboda Gábor, Üröm polgármestere egy szál virággal köszöntötte az
anyukákat, nagymamákat. A Napraforgó Óvoda kicsinyei és a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói egy csodás vidám mûsorral és szép ajándékkal készültek, ezúton is szeretném megköszönni a felkészítõ pedagógusok és a gyerekek munkáját.
Ha szeretne társaságba járni, kirándulni, a régi idõkrõl beszélgetni, egy közösséghez tartozni vagy csak segítségre lenne szüksége a mindennapi teendõk ellátásához, idõs beteg hozzátartozó gondozásához, akkor hívjon minket .
Tel.: 0626/350-162. Minden érdeklõdõt várunk az Idõsek Klubjában 8-16 óráig. Cím: Üröm, Ady Endre u. 6.
Szemerei Mihályné
intézmény vezetõ

Az örök anya
Kitõl az életet kaptad,
Ápolt, s bölcsõdet ringatta,
Virrasztott,ha beteg voltál,
Féltett mikor elindultál.
Ki tanított imádkozni,
Az élettel megbirkózni,
Örült hogyha boldog voltál,
Sírt amikor szomorkodtál.
Örök Éva… drága Anya!
Te, az Élet folytatása…
Köszöntsük csókkal, virággal!
Egy meleg kézszorítással.
Ha temetõbe pihenni tért,
Simogasd meg a Keresztjét.
Tégy sírjára egy szép rózsát,
Gyújts meg Néki egy szál gyertyát.
Mondj el Érte sok-sok imát!
Deliné Kürtösi Piroska
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Az Ürömi Sport
Club hírei
A bajnokságok még zajlanak, ezért a lapzárta miatt csak
körülbelüli helyezésekrõl tudok beszámolni!
Felnõtt csapatunk valószínûleg a 8-11-dik hely között fog végezni. Eddig mindig az elsõ ötben voltunk.
Viszont ilyen balszerencsés évünk még nem volt. Lényegében azzal a játékosállománnyal végzünk majd
lejjebb, mint az elõzõ években. Ennek oka, a példátlan és súlyos sérüléshullám, amely az egész bajnokságban végig kísért minket! Achilles ínszakadásról, keresztszalag szakadásokról beszélek, sajnos több játékosnál! Ezek mind minimum 6-10 hónapos kihagyásokat jelentenek! Egy kicsit talán a mûfû is „ludas” ebben,
nem tudom. Vagyis nagyon elfogytunk menet közben.
Ezért több olyan fiatal, még ifista korú játékost kellett
játszatnunk, akik még nem érettek meg erre az osztályra. Ráadásul a következõ idényben szûkítik az osztályo-
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kat és innen a négy Megye ll.-es csoportból 21 csapat
lesz visszasorolva egy osztállyal lejjebb. Vagyis lényegesen erõsebb bajnokságra számíthatunk! A következõ
évrõl az elkövetkezõ hónapban a vezetõség majd dönteni fog. Természetesen ez az utánpótlásunkat nem érinti.
Utánpótlásunk nagyon jól fejlõdik, képességekben és
létszámban is! Komplett Bozsik korosztályokat tudunk
szerepeltetni az egyesületi rendszerben. Ez nagy dolog,
hiszen tíz kilométeres körzetben kb. 8-10 egyesület van!
Ez nem az intézményi Bozsik rendszer, az más! Ezt van
aki keveri, fõleg olyanok, akik mást is hajlamosak összekeverni valamilyen egyszerû okból vagy gondolatból! Bár
ebben is részt vehetnénk – a pilisborosjenõi ált. iskola fel
is kért minket erre – de szállítóeszközt csak a napokban
vásároltunk, ezért talán majd jövõre nekik is segíteni tudunk! Így is a Diák Olimpián mi segítettük õket, utazásban és a részvételben. Itt a gyermekek nagyon szépen
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szerepeltek. Egy góllal maradtak le a döntõrõl! Az egyesületi rendszer az U7-9-11-13-as ÜSC-s korosztályokat
jelenti. Innen talán kiemelkedik U11-es csapatunk. Õket
menet közben át is sorolták a kiemelt csoportba! U14 –es
csapatunk a 8-9-dik helyen végez majd valószínûleg!

Lányaink „futsal” tornán vettek részt a télen
Piliscsabán és Tatárszengyörgyön is. Õk nagypályán
nem indultak, létszám hiány miatt.
Júniusban a gyermekeknek szokásos napközis
edzõtáborokat tartunk majd. Errõl Tóth László utánpótlás vezetõnél lehet érdeklõdni.
És még egy nagyon fontos dolog! Nézõink nem fogynak, bármilyen eredményt érünk is el. A bajnokság
egyik legnagyobb és leglelkesebb szurkolótábora a miénk. Õk a nem itthon játszandó mérkõzésekre is elkísérnek minket. Tulajdonképpen ez a lényeg…
Maradok tisztelettel:
Podhorcsek Miklós ÜSC elnök
T.: 0620/208-7782
Elérhetõségek:
Tóth László
T.: 0670/204-4424 (utánpótlás)
Podhorcsek Dániel
T.: 0670/940-4238 (utánpótlás)
Ködöböcz Tibor
T.: 0670/385-9087 (felnõtt)
e-mail: miki1026@citromail.hu vagy
miki1026@freemail.hu
facebook: Ürömi Sport Club
honlap: www.uromsc.hu
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Így szól a Názáreti Jézus: “Íme eljövök hamar: tartsd meg ami
nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.” Jelenések
3,11.
Egy nagyon megrázó, de egyben felemelõ kép villant fel
bennem, amit nemrég láttam: egy lerombolt szír keresztény város
volt rajta, egy felgyújtott, tetõ nélküli templommal, ahol a helyi
keresztények zsúfolásig megtöltötték az Isten házát, mert esküvõ
volt! Egy olyan templomban, melynek csak az üszkös falai álltak!
Milyen komoly üzenete van ennek! Épp ,mint ennek az Igének,
amelyet a feltámadott Úr üzent az övéinek: „tartsd meg amid
van...” – õrizd meg ami a tiéd… azaz ragaszkodj az élõ hitedhez,

a „Szépkorúak” Egyesülete vendégeként. S itt szeretném
megköszönni Csonkáné Varga Ibolya és családja, valamint a
fentebb említett egyesület segítségét, hogy a vasárnap nálunk
vendégeskedõ holland testvéreinket olyan kedvesen és szeretettel
látták vendégül, hogy arra nincsenek szavak… E helyen is
köszönjük egész gyülekezetünk nevében!
Rengeteg gyülekezeti missziós megmozdulásunk volt,
többek között jártunk gyermekeinkkel Hollandiában BarneveldVoorthuizenben az ottani református testvérgyülekezetünkben,
ahol egy bõ hetet töltöttünk el. Az ottani református gyülekezet és
családjaik nagy szeretettel fogadtak minket, s Isten külön kegyelme
volt, hogy csodaszép volt az idõ is, még az Északi-tengerbe is
belemerészkedtek közülünk a bátrak. Bejártuk egész Hollandiát,
keresztül-kasul, Delftõl Hágáig, Amszterdamtól Bovenkerk
Kampenig… Csodaszép út volt, amelynek talán koronája volt

Kárpátaljai élelmiszer adománykészítés
a keresztyén vagy keresztény örökségedhez, a Bibliádhoz, az
énekes könyvedhez, s ahhoz az Istenhez, Aki a Fiát adta érted!
S ragaszkodj a templomodhoz, s ahhoz a keresztény kultúrához,
amely értéket teremt ma is! Nemrég jártam Erdélyben, s a
gyerekek, akik velem voltak látták azt a rengeteg, õseink által ránk
hagyott kincset, amelyet élõ hitükbõl teremtettek… de látták azt is,
mindezek között, hogy az ottani hívõ magyar embereknek mennyi
munkája és áldozata van abban, hogy ezek a kincsek nem tûntek
és ne tûnjenek el: se az alvinci református templom, se a Bethlen
Kollégium Enyeden, se a kolozsvári Farkas utcai templom… Igen.
Jövõje csak annak a népnek van, amely ragaszkodik a Názáreti
hitéhez, szülõföldjéhez, gyökereihez és hagyományaihoz… Ha
ezeket elveszítjük, akkor elsodorja az élet személyes életünket,
mint családjainkat... Ezért nem mindegy, hogy ezekben az embert
próbáló idõkben kire hallgatunk… Hallgassunk Jézusra, s õrizzük
meg azt a drága kincset, amit ránk bízott és áldottak leszünk
Ürömön éppúgy, mint Pilisborosjenõn! Ámen!
Örömmel számolok be arról, hogy nagyon szépen sikerült az
ürömi majális, hiszen gyülekezetünkbõl is számosan látogattak
ki a különbözõ programokra, s én magam is részt vettem
a hagyományosan megrendezésre kerülõ fõzõ versenyen

A holland református gyülekezetben
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Erdély – Mátyás szülõháza

Hollandia
a Rijks Múzeum, ahol Rembrandt, Van Gogh, Vermeer stb…
mesterek mûvei köszöntötték oda látogató gyerekeinket. S nem is
beszélve az odaút során meglátogatott Wittemberg városáról, vagy
épp Quedlinburgról, ahol egyes hagyományok szerint Szent Istvánt
keresztelték, s ez a keresztelõ kút a X. századból ma is megvan…
Egyszóval hála és köszönet mindezekért az Úr Istennek, továbbá
Fényes Dezsõ Levente presbiter testvérünknek a kölcsön buszért
és a sofõrködésért, s egyházközségüknek, valamint a Jövõ Jenõ
Alapítványnak a támogatásért!
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!
A konfirmáció a következõ, amirõl szeretnék nagy hálaadással
beszámolni, többek között azért is, mert amikor ideérkeztem a
gyülekezetünkben nem volt ifjúsági élet, most pedig az elsõs
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Cserkész Nagytábor Balatonalmádiban: 2016. június 26.- július 3.
Ide várjuk cserkész gyermekeinket, illetve olyan fiatalokat, akik
szeretnének cserkészek lenni és szívesen vennének részt egy
olyan táborban, ahol jó légkörben végigjárjuk Balaton-felvidék egy
részét, felfedezve a természet és õseink örökségét.

Luther és mi Wittembergben

Almádi Alsós Hittanos Hét (1-3. osztály): 2016. július 24-30.
Itt hittanos gyermekeink jelentkezését várjuk.Gyermekeinkkel
hitoktatóink és hívõ szülõk egyaránt foglalkoznak és vigyáznak.
Elsõsorban az elsõs szülõket szeretném biztatni, hogy minden
évben jöttek velünk kicsik és mindig nagyon jól érezték magukat.
Almádi Felsõs Hittanos Hét (5-8. osztály): 2016. július 3-10.
Ide kiskamasz hittanosainkat és az elsõs konfirmációt sikeresen
teljesítõ gyermekeink jelentkezését várjuk. Gyermekeinkkel
hitoktatóink, hívõ szülõk és gimnazista fiatalok egyaránt
foglalkoznak.
Almádi Gimnazista és Refifis Hét: (9-12.osztály) 2016. augusztus 7–14.
Ide kamasz korú gyermekeinket, ifjainkat várjuk szeretettel!
Minden évben ez az egyik legjobb tábor már hosszú évek óta!
Számos ifis e táborban lett hívõ keresztyén, csibésztanyából Isten
gyermeke! Egy próbát szerintem megér kedves szülõk, ugyanis én
is, a lelkipásztorotok egy ilyen táborban lettem hívõ keresztyén!
Gyülekezeti Ifjú Házasok Hete Balatonalmádiban: 2016. augusztus 14-21.
E táborba várunk minden érdeklõdõ fiatal házast gyerekeikkel
együtt. E héten reggel és este áhítat foglalja keretbe a napot, ami
segít bennünket jó Istenünk megismerésében, illetve számtalan
közösségi szabad program, játék, röpi, Balatonozás ad lehetõséget
pihenni, kikapcsolódni és új barátságokat létesíteni.

Részletes programajánlat
konfirmációs évfolyamban 14 fiatal, míg a második évfolyamban 7
fiatal és 4 felnõtt tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat Pünkösdkor,
illetve július 31-én 10:00-kor Konfirmálnak azok a másodévesek,
akik betegség vagy egyéb okok miatt nem tudtak vizsgázni. S a
gyermekek, s a felnõttek közül egy-egy részesedett a keresztség
sákramentumában.
A felnõttek vagy a „Babakocsis” Istentiszteletre, vagy keresztelõ
kapcsán jelentkeztek a konfirmációra. Ráadásul két konfirmációs
tábor is volt, hogy minden kérdést jól értsenek és tudjanak, illetve
meg tudják fogalmazni reformált keresztyén hitüket. Az Élõ Isten
áldja meg életüket és töltse be õket Szentlelkével! Tegye áldássá
õket családjukban, közösségeikben és mindnyájunk számára itt
Ürömön és Pilisborosjenõn!
Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2016/2017-es tanévre Ürömön
az elsõ osztályba 22 gyermeket írattak be református hittanra, az
ötödik osztályba 18 fõt. Pilisborosjenõn elsõ osztályba 10 fõt, ötödik
osztályba 8 fõt. A meglévõ csoportokkal együtt így az órarendbe
vett hittanra már több mint száznyolcvan gyermek jár majd
szeptembertõl. Köszönjük ezúton is a szülõk bizalmát! Igyekszünk
a hitoktatókkal közösen rá is szolgálni erre! Amúgy szeretném
azt is hirdetni, hogy akik még nem döntöttek, szeptember 1-jéig
dönthetnek, hogy beíratják-e gyermeküket hozzánk! 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!
Szeretnénk felhívni azon szülõk figyelmét, akik szeretnék
gyermeküket református hittanra beíratni, de gyermekük nincs
megkeresztelve vagy más felekezethez tartozik, hogy a magyar
hatályos törvények lehetõséget adnak a neveltetéshez való jog
alapján, hogy a szülõk döntsék el, gyermekük melyik hittanra
írattasson be. További információkért bátran keressenek meg!
Idén is számtalan nyári táborunk lesz, amelyre várjuk a szülõk
és gyermekeik jelentkezését! Ennek egyeztetése telefonon történik,
a jelentkezési lapokat minden érdeklõdõnek eljuttatjuk, hívjanak
bátran! Néhány tábort külön is bemutatnék itt:

Június 20-26.	Balatonalmádi Missziós Tábor (Csibész Ifi) (Becker
Norbert Gyula)
Jún. 26 - júl. 3.	Nagy Cserkésztábor Almádiban… (Becker Norbert
Gyula, Balázs Zsófia)
Július 3.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Július 3-10.	Almádi Felsõs Tábor 5-7.o. (Becker Norbert Gyula)
Július 10.	10:00 Istentisztelet Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Július 17.	10:00 Istentisztelet Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Július 24-30.	Alsós ( 1-4.o.) Hittanos Missziós Hét és Kiscsillagász
Tábor Almádiban, (Becker Norbert Gyula, Szalai
Attila, Szalai Julcsi, Eszter és Marcsika)
Augusztus 7.	10:00, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker
Norbert Gyula, Csürke Elek)
Aug. 7-14.	Refifi – Ifis Hét 2015 Almádi :) (9-12.o.) (Becker
Norbert Gyula)
Aug. 14-21.	Ifjú Házasok Nomád Hete Almádiban
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk
programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek
õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes (Norbi tesó)
Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com,
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686, facebook
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700093-10116577

IV. – V. – VI.

47

Ürömi Tükör
GYERMEKFESZTIVÁL

Díszvendégek köszöntése - Blága Károly és felesége Póra Borbála,
Antal Károly és felesége Antal Valéria

XV. Ürömi Gyermek néptánc
és népzenei fesztivál
A tavalyi ürömi újságban jelent meg Herczegh Kata – tanító írása,
aki jól megragadta a fesztivál szellemiségét, jellegét.
Régi ismerõsként ölel vissza mindenki, és kölcsönös a szeretet, a bizalom, a kíváncsiság, és a „megérkezõskortypálinka”…
Olyan érzése van az embernek, mintha csak a vidéki rokonlátogatást ejtené meg. Mindenki ismer mindenkit, tánc, mulatság
eszem-iszom, anekdotázás, esti borozgatás, éneklés… valóban. Ilyen bárhol és bármikor megeshet.
Azonban az évek alatt olyan szellemiség társult a rendezvény mellé, mögé, köré, amely nem mindennapi. Olyan beszélgetések, szakmázások, megnyílások, amelyek emberileg
is hozzátesznek hozzánk pedagógusokhoz, tánctanítókhoz,
alkotókhoz is. Sok fesztiválról térünk haza kritikákkal a tarsolyunkban, szakmaisággal telítve, az ember viszont lemarad.
Ürömön fontos a gyerek, az ember, a pedagógus is. A gyerekek egész idõ alatt a paradicsomban érzik magukat, és nem
megterhelõ, nem munka számukra a fellépés, mert a körítés
nem azt sugallja. A tánctanítók pedig, ha belevetik magukat
a mûsor utáni közös gondolkodásba, azt sem veszik észre,
hogy elrepül az idõ… Kívánom a szervezõknek, a községnek,
hogy õrizze meg szeretettel ezt a tisztaságot, ezt a szellemiséget, mert szükségünk van rá, mert érték. Az Alföldrõl jövünk
el minden évben, hogy magunkba szívjuk, hogy táplálkozzunk
belõle. Köszönjük.
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Gyímesloki díszvendégeink
bemutató tánca

A zsûri tagjai voltak:
Végsõ Miklós, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola Néptánc
Tanszék adjunktusa
Hortobágyi Gyöngyvér, a Táncmûvészeti Fõiskola tanára, Magyar Érdemkereszt 2007, Harangozó Gyula Díj 2014
Herczegh Kata, néptáncpedagógus, tanító, a kisújszállási Nagykun Táncegyüttes vezetõje
Varga Zoltán, a Cédrus Táncegyüttes mûvészeti vezetõje
és koreográfusa
Papp Ágnes, a Magyar Pedagógiai Társaság Hagyomány
mûvészeti Szakosztály Elnökségi Tagja
Kádár Ignác, Örökös aranysarkantyús táncos, a Zagyva
Banda harmonikása, énekese
Tóth Albert, a Tiszta Formák Alapítvány volt képviselõje,
volt hivatásos táncos,
Sára Ferenc, a Gyimesközéploki Hagyományõrzõ
Néptáncegyüttes vezetõje
Köszönjük a támogatók – Tiszta Formák Alapítvány, Ürömi
Önkormányzat, Polgárõrség, Ürömi Vállalkozók, József Nádor
Általános Iskola – segítségét, hogy megrendezhettük a XV.
Ürömi Gyermek Nemzetközi Népzenei és Néptáncfesztivált.
Ürömi Öröm Néptáncmûhely

A zsûri

Ifj. Csoóri Sándor köszöntése

Ifj. Csoóri Sándor
A Muzsikás Együttes és a Magyar Dudazenekar alapító
tagja elkötelezett és nagyhatású elõadómûvészi tevékenysége, a magyar népzene megújhodásában, illetve a népi
hangszeres muzsika, különösen a magyar duda külföldi és
hazai megismertetésében betöltött meghatározó szerepe,
valamint a népzenei oktatás és a fiatal népzenészek képzése terén felbecsülhetetlen értékû munkája elismeréseként
vehette át a Kossuth díjat a Parlamentben.
A hegedûn, dudán, brácsán, gitáron és tekerõlanton is
játszó muzsikus, a táncházmozgalom kiemelkedõ személyisége 1973-tól 1996-ig játszott a hazai nép- és világzenei
színtér meghatározó zenekarával, a Muzsikással.
1997-ben megalapította az Ifjú Muzsikást, amely más
utat vett, 2008-tól kü-lönösen: egyfajta újraértelmezésben
kezdték játszani a magyar népzenét.
Ifj. Csoóri Sándor nemrég töltötte be 60. életévét.
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Az Ürömi Szépkorúak Egyesülete
sosem unatkozik!
Kis egyesületünk nagyon szépen gyarapodik, immár 36
fõvel büszkélkedhetünk.
Itt szeretném megköszönni az összes klubtagnak önzetlen, fáradhatatlan munkáját és részvételüket a programokon. Nincs olyan esemény, melyre eddig nemet
mondtak volna. Igazi összefogás van és szeretetteljes
hangulatban telnek a napjaink.
Remélem az elkövetkezendõ idõkben is példát mutatunk ezzel a magatartással és utódaink is látják, hogy
nem is olyan borzasztó az idõskor, azt is lehet élvezni!
Márciusban részt vettünk egy nagyon szép Dankó
Pista dalesten, amelyen mindenki nagyon jól érezte magát.
Ezt követõen március 15.-i koszorúzáson tettük tiszteletünket.
Asszonyaink nagy készülõdéssel fogtak a húsvéti tojások festéséhez, díszítéséhez. Akkora lett a lendület,
hogy a megbeszélt 80 db helyett 167 db tojás készült.
Volt köztük matyóhímzéses, batikolt,kézzel festett és készült nyuszi füllel,farokkal. Ezekkel ajándékoztuk meg a
bölcsõdéseket, az idõs otthonban lévõket, a területen
lévõ betegeket, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.

Tojásfestés

Buszváró virág beültetés
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Ennyi szorgoskodás után, még mindig maradt energia
a buszmegállók rendbetételére és virágokkal való beültetésére. Az INO udvarán is ültettünk virágokat, amelyeket
azóta is folyamatosan gondoznak.
A fáradtságok kipihenésére 22 fõvel elutaztunk egy
egri kirándulásra 3 napra. A pihenés nem annyira sikerült,
hiszen a programjaink között igen sok minden szerepelt.

Kirándulás Egerben
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Gobelin kiállításon

Megtekintettük az egri Bazilikát, a „Város a város” alatt
lévõ pincerendszert, nem hagytuk ki a Termálfürdõt és
a Szépasszonyvölgyi pincéket. Külön köszönet Laboda
Gábor polgármesternek, hogy külön támogatta a Koncz
Zsuzsa anyák-napi koncertjére szóló belépõjegyeket.
A rossz idõ ellenére ellátogattunk az egri Minarethez, a Kopcsik marcipánmúzeumba, a megújult Dobó
térre valamint az Egri várhoz. Így jól kipihenve magunkat, rengeteg nevetés után problémamentesen tértünk
haza.
Május 1-jén részt vettünk a családi majálison, mely
igen sikeresen végzõdött, hiszen 128 adag étel helyben
elfogyott és egy külön díjjal is gazdagodtunk. Valamint
megvendégeltük a Református Egyház holland vendégeit. Köszönet mindenkinek a részvételéért és a munkájáért.

Koncz Zsuzsa koncertjén

Természetesen az anyák-napi köszöntésrõl sem maradtunk le, köszönjük a meghívást és a vendéglátást
Magdinak, a virágot a Polgármester úrnak, valamint a
gyerekektõl kapott ajándékot, amellyel könnyet csaltak
a nagymamák és édesanyák szemébe.
Végezetül ellátogattunk az Hagyományõrzõk által
megrendezett Gobelin kiállításra, melyen gyönyörû képeket láthattunk. Csak gratulálni tudunk a házaspárnak
és további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.
Köszönjük Marikának a meghívást, hogy ismét eltölthettünk egy szép napot együtt.
Így teltek elmúlt hónapjaink, következõ programunk:
Irány Hajdúszoboszló, 1 hétre!
Csonkáné Varga Ibolya

Majális 2016.
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Majális 2016.
Üröm
A 2016-os Családi Majálist ismét a hivatal elõtti téren
rendezte meg az Önkormányzat.
A rendezvény fõ eseménye a hagyományok szerint ebben
az évben is a fõzõverseny volt, amelyet az erre az alkalomra
szervezõdött csapatok ”küzdelme” fémjelez.
Amíg az étel fõtt a csapatok bográcsaiban és az Önkormányzat
üstjeiben, az idõsebb és fiatalabb önkéntesek közremûködésével
sor került a májusfa felállítására. Vannak környezõ települések,
ahol ez már az ünnep elõestéjén megtörténik, azonban nálunk az
esemény megnyitásának szerves része.
A jól bevált kisvasút és ugrálóvár mellett több gyermekjáték
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I. helyezett a Bölcsõde csapata lett

volt a Mûvelõdési Ház munkatársai és önkéntes segítõik szervezésében. Az arcfestés hagyományosan a legnépszerûbb szórakozása volt a gyermekeknek és mivel ingyenes volt hosszú sorokba kellett beállni.
Délelõtt gépi térzene volt, de déltõl élõzene következett, amelyet Kaiser Zoltán szolgáltatott. A zenére hamar táncra is perdültek az ürömiek az Önkormányzat sátrában.
A fõzõverseny zsûrijét idén Dohány Ildikó vezette. A zsûri ebben az évben is több finom ételt értékelt, azonban volt olyan étel ,
amelyet ki kellett zárni a versenybõl, mert nem a nevezésben leadott „mû” hanem valami egészen más készült el.
Ebben az éven a Polgármester vándordíjat adományozott az
elsõ helyezettnek, amelyet a következõ évben a következõ gyõztes
fog megkapni. Idén a Hóvirág Bölcsõde csapata nyert, akik sokat
készültek és ez abból a szempontból is tanulságos, hogy a jól végzett kitartó munka elõbb-utóbb meghozza gyümölcsét.
Az eredményhirdetést követõen a résztvevõ gyerekek 100 lufit engedtek a magasba, ez is immár hagyományos programnak
számít.
Az idõjárás végig kiegyensúlyozott volt, napos, tavaszi idõnek
örülhettek az ünneplõk.
Köszönet minden résztvevõnek és segítõnek, különösen
azoknak akik egész hétvégéjüket „ áldozták” a színvonalas rendezvényért.

A fõzõverseny eredménye:
1.
Hóvirág Bölcsõde: Serpenyõs burgonya
2.

Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület: Vörösboros marhapofa házi készítésû tarhonyával

3.

Ürömi Sport Club: Vaddisznópörkölt

Különdíjak:
I.
Ürömi Öröm Néptáncmûhely-felnõttek:
Juhtúrós sztrapacska
II.
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Ürömi Szépkorúak Egyesülete:
Tárkonyos pulykaragu
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Zászlókiállítás
2016. április 8. és 18. között került sor a történelmi zászlók vándorkiállításra a Könyvtár Klubtermében.
Az ország több településén láthatták már az érdeklõdõk és most Ürömön is, természetesen másolatokról van szó hiszen az eredetieket nagyobb Múzeumokban õrzik, sokszor a nyilvánosság elöl elzárva.
A zászlók kronológikusan az Államalapítástól napjainkig mutatták be történelmünk nagy eseményeit. A kiállítást Vidákovits Tibor alpolgármester nyitotta meg, hangsúlyozva a zászlók jelentõségét, majd
Papp Ákos, a Mûvelõdési Ház igazgatója tartott részletesebb ismertetõt a zászlókról. A kiállításról számos vélemény elhangzott, többet le is írtak a vendégkönyvbe ezekbõl idéznék néhányat (név nélkül):
„Öröm volt látni a történelmünket megidézõ sok színes zászlót”
„nagyon okos ötlet volt megrendezni a kiállítást, így a kisebb zászlókon
lehet látni a régi történelmi korok különbségét, „nagy örömmel jöttem el
Budapestrõl, hogy megtekintsem az Ürömi Mûvelõdési Ház megrendezésében megnyílt zászlókiállítást”.
„ Nagyon érdekes volt mert a tanult zászlókat itt láthattam élõben, amit „töri” órán vettünk”
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Dr. Kollár Zsolt úrnak , Örkény város
jegyzõjének a vándorkiállítás ügyintézõjének, illetve Egyesületének ezért a
tanulságos és esztétikailag is jelentõs eseményért.

Koncert az Alexandra
Pavlovna Kápolnánál
Évek óta rendszeresnek számítanak az õszi szabadtéri hangversenyek az Alexandra Pavlovna kápolna kertjében. Idén elõször
tavasszal is sikerült koncertet szerveznünk. Fellépõ az Atempo
koncertfúvós zenekar volt, amelyet Hoós Sándor vezényelt. Régi
visszatérõnek számít a pilisvörösvári együttes, vettek már részt
évekkel ezelõtt a kápolnánál is koncerten, illetve a Nyári Fesztiválon is.
Az idõ az elõzõ napok esõzései után szerencsére kitûnõ
volt sõt, már nyárias. A közönség szép számmal jelent meg
az eseményen, így a végén érkezõk csak a külsõ padokra tudtak leülni.
A zenekar több darabot játszott a holland Jacob de Haan zeneszerzõtõl , aki kortárs alkotónak minõsül.
Nem maradtak el a klasszikus darabok sem Verditõl és Sosztakovicstól.
A koncert az orosz himnusszal zárult.
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház
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Ürömi Tükör
Művelődési ház

Bábszínház a
Mûvelõdési Házban
A 2015/16-os tanévben négy alkalommal vettünk részt a
Mûvelõdési Ház szervezésében bábszínházi elõadásokon.
Szeptemberben a Négy évszak címû elõadást láthatták a
gyermekek, melyben megismertük az évszakok jellemzõit, decemberben Az igazi Mikulás elõadás varázsolt el közel 200 gyermeket. Februárban a Suszter Manói címû nagyon színvonalas
mûsort csodálhattunk, áprilisban pedig a Törökülésben darabon
szórakoztunk. Ez utóbbi három elõadás ingyenesen volt biztosított az Ürömi Napraforgó Óvoda gyermekei számára, melyet ezúton is köszönünk!
Fontos események ezek az ovisoknak, mert kicsit kimozdítanak a szokványos hétköznapokból, ünneppé téve azokat. Minden alkalommal teltházzal kezdõdhetett az önfeledt szórakozás.
Bízunk abban, hogy a következõ tanévben is hasonló színvonalú bábmûsorokat láthatunk majd!
Csordásné Tõkés Katalin

Bogárkiállítás a Mûvelõdési Házban
A Bogárháton címû ismeretterjesztõ, interaktív elõadás május 12én a Madarak és Fák Napján lett
megtartva a negyedik osztályos gyerekeknek.
Egy „bogaras” bácsi és „Katica” segítségével sikerült a Bogárrét lakójává válni és megtapasztalni, hogy milyen fontos szerepük van a
bogaraknak, rovaroknak a természeti körforgásban.
Elõkerültek a makettek, de érdekesebbek voltak a mászó,
élõ bogarak.
Eleinte a bátor gyerekek, majd a félõsebbek,
idegenkedõbbek keze közén is csatangoltak: Baltazár,
a szarvasbogár, Csíkos, a csíkos hátú poloska,
Manfréd, a zöld rózsabogár és a név nélküli hatalmas afrikai csótány.
Eljátszották, megtapasztalták, hogy a minket
körülvevõ apró élõlényeknek meghatározó szerepük van
bolygónk életben.
A tartalmas és színes elõadást köszönjük Sasvári Zoltánnak
és feleségének Sasváriné Dr. Borbíró Katalinnak.
Biztosak vagyunk benne, hogy a gyerekek felejthetetlen élményben részesültek.
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Ürömi Tükör
KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Goscinny – Sempé:
A kis Nicolas

Grecsó Krisztián: Jelmezbál

Öt kis kötetnyi klasszikus történet
egybegyûjtve alkotja a 680 oldalas
kötetet. A könyv vastagsága senkit
ne ijesszen meg, rövid, esti mesének
is alkalmas történetek vannak benne. A történetsorozat elbeszélõjehõse meg a haverjai kisiskolások. A
zseniális humorista szerzõk váratlanabbnál váratlanabb helyzetekbe
repítik õket. A történetek 1960 körül játszódnak Franciaországban, de
az igazi humoron nem fog az idõ. Az
igazi gyermekirodalom mindenkinek és mindenkihez szól óvodástól öregig. Ez olyan könyv, amelyen nemcsak a gyerekek, hanem a felolvasó felnõttek is jól szórakoznak.

Két lányt holtan találnak a
faluban valamikor az 1960-as
években. A harmadik még él,
amikor rábukkannak, de mire odaér az orvos, a sebesült
lány eltûnik. Szerelme, a fiatal
rendõr évtizedek múlva, Budapesten, egy különös találkozás
után jön rá az igazságra. E talányos bûnügyi történetbõl bomlanak ki egy családregény mozaikjai. A Jelmezbál napjainkig
nyúló történetének szereplõi
unokák, nagymamák, asszonyok – nõk. Élik az életüket, keresik
egymást, önmagukat vagy épp a vér szerinti anyjukat.
Almási Kitti: Bátran élni

Kelly Oram:
Cinder és Ella
Ella élete minden, csak
nem tündérmese. Nyolc hónapja vesztette el az édesanyját egy balesetben, õ
pedig súlyos sérüléseket
szenvedett. Most gyerekkora óta nem látott apjához
meg annak új családjához
kell költöznie. Mesés…
Egyvalaki tartja benne
a lelket: Cinder, akivel évek
óta barátok a neten, de sosem találkoztak. Ella an�nyit tud, hogy a srác vicces,
szexi, okos, és ugyanolyan
könyvmoly, mint õ. Fogalma
sincs róla, hogy Cinder az egyik legmenõbb hollywoodi színész,
aki a kedvenc fantasy-regényükbõl készült filmben játssza a herceget. Vajon képes a valóságban is tündérmesévé változtatni Ella életét?
Julianna Donaldson: Edenbrooke
Marianne Daventry bármit megtenne, hogy elszökhessen a rémesen
unalmas Bathból és udvarlója egyre terhesebbé váló ostromai elõl. Nem
csoda hát, hogy amikor ikertestvére,
Cecily meghívja õt Edenbrooke-ba,
a pazar vidéki birtokra, kapva kap az
ajánlaton. Marianne arra számít, hogy
végre kipihenheti magát, de elõször
egy útonállóval keveredik ijesztõ
összetûzésbe, majd képtelen kalandok
egész sorát éli át. A könyvbõl nem hiányzik a humor, a csodálatos helyszín,
a romantika, a szerelem, az izgalom.

56

Rengeteg gátlás és félelem van bennünk még a legegyszerûbb
helyzetekben is. Rettegünk attól, hogy ha megmutatunk magunkból valamit, akkor kitesszük magunkat mások kritikájának, ítéletének, elutasításának.
Sokkal egyszerûbbnek tûnik, ha inkább elrejtõzünk a szerepeink mögé,
ha nem mondjuk ki, amit gondolunk,
ha nem fejezzük ki, amit érzünk, mert
így nem szolgáltatjuk ki magunkat annak, hogy mások nem fogadnak el és
nem szeretnek bennünket.
Éljük-e így le az életünket? Óvatosságunkban nem hagyjuk-e ki éppen
a lényeget? Képesek lehetünk-e valódi
intimitásra, megvalósíthatjuk-e legmélyebb vágyainkat, ha állandó önvédelemre rendezkedünk be?

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)
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

Bejelentkezés
telefonon:
hétfõ, péntek
17–19 h
INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350 671
szombat
9–12 h
06
70/210
5896
ifj.Dr.Molnár
Attila 06
30 9642-160
Üröm, Dózsa György út
47.
06 70 210 58 96
06 26
350
671
Dr. Molnár
Attila
06
30
ÜRÖM, 9846-692
06 30 476 8154
06 30 696
6968
06 26 360 919
DózsaRendelõ:
György
út 47.
jaavor@mail.tvnet.hu

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

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

Nyitva tartás:
Augusztus-Szeptember
H–P.: 07–17
Sz.: 07–12

Gumiszerelôt, azonnali kezdéssel –
hosszú távra is – keresünk pilisvörösvári
szervizünkbe. Gyakorlat vagy szakirányú
(autószerelôi)
tapasztalat
elônyt
jelent. Kérem a szakmai önéletrajzot a
goliatgumi@goliatgumi.hu e-mail címre
küldeni.
(Tel: 06-30/606-5921)

– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
valamint egész évben
kapható fabrikett és
tûzifa!
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csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h
ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.
Dr. Molnár Attila

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

Technikai és szakmai felkészültségünk leés japán robogók,
hetővé
teszi a legújabb típusú autók javítá– 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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

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

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
JólÜröm,
képzett
vízvezeték
és központiF� út
1. TEL: 26/
550 - 140
06-30/713-3150
fûtés szerelôket
MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

felveszek. Folyamatos munkavégzés,
magas bérek, kéthetenkénti fizetés.

30/212-6056
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Tatabányai és budapesti munkákra
alvállalkozókat keresek.

30/212-6056
Kivitelezési munkák irányítására
megfelelô végzettségû,
gyakorlattal rendelkezô munkatársat
keresek.

30/212-6056
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BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

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

www.tutibiztositok.hu

T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
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SEGÍTS, HOGY
SEGÍTHESSÜNK!
Minden csütörtökön 9 és 17 óra
között a Mûvelõdési Ház udvarán
(jobbra az elsõ ajtó) átveszünk
tiszta, jó állapotú felnõtt és gyerek
ruhákat, egyéb használati tárgyakat.
Elõzetes megbeszélés alapján
bútort, elektromos háztartási gépet
(mosógép, centrifuga stb.) is lehet
hozni!
Ingyen lehet válogatni! Hozhatsz,
vihetsz!
Köszönjük!
Önkéntesek
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