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TÜKÖR
közéleti havilapja

Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Március 15.

Koszorúzás Kossuth Lajos emléktáblájánál

Az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc 169.
évfordulóján a nemzeti ünnepi megemlékezés hagyományainkhoz híven a Kossuth-emléktáblánál
kezdõdött, ahol az Önkormányzat és a civil szervezetek helyezték el koszorúikat.
A megemlékezés ezután a nagyteremben folytatódott, ahol Éberhardt Béla, községünk lakója tartott ünnepi beszédet, aki Éberhardt Károlynak a Szabadságharc honvéd fõtisztjének rokona. A szónok kiemelte az ünnep jelentõségét, és versein keresztül
idézte a forradalom költõjét, Petõfi Sándort.
Ezután a József Nádor Általános Iskola 6. évfolyamos tanulói adtak ünnepi mûsort, amelyben újra láthattuk a forradalmi eseményeket. Jó volt látni, ahogy
a gyerekek a márciusi ifjakhoz hasonló lendülettel
elevenítették fel a történelmi idõszakot. Köszönet illeti
a felkészítõ tanárnõk: Szarka Ágnes és Gyurgyovics
Vera munkáját.
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József Nádor Általános Iskola tanulóinak ünnepi mûsora
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Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Éberhardt Béla 2017. március 15-én tartott ünnepi beszéde
1848. március tizenötödike. Ezen a napon tört ki Pesten
az elsõ magyar polgári forradalom, amelyet fegyveres
szabadságharc követett. A forradalom gyõzött, de a szabadságharc elbukott, az ellene szervezõdött nemzetközi
túlerõ legyõzte.
A gyõztes forradalom évfordulóját azóta minden esztendõben
megünnepeljük, és lerójuk tiszteletünket a szabadságharcban
elesett hõseinknek. Budapesten a forradalmi események fõbb
színhelyein, a Nemzeti Múzeumnál és a Petõfi szobornál zajlanak a megemlékezések. Itt Ürömön a Kossuth-emléktábla megkoszorúzását követõen jóval szerényebb helyszíneken és körülmények között, de méltó módon mi is emlékezünk.
Én ez alkalommal Petõfi Sándornak, a forradalom és szabadságharc egyik aktív résztvevõjének, majd mártírjának, jeles
költõnknek néhány verssorát hívom segítségül az akkori körülmények és események felidézéséhez.
A tizenkilencedik század derekán a magyar nép kettõs elnyomásban szenvedett. Az ország trónját az osztrák Habsburg-dinasztia birtokolta, a jogfosztott szegényebb népesség ugyanakkor a születésüknél fogva kiváltságokat élvezõ nemesség szolgája volt. Pedig Európa nyugati részén abban az idõben már
más szelek fújtak, ott jóval korábban megkezdõdött a polgárosodás, amely a nemesi kiváltságok eltörlése és az emberek közötti jogegyenlõség biztosítása nélkül nem lehetséges. Petõfi így
írt 1847-ben:

Petõfi gyújtó hatású verse a „Nemzeti
Dal” a forradalom himnusza és jelképe azóta is,
nincs olyan magyar ember, aki ne ismerné, és
legalább néhány sorát
ne tudná idézni. A márciusi tömegmozgalmakat követõ események
a költõt és barátait igazolták, hiszen néhány
hét múlva megszületÉberhardt Béla
tek azok az áprilisi törvények, amelyek a forradalmi követelések jelentõs
részének eleget tettek.
Ám Petõfiéknek mindez kevés volt, õk a királyság megdöntéséért és a köztársaság – ahogy akkoriban mondták: a respublika – megvalósításáért küzdöttek:
„Respublika, szabadság gyermeke
S szabadság anyja, világ jótevõje,
Ki bujdosol, mint a Rákócziak,
Köszöntelek a távolból elõre!”
De még hátra volt az ország számára a márciusi forradalom által kivívott eredmények megvédése egy ránk kényszerített
fegyveres harcban. A költõ ebben is részt vett, lelkesítve tollal, és
hadakozva karddal egyaránt.
A túlerõvel nem bírt sem a lelkesedés, sem a vitézség. Petõfi
látnoki sorai, amelyeket egy korábban írt vesében papírra vetett,
szinte szórul-szóra megvalósultak a segesvári csata napján:

„Ha majd a bõség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!
És addig? Addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell.”

„Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva.”

Ebbõl a küzdelembõl a költõ a maga módján ki akarta venni,
és ki is vette részét, sorra írva forradalmi verseit. És az egész magyar nép nevében kérdezte a nemességtõl:
„S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?”
Persze a választ is tudja a feltett kérdésre:
„Az alkotmány rózsája a tiétek,
Töviseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!”

Így történt. Ám voltak a jeltelen sírban nyugvó költõnek más,
még korábban megírt látnoki sorai is. „Jövendölés” címû versében az akkor húsz éves poéta ezt írta:
„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicsõ neve költõ-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él.”

De hiába várta az ország népe a jobbágyfelszabadítást, a teljes jogegyenlõség és nemzeti függetlenség biztosítását, a kizárólag nemesekbõl álló országgyûlés, illetve a Habsburg-hatalom
nem volt hajlandó eleget tenni a követeléseknek. És ekkor lépett
színre a pesti forradalmi ifjúság:
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!”
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És valóban: 1848-49 dicsõséges forradalmára és szabadságharcára azóta is Petõfi nevével együtt emlékezünk. Méltán, hiszen õ maga negyvennyolc szelleme
Éberhardt Béla
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MEGHÍVÓ
az Ürömi Hagyományõrzõ
Egyesület rendezvényére,
2017. április 8-án
szombaton, 16 órától
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örvendezzen, a
16.00 órakor a Közösségi Házból indulunk a Takarékszövetkezet elé, ahol a kiszebáb
elégetésével elbúcsúzunk a téltõl, és virággal díszített zöldágas kapu alatt átlépünk a
tavaszba, ezt követõen zenés mûsorral, táncházzal és hagyományos házi süteményekkel
várjuk a falu apraja-nagyját, aki szeretne velünk búcsút inteni a télnek, és üdvözölni a
tavaszt!

A mûsorban
fellépnek:
Ürömi Rock&Roll Gyerekcsapat
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Senior Örömtánc Csoport Budapest
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Itt a farsang áll a bál…

Aki ismeri a gyermekdalt, már dúdolja is magában:
…keringõzik a kanál.
A József Nádor Általános Iskolában nem kanalak
keringõztek az elmúlt hetekben, hanem sok-sok vidám csemete és szülõ. Mindannyian élvezték a farsangi idõszakot.
Február elején a felsõs gyerekek szórakoztak ezen a vidám ünnepen. Az 5. 7. 8. évfolyamos tanulók mûsorral készültek, amit közös tánc, tombolahúzás követett. A 7. osztályosok büféje gondoskodott arról, hogy egy bálozó se maradjon éhen, szomjan. A zenét a végzõs tanulók szolgáltatták a
felsõs diákok számára.

A kisebb gyerekek február 9-én tartották a már hagyományosnak mondható, igazán színes és emlékezetes farsangi
mulatságukat. Az elsõ osztályosok ötletes, gyönyörû jelmezei,
tánca mindenki arcára mosolyt csalt, és egyben meg is alapozta a délután hangulatát.
Utánuk következtek a felsõbb osztályok, akik már mindannyian osztályprodukciókkal szórakoztatták a népes publikumot.
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Ürömi Tükör
ISKOLA
A közös játék, a tombolahúzás izgalma az idén sem maradhatott el.
A tornaterem a szülõk jóvoltából lufi díszbe öltözött, csodás keretet biztosítva az eseményhez, ami másnap a Szülõk
báljával folytatódott.
Színvonalas büfé, ízléses terítés, kiváló zene biztosította
azt, hogy az idén is minden bálozó jól érezze magát.
Értékes tombolatárgyak találtak gazdára, szülõi felajánlások révén.
A tavasz elsõ napja nem csak a rügyeket bontogatja, hanem az iskola kaput is szélesre tárta.
Március elsején a leendõ elsõsök vendégeskedtek intézményünkben.
Az alsós munkaközösség játékos sport-és kézmûves foglalkozással, zenés játékkal várta a legkisebbeket.
A német munkaközösség jóvoltából ismert gyermekdalok,
mondókák csendültek fel németül, melyeket sok mozgással,
játékkal tettek színesebbé.
Az elmúlt hetek eseményei igazán emlékezetessé tették a
munkás hétköznapokat diákoknak és hozzátartozóiknak egyaránt.

Kérjük támogassa iskolánkat!
Adjon 1% esélyt, hogy fejleszthessük
eszköztárunkat!
Ürömi József Nádor Általános és Népmûvészeti
Iskola Fejlesztéséért Alapítvány
Adószámunk: 18697445-1-13

ISKOLAI BEIRATÁS
ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLÕKET,
HOGY A 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVRE:
2017. április 20. (csütörtök) 8-19 óra között
2017. április 21. (péntek) 8-18 óra között
LEHET BEIRATNI A GYERMEKEKET.
(József Nádor Általános Iskola titkárság)
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
–A
 gyermek születési anyagkönyvi kivonata, lakcímkártyája,
–A
 szülõk személyi igazolványa, lakcímkártya,
munkáltatói igazolás,
– A gyermek egészségügyi kiskönyve.
A beiratkozás feltétele:
Ürömi állandó bejelentett lakhely!
Kiss Tibor
igazgató

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Ürömi József Nádor Általános és
Népmûvészeti Iskola matematikatanárt
és fejlesztõpedagógust keres.
A matematikatanárt informatika vagy fizika vagy
kémia további szakkal keresünk teljes státuszra,
valamint egy fejlesztõpedagógust fél státuszra.
A munkaköröket 2017. szeptembertõl kívánjuk

I. – II. – III.

betölteni.
Jelentkezni lehet
a 26/550-245-ös telefonszámon vagy a
klik.urom@gmail.com e-mail-en
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Ürömi Tükör
ÓVODA

Német nemzetiségi
hét az óvodában
A már hagyománnyá vált nemzetiségi hét megrendezésére január utolsó hetében került sor óvodánkban.

A szerdai napot nagy izgalommal vártuk. Élõ harmonika szóval Schäffer István kíséretével, dalos játékot és
nemzetiségi táncot tanultunk Steer Mónika vezetésével.
A tánctanulás után minden kisgyermeket kis hûtõ
mágnessel ajándékoztunk meg. A nemzetiségi hét megrendezését a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta, amit ezúton is köszönünk.
Német Munkaközösség

A németes óvó nénik gazdag programokat
állítottak össze a gyermekeknek melyek által
bõvültek ismereteik, fejlõdött ritmusérzékük,
kézügyességük, szókincsük és élményekben
gazdagodtak.
Sütöttünk diós kiflit, barkácsoltunk nemzetiségi viseletbe öltöztetett fakanál babákat. Barkácsoltunk és színeztünk sváb házakat és nemzetiségi viseletbe öltöztetett lányokat, fiúkat. Ezekbõl az alkotásokból kiállítást rendeztünk.
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ÓVODAI Beiratkozás

KEDVES SZÜLÕK!

ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLÕKET, HOGY
A 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVRE:

Az óvoda nyári zárása:
2017. július 24-tõl – 2017. augusztus 4-ig tart.

2017. április 24-én, valamint április 25-én,
8 és 16 óra között lehet beíratni a gyermekeket!

Nyitás: 2017. augusztus 7. (hétfõ)

PÓTBEIRATKOZÁS:

Óvodai ügyelet:

2017. május 8-án, (8-tól 16 óráig)

2017. július 17-21-ig,

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

valamint 2017. augusztus 7-11-ig,

1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, TAJ kártyája, egészségügyi kiskönyve
(oltási könyve)

Kérjük az ügyelet napi nyitva tartását

2. A szülõk lakcímkártyája, anya munkáltatói igazolása.

pontosan betartani.

A BEIRATKOZÁS FELTÉTELE:
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!

Csak azokat a gyermekeket áll módunkban fogadni,

naponta 7.30-16.30 óráig.

akik azt lejelentették.

Üröm, 2017.02.28.
Csordásné T. Katalin
óvodavezetõ

Csordásné T. Katalin
óvodavezetõ

TISZTELT SZÜLÕK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó 1%-a 2017. évben is utalható
az Ürömi Óvodások Alapítványának.
Adószám: 18683923-1-13
Adományt – mely a gyermekek körülm én yeinek javításában nyújt segítséget
– a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél /ürömi kirendeltség/ lehet utalni.
Számlaszám: 657-00093-10122606
Köszönettel: Az ürömi Napraforgó Óvoda gyermekei és dolgozói

I. – II. – III.
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Közeledik a tavasz
Nagyon hosszú telet zártunk nemrégiben az óvodában.
Természetesen ez az idõszak sem telt el tétlenül. Január végén tartottuk a Nemzetiségi hetet, amirõl még olvashatnak.

Március 14-én méltóképp emlékeztünk meg a 184849-es forradalom és szabadságharc eseményeirõl – természetesen csak óvodai szinten. A csoporton belül próbálják ilyenkor az óvónénik az ünnepi hangulatot megteremteni.

Ezt követte a farsang. Kicsi és nagy is boldogan öltött magára jelmezt február 10-én, hogy elûzzük a hideget. Megtelt az épület hangos nevetéssel, zenével, mulatozással. Természetesen a gyerekek azzá válhattak, amivé/akivé csak akartak. Így aztán volt sok mesehõsünk,
hercegnõnk, de akadtak egészen egyedi elgondolások is,
amit ezúton is köszönünk a szülõknek!

Beiratkozás: 2017.04.24-25, 05.08, mely egyben nyílt nap
Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. 2017. szeptember 1. napjától
legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2017. augusztus
31. napjáig betölti a harmadik életévét.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülõ köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét.
A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni,
amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülõje dolgozik.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerûen az óvoda körzetében lakik.
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Azon kisgyermekek esetében, akik 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülõket, gondviselõket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.
A felvételrõl az óvoda vezetõje dönt, melyrõl írásban értesíti a szülõt. A szülõ az óvodavezetõ döntése ellen, annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Üröm község
Jegyzõjéhez.
A jegyzõ a szülõ kérelmére, az óvodavezetõ valamint a védõnõ egyetértésével a gyermek jogos érdekét
szem elõtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben
való részvétel alól.
Szabálysértést követ el az a szülõ, aki a szülõi
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellõ idõben nem íratja be az óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.
Egyebek
Mivel egy önkéntes hírportálon megjelent az óvodával kapcsolatos rosszindulatú, elferdített igazságtartalmú hír, ezért úgy érzem, tájékoztatnom kell Önöket a valós helyzetrõl.
Elsõként talán arról, hogy az óvodában, ebben a tanévben minden ürömi lakcímmel jelentkezõt fel tudtunk
venni, még év közben is, továbbmegyek 2-3 férõhelyem
jelenleg is van az esetleg bõvülõ igények kielégítésére.
Gondolok itt az év közben beköltözõ, 3. életévét már betöltött gyermekek azonnali ellátására.
A jövõben várható jelentõsebb többletlétszám esetén elsõként lehetõség nyílik a csoportlétszám 20%kal történõ (törvényes) bõvítésére, amely nagyjából 50 újabb óvodás korú gyermek elhelyezésére ad
lehetõséget. A napi átlaglétszám az óvodás korú gyermekek természetes megbetegedései miatt 19-20 fõ csoportonként, ami 75%-os tényleges kihasználtságot jelent. Amennyiben a csoportlétszámot megemeljük, akkor lesz az átlagos jelenlétek száma 22-23 fõ, ami még
teljesen egészségesnek mondható. Nyilvánvaló, ha tartósan növekedni fog a gyermeklétszám, akkor a fenntartó gondoskodni fog a gyermekek minél kényelmesebb
elhelyezésérõl, amelyrõl elõzõleg már folytak személyes megbeszélések. Folyamatos kapcsolatban állunk
a lakcímnyilvántartóval, valamint a védõnõi szolgálattal,
ahol 3-4 évre elõre látható a demográfiai változás, hogy
idõben megtehessük a szükséges lépéseket.
Az épület állagával kapcsolatosan ért kritikát szintén nem tartom jogosnak, hiszen az épületet folyamatosan karbantartjuk, valamint fejlesztjük. A nyári karbantartás keretében kifestésre kerültek a közlekedõ zó-

nák, 2 csoportszoba, a konyha teljes területe, irodahelység. A fenntartó támogatásával elkészült egy 80 m3-es
sószoba, (ilyen méretû és ilyen technikával felszerelt
helyiséggel Magyarországon elsõ óvodaként büszkélkedhetünk), mely egy teljes csoport befogadására alkalmas. A konyhában lecserélésre került a fõzõüst, továbbá
két új mosógép megvásárlásával bõvítettük gépparkunkat. Szülõi és alapítványi, valamint önkormányzati segítséggel pedig az udvaron elkészült még egy homokozó, teljes homokcsere az elõírások szerint, valamint egy
öntött gumipálya, amely alkalmas focizásra, tollaslabdára illetve jó idõ esetén, akár kinti testnevelés foglalkozások megtartására. Ezen felül a kollégákkal folyamatosan
azon dolgozunk, hogy minél meghittebb legyen az óvoda belsõ képe. Természetesen vannak még hátra munkálatok, haladunk a fontossági sorrend szerint. Sajnos
tavalyi év során a konyhafelújításra beadott pályázatunk
nem nyert, az évben viszont várunk az udvarfelújításra
befogadott és minden szempontból megfelelõnek nyilvánított pályázatunk elbírálására. Ez akár a napokban
meg is történhet.

Fenntartói kérésre megvásárlásra került 300 darab gyermek láthatósági mellény, hogy még biztonságosabb legyen
a napközbeni sétájuk óvodásainknak. Tervezzük a nyári karbantartás idején két csoportszoba parkettájának felcsiszolását és két csoportszoba festését. Egy csoportszobában pedig új asztalok és székek megvásárlására kaptam lehetõséget. Szépen lassan tehát minden csoportszoba felújításra kerül majd. Szülõi jelzésre olyan zárszerkezettel láttuk el a bejárati ajtókat, amelyet a gyerekek nem tudnak önállóan kinyitni, így még biztonságosabb lett az óvoda.
Tisztában vagyunk vele, hogy egy mûködõ épületben mindig lehet hiányosságot találni, mindig lehet benne fejleszteni. Ez utóbbira törekszünk, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy hangsúlyozzam, nyitott vagyok a szülõk jelzéseire, kritikáikra, ötleteikre, viszont nem tartom elfogadhatónak
és építõ jellegûnek a háttérben történõ, mindenféle alapot
mellõzõ rosszindulatú hangulatkeltést!
Csordásné Tõkés Katalin
Óvodavezetõ
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Események a bölcsõdében
A sokáig tartó, szokatlanul hideg és hosszú tél után végre
a tavasz bontogatja szárnyait, a bölcsisek nagy örömére.

Nézzük sorban az elmúlt, illetve az elkövetkezõ eseményeket, történéseket.
Decemberben az Ürömi Napraforgó Óvodában átadásra került a sószoba, amelynek létrehozását ezúton köszönjük mi is a fenntartónak, hiszen ingyenes használatára a nagyobb bölcsõdés gyermekek is lehetõséget kaptak.
A sószoba használata során megtapasztalhatják a gyermekek a só jótékony hatását. Természetesen az ott töltött idõ játékkal telik, különös tekintettel a só-homokozóra,
amely a bölcsisek kedvence lett.
Február 23-án tartottuk a bölcsõdében a Farsangot.
Volt eszem-iszom, dínom-dánom, hatalmas buli, melyhez
– ahogy minden évben – Gergõ bácsi húzta a talpalávalót
és persze volt arcfestés is. A hatalmas jelmezes mulatság
után jókedvûen, kifestett arcokkal mentek aludni a gyerekek ebéd után. Annyira meghatározó volt számukra ez az
élmény, hogy sokan még napokig a jelmezükben szerettek
volna bölcsõdébe jönni.
Hogy egy kicsit elõre tekintsünk, már most izgatottan
várjuk a húsvéti nyuszit, aki áprilisban érkezik és rejti el
meglepetéseit a gyermekeknek.
Májusban pedig elõször is az Édesanyákat és Nagymamákat köszöntjük majd Anyák napján saját készítésû
ajándékkal. A hónap végén pedig a gyermeknapot ünnepeljük ugrálóváras mókával.
Eközben, április végén, illetve május elején a várjuk a
leendõ kis bölcsiseket a beiratkozással egybekötött nyílt
napunkra. Ennek során a szülõk és gyermekek számára
lehetõséget biztosítunk arra, hogy betekintést nyerjenek a
mi kis bölcsõdénk életébe.
Mindent összevetve, eseménydús idõszak elé nézünk,
melynek minden percét igyekszünk kihasználni, hiszen
nincs is olyan messze a június, amikor is búcsúzunk majd
az óvodába készülõ nagy bölcsiseinktõl…
Balla Orsolya, Király Veronika
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Bölcsôdei Beiratkozás
IDÕPONTJA:
2017. április 24–25., 8.00–16.00
PÓTBEIRATKOZÁS:
2017. május 8., 8.00-16.00
szükséges dokumentumok:
· születési anyakönyvi kivonat
· lakcímkártya (apa, anya, gyermek)
· oltási könyv
· TAJ kártya
· munkáltatói igazolás az anya részérôl
A beiratkozás feltétele:
állandó ürömi bejelentett lakhely!
HELYSZÍNE:
Hóvirág Bölcsôde, Üröm, Petôfi u. 22.
ÉRDEKLÕDNI:
06 20 405 5397
06 20 425 4960
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Az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Évzáró ünnepség, közgyûlést (2016. december 15.)
A közgyûléssel egybekötve, a beszámoló után megtartottuk karácsonyi ünnepségünket, amely jó hangulatban telt. Verseltünk, karácsonyi énekeket énekeltünk. Minden résztvevõt kis ajándékkal,
egyedi tollal leptünk meg: „Sok szeretettel Ürömi Hagyományõrzõ
Egyesület” felirattal. Süteményeket, diós-mákos bejglit sütöttünk, a
kerek születésnaposokat 50 szeletes tortával köszöntöttük.
Meghívott vendégünk volt Laboda Gábor polgármester és
Szilvási Károly a Kulturális Bizottság elnöke.
Disznóvágás (2016. december 29.)
A „fiúk” már kora reggel elmentek a „disznóé”. Nagy izgalommal vártuk õket a Könyvtár udvarban. Kezdõdött a pörzsölés, majd
a tisztítás és a feldolgozás.
Délben friss pecsenye, puhakenyér, savanyúság, lélekmelegítõ
pálinka és bor várta a vendégeket. Vacsorára orjalevest, fõtt húst, toroskáposztát, hurkát, kolbászt kínáltunk. A sütemények, Ilonka hájas süteménye nagy sikert arattak. Mindenki kis toros csomaggal
tért haza. Vendégünk volt Laboda Gábor és felesége. Felidéztük a
múló félben lévõ téli idõszak családok, barátok összejövetelét, a régi jó szokásokat a „disznóvágást”. Köszönet a fõszervezõnek: Huszti
Gábornak és a segítõknek!
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Magyar Kultúra napja (2017.január 19.)
Idén a Mûvelõdési Házzal együtt rendeztük meg. Vendégünk
voltak Csonka Zsuzsanna és Daróczi Tamás operaénekesek, akik
népszerû áriákat énekeltek.
Vezetõség választó közgyûlés (2017. január 26.)
A címjegyzék listájának összeállítása és a szavazatszedõ bizottság megválasztása után történt a szavazás. A szavazás összesítése után Fehér Istvánné lett újból az elnök, elnökségi tagok: Kaskötõ
Jánosné, Varga Gyula, Sipos József.
Farsang (2017. február 9.)
Többen jelmezbe öltöztünk, volt zsûrizés, derû, móka, kacagás.
Finom farsangi fánkot is sütöttünk.
Az Idõsek Klubjában farsangoltunk (2017. február 23.)
Pilisvörösvár Napos Oldal, Ürömi Szépkorúak nyugdíjas
társainkkal.
Nõnap (2017. március 8.)
Több egyesülettel együtt megtartottuk a nõnapi ünnepségünket. Az esemény a Mûvelõdési Házban volt, ahol színvonalas mûsort láthattak tagjaink és természetesen a polgármester
úr is egy szál virággal köszöntötte a hölgyeket.
Fehér Istvánné
elnök
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Derceni adományosztás

Erdélyi iskolások az adományainkkal
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent
Léleknek nevébe, tanítván õket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté
evangéliuma 28 : 19-20)
Jézus a feltámadása után, a mennybemenetele elõtt
e szavakkal küldi el tanítványait, azt a közel ötszázat,
akiket elõtte negyven napig tanított, és a szemük láttára
emelkedett fel az égbe, hogy menjenek, és tanítsák
az embereket Isten szeretetének az útjára, s ezentúl
segítsenek az embereknek, hogy visszataláljanak az
Élõ Istenhez. Tulajdonképpen a missziói parancs nem
más, mint a hívõ keresztyén élet rövid programja,
amelynek lényege a mentõ szeretet, amelyben az
embernek fel kell ismerni, hogy a Biblia nem csak egy
könyv, hanem az Isten Szava, s nekünk, 21. századi
tanítványoknak nem csak beszélnünk kell az Isten
országáról és annak erejérõl, hanem meg is kell tudnunk
mutatni az erejét és valóságát, s azt, hogy ez éppúgy
mûködik ma, mint mûködött kétezer évvel ezelõtt.
Keresztyénnek lenni tehát küldetés: mi vagyunk Isten
szeretetének a nagykövetei a másik ember számára.
Hiszen amikor olvassuk az Igét, imádkozunk másokért
vagy cselekszünk értük, beszélünk az Istennel megélt
közösségünkrõl, akkor valóságosan megmutatja magát
rajtunk keresztül az Úr. Ha az Egyház és annak tagjai
elveszítik szemük elõl a Betlehemi csillagot, s a Lélek
és az Élet dolgai helyett csak önmagukkal foglalkoznak,
akkor megbuktak a keresztyén élet iskolájában. Ezért
nem mindegy, hogy mit látnak rajtunk az emberek. Ha
Isten cselekvõ szeretetét, akkor valóban tanítványai
vagyunk a Názáretinek. Ha viszont az életünk
terméketlen, gyümölcstelen, akkor nagy szükségünk van
arra, hogy a Jó Pásztor újra helyre állítson bennünket, s
helyre állítsa szívünket. Testvér! Neked még küldetésed
van, ezért vagy itt ebben a világban. Hogy Isten keze,
szíve, szeme légy, hogy rajtad keresztül mások is
megismerhessék az õ szeretetét. S a titok, hogy ezt
hogyan lehet csinálni, nagyon egyszerû: kezdd Vele
a napodat, ne csak a kávéval, olvasd el a napi Igét,
gondolkodj el rajta, hogy ezt miért mondta éppen neked,
éppen ma, s keresd, hogy hol akar téged használni. S
ha így teszel, akkor méltóvá válsz a tanítvány névre.
Legyél Isten angelosza – küldöttje –, ne azt várd,
hogy szeressenek, szeress te elõször! S akkor nagy
csodákat fogsz megtapasztalni az életedben. S most
eszembe ötlik Böjte atya azon prédikációja, amelyet az
egyházi iskolás hittanosoknak tartott, amikor Erdélyben

kirándultunk. Azt kérdezte, akarunk-e látni csodát.
Aztán rábökött egy gyönyörû, fehér ministránsruhában
levõ magyar kisfiúra, s hozzátette: ez a kisfiú két héttel
korábban még Vajdahunyadon egy kukában, koszban
és szemétben keresett kenyeret. Most pedig itt szolgál
teljes szívvel az Úrnak. Mi ez, ha nem csoda?
Ámen!
Mindenkinek ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott
Húsvétot!
Norbert tiszteletes

Házaspáros, röviden, ahogy mi látjuk…
Mi, azaz a Túri család már régebben is jártunk Norbihoz a
Babakocsis Istentiszteletre.
Norbi az a személy, aki három gyermekünkbõl kettõt
keresztelt meg, valamint õ keresztelte az unokaöcsémet
és húgomat, bátyámékat és minket is! Mikor Norbi szólt,
hogy elindítja az Ifjú Házasok Biblia körét, kíváncsi voltam
miben lesz ez majd más, mint a jó kis vasárnap délutáni
Babakocsis Istentiszteletek. Több mint egy éve, hogy az
elsõ alkalom eljött. Akkor filmet néztünk. A gyerekek kedves
felügyelet mellett egy nekik való mesefilmet, mi – felnõttek
– pedig egy kicsit komolyabb filmet néztünk végig. Aztán
átbeszéltük ki mit szûrt le belõle és beszélgettünk aztán
minden másról is ahogy az lenni szokott...
Jó volt megismerni új embereket. Jó volt megismerni az
õ világképüket, történetüket. A következõ idõkben alakult
aztán ki az igazi sémája ezeknek az alkalmaknak: az elején
közösen meghallgatjuk, átbeszéljük a Biblia egyes fejezeteit,
a gyerekeket is aktívan belevonva a történetbe, majd
állandó gyermekfelügyelõnk – Timi – veszi át a gyerekek
gondját. Mi, felnõttek pedig egy asztalt körbe ülve folytatjuk
a beszélgetést. Csak ülünk és beszélgetünk… legalább is
kicsit többet, mint máshol lehet a gyerekekkel. Jó érzés, hogy
a gyerekek is jól érzik magukat: ismerkednek, játszanak, mi
pedig kicsit kikapcsolódhatunk.
Mikor pedig felügyelet híján maradunk is remekül
élvezzük a templomban töltött idõt. Volt, hogy a teremtés
történetét rajzoltuk fel a gyerekekkel a templom elé. Volt
cseresznyeszedés fára mászással. Volt ping-pong, csúszda,
trambulin. Ha pedig az idõ a falak közé szorít, akkor
énekelünk, beszélgetünk, és jól érezzük magunkat.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekeim a templomba
járást élményként tekintik. Jó érzéseket kötnek hozzá. Norbit
szeretik, és bíznak benne. Szeretem, mikor többek lehetünk
egymástól, és itt ez történik! Jó emberek, jó helyen!
Túriné Kaiser Zsuzsanna
Gyertek hát bátran, ha jó közösséget és új barátokat
szeretnétek találni!
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Nagy szeretettel hívunk benneteket gyülekezeti
alkalmainkra, amelyek a következõk:
Hétfõ	09:00-12:00 Református Baba-Mama Klub
Ürömön
Kedd	08:00-09:00 „Szépkorúak” Bibliaórája
17:00-18:00 Hittan – Konfirmáció VII. Üröm
19:00-20:00 Hittan – Konfirmáció I. Üröm
(Budapest - Hadik)
Szerda
17:00-18:00 Konfirmáció II. Üröm
18:00-20:00 Éva Kör feleségeknek, lányoknak
(minden hónap utolsó szerdáján)
Csütörtök	17:00-19:00 Ifjú Házasok Bibliaköre
(minden hónap harmadik csütörtök)
20:00-21:30 Derekas Bibliakör érett házasoknak
(minden hónap második csütörtök)
20:00-21:30 Ádám Kör férjeknek és férfiaknak
(minden hónap elsõ csütörtök)
Péntek	12:45-13:30 Hittan – Konfirmáció III
Pilisborosjenõ
	13:45-14:30 Hittan – Konfirmáció IV.
Pilisborosjenõ
	17:00-18:00 Szakközépiskolások hittanórája
Ürömön (Refifi)
Szombat
10:00-12:00 1007.sz. I. Rákóczi
György Református Cserkészcsapat
cserkészfoglalkozása, õrsgyûlése
	15:00-16:00 Hittan – Konfirmáció V. Üröm
	16:00-17:00 Gimnazisták hittanórája Ürömön
(Refifi+)
Vasárnap	10:00-11:00 Istentisztelet minden hó elsõ
vasárnapján, nagy ünnepeken mindig Úrvacsora
	11:00-12:00 Hittan – Konfirmáció VI. Üröm
	12:00-13:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (az
imaházban)
	17:00-18:00 Babakocsis Istentisztelet (minden hó
elsõ vasárnapján)
	18:00-18:45 Hittan (ürömi waldorfos gyerekek
számára) Üröm
	19:00-20:00 Tegez Lajos Református Énekkar
Ürömön
Minden ürömi és pilisborosjenõi hittanos gyermeket
szeretettel
várunk
vasárnap
10:00-kor
kezdõdõ
Istentiszteletünkre, az Ürömi Református Templomba
családjával együtt az évfolyamonkénti megbeszélt
idõpontban! Március-május havi évfolyam-Istentiszteletek
idõpontjai:
Dátum

2017.
03-19.

2017.
03-26.

2017.
04-02.

2017.
04-09.

2017.
04-16.

2017.
04-23.

2017.
04-30.

2017.
05-07.

Évfolyam

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Gyülekezeti programjaink 2017. március-május
Március 18.	10:00 Faültetés és szõlõ plántálás, templom
takarítás

Március 26.	10:00 Istentisztelet Üröm (Úrvacsora)
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Márc. 31. – Ápr. 2.	Tavaszi csillagász, cserkész és hittanos
napok Ürömön, ennek keretében szombaton
és vasárnap II. Hittanos Családos Napok
(Tegez Lajos emlékezetére) (Becker Norbert,
Darabont István, Nagy Gábor, Szalai Attila és
a hitoktatók)
Április 2.	10:00 „Tegez Lajos” Családi Nap, Istentisztelet,
Üröm
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Április 5-8-ig.	Kiskonfi tábor Balatonalmádiban (Az elsõéves
konfirdmannusok kötelezõ lelki hétvégéje)
(Becker Norbert Gyula)
Április 9.	10:00 Istentisztelet „Kiskonfirmáció” Üröm
(Virágvasárnap),
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Április 10.	Hétfõ „Lelki nap a ciszter gimnázium diákjainak...”
(Suli:)
Április 13.	18:30 Nagycsütörtöki Istentisztelet (Úrvacsora)
(Becker Norbert Gy)
Április 14.	18:30 Nagypénteki Istentisztelet (Úrvacsora)
(Becker Norbert Gyula)
Április 16.	10:00 Húsvét elsõ napi Istentisztelet Üröm
(Úrvacsora)
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Április 17.	18:00 Húsvét másodnapi Istentisztelet –
hárfakoncert (Mikus Adrienn)(Úrvacsora) (Becker
Norbert Gyula)
Április 23.	10:00 Istentisztelet „Játszóház” III. Üröm,
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Bajuszné Orodán
Krisztina)
Április 18-24.	Egyházmegyei Tanulmányút (Becker Norbert,
Tóth Ferenc)
Április 30.	10:00, 12:00, 17:00 Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Április 30-május 8-ig Németország, Hollandia gyülekezeti és
ciszter tavaszi tábor (Becker Norbert, Tóth
Ferenc)

Március 19.	10:00 Istentisztelet Üröm új presbiterek szolgálata
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)

Május 7.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet és „Játszóház” III.
Üröm,
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Bajuszné Orodán
Krisztina)

Március 25.	10:00-13:00 Ciszter Lelki nap Ürömön...
(Mészáros Éva tanárnõ)
Szeretetvendégség- süti!!! :) Pizza :)

Május 7.	18:00 „Emlékezés az Elsõ Világháborúra,
hõseinkre” Komolyzenei Koncert V. (Csürke
Károly, Nemes Réka)
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Május 10-14-ig Zarándoklat Erdélyben… Don Bosco (Becker
Norbert Gyula)
Május 7.	10:00 Istentisztelet
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Bajszné Orodán
Krisztina)
Május 16-21.	Nagykonfi tábor Balatonalmádiban (Becker
Norbert Gyula)
Május 21.	10:00 Istentisztelet „Játszóház” III. Üröm,
12:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Balogh Sándor)
Május 28.	10:00 Istentisztelet Üröm,
12:00 Pilisborosjenõ,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk
programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek õrizõ
pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes (Norbi tesó)

Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com,
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686, facebook
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700093-10116577

Az adónk 1%-ának felajánlásáról:
Akinek ezen felül lehetõsége nyílik, hogy adója
1%-át a gyülekezetünkben mûködõ Kárpát-me
dencei Keresztyén Gyermek és Szegény
missziós Alapítvány számára felajánlja, azt
is nagyon megköszönjük. Ugyanis a nyári
gyermektáboraink megvalósulását, hittanosaink
és családjaik támogatását, határon túli testvér
gyülekezeteink, Dercen (Kárpátalja) és Gyula
fehérvár (Erdély) nehézsorsú magyar család
jainak felkarolását és megsegítését szolgálják
ezek a felajánlások, amiket nagyon köszönünk!
Alapítványunk adószáma: 18336865-1-43

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

ÜRÖMI-ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY
ALAPÍTVÁNY
Célunk a hagyományteremtés és megôrzés.
Rendezvények elôkészítése és lebonyolítása
(Gyermeknéptánc Fesztivál, Ürömi Nyári Fesztivál)

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

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2016. decemberi, 2017. januári, februári
Képviselõ-testületi ülések döntései
• Decemberi ülésén döntött a képviselõ-testület az iskolai
étkeztetésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményérõl. A
legkedvezõbb ajánlatot a FAMILIAR FOODS Kft. adta, így
nyertes pályázónak választották a képviselõk.
• Rendeletet alkottak a képviselõk a József Nádor Általános Iskolában, a Napraforgó Óvodában, a Hóvirág Bölcsõdében, az Idõsek Otthonában 2017. évben
fizetendõ étkezési térítési díjairól.
• Ugyancsak rendelet született a Polgármesteri Hivatalban
2016. téli idõszakában az igazgatási szünet elrendelésérõl.
• Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat és a S’AJO
ABC-TEAM Kft. között az ürömi játszóterek biztonsági felülvizsgálatára kötött szerzõdést.

• A januári soros ülésen határozatot hoztak a képviselõk a
3153 illetve a 3154 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosításáról.
• Döntött a testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és
az Ügyrendi Bizottság javaslatára a polgármester és az alpolgármester illetményének megállapításáról.
• Megállapították a képviselõk Üröm, Kossuth Lajos utca és
Táncsics Mihály utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményét, kiválasztották a nyertes pályázót.
• Döntött a testület a Hegyvidék Polgárõr Egyesület támogatási kérelmében.

• Elbírálta a testület Tugyi László kérelmét, valamint meghosszabbították a szerzõdés határidejét.

• Módosította a testület a 164/2016 (XI.30.) Kt. számú határozatot, miszerint az Üröm, Budakalászi út 17. illetve a
Rákóczi út 63. szám alatt lévõ közkutak leszerelését rendelte el.

• Döntött a testület a 3533, 3488/1, 3488/2 hrsz-ú telkek
tulajdonosainak kérelmében övezeti besorolás változtatásáról.

• Javaslat született nyilvános telefonfülke közterületen tör
ténõ elhelyezésérõl, a Tsz udvar bejárata (469/5 hrsz), illetve a Fõ utca 3. elõtti közterületen.

• Jóváhagyta a testület a Napraforgó Óvodában kialakított sószoba belsõ építészeti munkáira megkötött szer
zõdést, valamint döntött az óvodavezetõ javaslatára az
intézményben levõ sószoba lakosság részére történõ
hasznosításáról.

• Döntöttek a képviselõk az ürömi 3, illetve 4 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítésérõl, illetve ingatlan-nyilvántartásban
történõ bejegyeztetésérõl.

• Módosították a képviselõk a Napraforgó Óvoda alapító okiratát, az intézmény feladatai kormányzati funkciók szerint
lettek átsorolva.
• Elrendelték a képviselõk az Idõsek Napközi Otthona
vezetõjének kérelmére az idõsek otthonában a téli zárva
tartást.
• Döntés született a képviselõ-testület 2017. évi üléstervérõl.
• Döntöttek a képviselõk Kocsis Tibor ajánlatában, mely a
064/76 hrsz-ú ingatlanának beépítési %-a emelésére vonatkozik.
• Nem támogatta a testület Téti István kérelmét, a 2417/2
hrsz-ú út megvásárlásáról.
• A januári soron kívüli ülésen javaslat született az egységes
szerkezetbe foglalt 10/2005 (VI.06.) önkormányzati rendelet módosítására a település helyi építési szabályzatáról
(HÉSZ).
• Módosították a képviselõk a 154/2014 (X.22.) Kt. számú
határozatot, két külsõs bizottsági tag kérelmére, mivel a
képzettségük szerinti önkormányzati bizottságban kívántak a továbbiakban dolgozni.
• Döntött a testület a NGM által meghirdetett útépítési és útfelújítási pályázat benyújtásáról.
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• Módosították a képviselõk a Hóvirág Bölcsõde alapító okiratát, az intézményi étkeztetés szakfeladata átvezetésre
került az alapító okiraton.
• Változatlan tartalommal hagyták jóvá a képviselõk Üröm
Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között korábban létrejött megállapodást.
• Jóváhagyta a testület a közfoglalkoztatás jogi szabályozásáról és az ürömi tapasztalatokról szóló tájékoztatót.
• Ugyancsak jóváhagyták a képviselõk a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentést.
• Javaslat született a Helyi Építési Szabályzat 38. § -ának
módosítására.
• Pályázat benyújtásról határoztak a képviselõk a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 számú pályázati felhívásra mely csatlakozást ír elõ az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez.
• Döntött a testület az önkormányzat tulajdonában lévõ
65581/3 hrsz-ú ingatlanra beérkezett pályázatban. A benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánította, de Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata élt – a pályázatban is
megjelölt – elõvásárlási jogával, így a nyertes pályázókkal való szerzõdés megkötése meghiúsult. Az adás-vételi szerzõdést a Budapest III. kerületi önkormányzattal köti
meg Üröm önkormányzata.

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT
• Megalkották a képviselõk a település 2017. évi költség
vetésérõl szóló önkormányzati rendeletet.
• Módosították a képviselõk önkormányzat 2016. évi költség
vetésérõl szóló rendeletét.
• Döntött a testület a non-profit szervezetek által benyújtott támogatási kérelmekben. A beérkezett támogatási igényekre is 7 000 000 Ft odaítélésével értett egyet.
• Jóváhagyták a képviselõk a polgármester kérelmét éves
szabadsága kivételének ütemezésérõl.
• Meghatározták a képviselõk a 2017/2018. nevelési évre az
óvodai és bölcsõdei beiratkozások idõpontját, valamint az
intézmények nyári zárva tartási idejét.
• Jóváhagyta a testület az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület székhely jóváhagyási kérelmét. Az Egyesület székhelyéül a 2096 Üröm, Dózsa György út 18. szám alatti épületet jelölték meg.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a 2016. évi belsõ
ellenõrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést.

• Döntés született a HÉSZ módosítására irányuló kérelmekben döntés. (Hegedûs György, Sztanyik Zsófia, Sági Attila,
Sadove nyilatkozatok)
• Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat és Kocsis Tibor között létrejövõ településrendezési szerzõdést.
• Állásfoglalás született az önkormányzat tulajdonában lévõ
1333/1 hrsz-ú ingatlanon lévõ felépítménnyel kapcsolatos
elõvásárlási jogról.
• Elvi döntésrõl határoztak a képviselõk, miszerint Üröm
közigazgatási területén az újonnan kiépített önkormányzati közutakon a forgalomba helyezéstõl számított 10
éven belül közmû bekötések végett felbontás ne történjen,
közútkezelõi hozzájárulások kiadására ne kerüljön sor.
Üröm, 2017. március
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

HIRDETMÉNY
Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet – továbbiakban: R. – szabályai szerint elkészíttette
településrendezési eszközeinek módosítását, a hatályos jogszabályoknak megfelelõ felülvizsgálatát.
A véleményezési dokumentumok megtekinthetõk:
• Üröm Község honlapján és
• a PMH fõépítészi irodájában
Kérjük, hogy észrevételeiket tegyék meg 2017. április 10-ig az Önkormányzatnak
címzett levélben vagy email útján vagy a fõépítészi irodában rendelkezésre álló
füzetbe bejegyzéssel.
2017. március 06.
Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ

Kerti hulladék égetésével
kapcsolatos szabályok

•A
 z égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).

A tavasz beköszöntével a kerti munkák megsokszorozódnak. Sokan a kertbõl kikerülõ hulladékot „a jól bevált módszer szerint” összegyûjtve a kertben vagy az
utcán elégetik. Nem árt azonban ha tudjuk, hogy 2015.
március 5-én hatályba lépett az új Országos Tûzvédelmi
Szabályzat, amely fontos elõírásokat fogalmaz meg a
kertes ház- és telektulajdonosok részére. Az egyik ilyen
legjelentõsebb változás, amely az élet és értékvédelem
jegyében lett megfogalmazva, hogy: a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS!

•A
 tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.

A Szabályzat azonban lehetõséget biztosít minden önkormányzatnak rendeletben kijelölni mely
idõszakban és milyen módon lehet eltérni az égetési tilalomtól. Ennek megfelelõen Üröm Képviselõ testülete
is szabályozta rendeletileg a
Kerti hulladék égetésével kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba ütközõ cselekményeket.
Ennek alapján a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el, aki:
a., május 1 és október 1 között kerti hulladékot éget,
b., a
 ki október 1 és április 30 közötti idõszakban reggel 6 óra és délután 18 óra között kerti hulladékot
éget és azt nem felügyeli,
c., k erti hulladéknak nem minõsülõ veszélyes anyagot éget,
d., vasárnap vagy ünnepnap végzi az égetést.
A hulladék égetése károsíthatja lakótársaink egészségét és környezetünket is. Településünkön a zöldhulladékot rendszeres idõközönként a Zöld Bicske Kft. elszállítja illetve nagyon sok kerti hulladék komposztálható, így magunk is szolgálhatunk remek tápanyaggal növényeink számára.
Ha mégis égetne…
a rendeletben foglaltakat azért ki kell egészíteni néhány
jó tanáccsal:

•A
 szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelõberendezést
õrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

•A
 legtöbb helyi szabályozásban közös pont, hogy a
hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól
egy rendelet sem ad felmentést.
Se a helyi szabályok, se az általános tûzgyújtási tilalom nem jelenti azt, hogy az ingatlan tulajdonos gátlástalanul felhalmozhatja a kertjében, például az avart.
A törvény szerint ugyanis a tulajdonos, vagy az ingatlan használója köteles a területet éghetõ hulladéktól és további hasznosításra nem kerülõ száraz
növényzettõl mentesen tartani!
Amennyiben pedig szabálytalanságon érnek valakit,
az komoly pénzbírságra számíthat. A bírság 100 ezer
forintról indul, de bizonyos esetekben akár a többmilliós összeg is lehet! A tûzvédelmi bírság kiszabására a
szabálytalanságot észlelõ tûzvédelmi hatóság jogosult.
A tûzvédelmi bírság megfizetése azonban nem mentesít a büntetõjogi-, illetve a polgári jogi felelõsség és a
tûzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

Tûzvédelmi bírság
Tûzvédelmi elõírás megszegése, ha az tüzet idézett elõ:
100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft
Tûzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett
elõ és az oltási tevékenységben a tûzoltóság beavatkozása is szükséges:
200 000 Ft-tól 3 000 000 Ft-ig

•A
 vart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó
helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne okozzon

Tûzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen
tûz- vagy robbanásveszélyt idéztek elõ:
100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig

•A
 z égetés minden héten kizárólag a meghatározott
idõpontban történhet, amennyiben az idõjárási viszonyok azt lehetõvé teszik.
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Vidákovits Tibor
alpolgármester

Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ
Gyermekrendelés,
Üröm, Dózsa György út 34.

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Országos Mentõszolgálat
Tûzoltóság
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenõ
Heves László
2097 Pilisborosjenõ, Budai út tûzoltószertár
Rendõrség
Pilisvörösvári Rendõrõrs
Körzeti megbízott
FÕGÁZ
DMRV
ELMÛ
hibabejelentés
Zöld Bicske Kft (szemétszállítás)

104
105

06 26 336 248, 06 30 957 89 08
107
06 26 330 130
06 20 489 67 12
06 40 474 474
06 27 511 511
06 20/30/70 978 56 11
06 40 38 39 40
06 22 350 111
H: 8.00-16.00
SZ.: 8.00-20.00
P: 8.00-12.00
06 30 621 0615
06 1 485 6900

Ürömi Polgárõrség
Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7.
Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. Sárfy Zsuzsanna hivatalvezetõ
06 26 530 066
Gyámhivatal 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66.
06 26 530 066
Okmányiroda
Rúzsa Anett osztályvezetõ
06 26 795 229
egyéni vállalkozói igazolvány, vezetõi engedély, ügyfélkapus regisztráció
06 26 795 213
gépjármû ügyintézés
06 26 795 229, 06 26 795 230
lakcímigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, parkolási kártya
06 26 795 231
okmányiroda mobil
06 20 292 5704
Pilisvörösvár Tankerület 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 104.
06 26 330 274
Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi központ)
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3.
06 23 441-920
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 2096 Üröm, Iskola u. 4.
Papp Ákos intézményvezetõ
06 26 550 013
Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18.
06 30 458 76 15, 06 26 350 199
József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3.
Kiss Tibor igazgató
06 26 350 165
Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37.
06 20 289 81 25
Csordásné Tõkés Katalin Óvodavezetõ
06 20 571 62 56
Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22.
06 26 350 658
Király Veronika bölcsõdevezetõ
06 20 405 53 97
Idõsek Klubja
(nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
2096 Üröm, Ady Endre u. 3.
Szemerei Mihályné intézményvezetõ
06 26 350 162
Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Csanády Beáta intézményvezetõ
06 26 350 054/110
Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn
06 70 61 99 311, 06 20 393 88 77
Interwork Temetkezési Kft.
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a
Ügyelet 0-24
06 20 548 58 86, 06 20 398 01 60, 06 20 344 60 60
Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49.
06 26 350 007
Közjegyzõ
dr. Stágel Judit 2096 Pilisvörösvár, Fõ u. 83.
06 26 332 259
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1.
06 26 350 244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13.00 – 16.00 óráig,

Kedd
Szerda
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

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:

06-70-646-2562
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.

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között
a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

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 – 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
08.00 – 16.00
08.00 – 11.00
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

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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TÁJÉKOZTATÓ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2017-tõl az adóbeszedést követõ hónap 15. napjáig köteles a szálláshely szolgáltató az
adóbevallását a polgármesteri hivatal adóhatóságához benyújtani. Ennek megfelelõen a márciusi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási határideje 2017. április 15.
A szálláshely szolgáltató által beszedett idegenforgalmi adót az OTP NYRT-nél
vezetett 11742001-15390280-03090000 számú számlára kell befizetni.
Felhívom az érintettek figyelmét arra is, hogy az adó befizetése a bevallást nem
pótolja.
A bevallási nyomtatvány a polgármesteri hivatal adócsoportjánál beszerezhetõ,
valamint letölthetõ a www.urom.hu honlapról is.
Üröm, 2017. március
Dr. Halász Mónika
jegyzô

Impresszum:

FELNÔTTRENDELÉS
ÜRÖM, ORVOSI RENDELô,
Üröm, Dózsa György út 34.
Dr. Fehér Eszter
26/550-135

Dr. Somogyi András Dr. Gelencsér Tamás
26/ 550-071
26/ 550-082

Hétfõ
08.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Kedd
15.00 – 18.00
08.00 – 11.00
Szerda
08.00 – 12.00
14.30 – 18.00
Csütörtök
14.00 – 18.00
07.30 – 11.00
Péntek			
Páros hét
08.00 – 11.00
14.00 –17.00
Páratlan hét 14.00 – 17.00
08.00 – 11.00

14.00 – 17.00
12.00 – 15.00
08.00 – 11.00
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00

Fekvõ beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 óra között.

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.
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Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2017.
(I.12.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló
egységes szerkezetbe foglalt 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bek. 1. pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek
és a 9. mellékletben felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:
Módosító rendelkezések
1. §
A R. 16. § (9) bekezdése kiegészül a következõ h) ponttal.
„h) Egyházi építmény esetében a tetõ legnagyobb dõlésszögére nem vonatkozik
korlátozás”
2. §
A helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 31. § (5) bekezdése kiegészül a következõ szöveggel:
„Templomtoronnyal rendelkezõ egyházi épület esetében a legnagyobb építménymagasság 25%-kal megnövelhetõ„
3. §
A R. 31.§ (7) bekezdésében a „legnagyobb beépítettség (%) 40” szövegrész helyébe a „legnagyobb beépítettség (%) 55” szöveg lép.
Záró rendelkezések
4. §
(1)
Ez a rendelet a közlését követõ 5. napon, de leghamarabb az elfogadásától
számított 15. napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Kelt: Üröm, 2017. január 11.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2017.
(II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község önkormányzatára, valamint költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi bevételei és kiadásai
2. §
/1/ A Képviselõ-testület a 2017. évi költségvetési bevétel fõösszegét: 1 658 190
e/Ft-ban (azaz egymilliárd hatszázötvennyolcmillió százkilencvenezer forintban)
állapítja meg a jelen rendelet 1. és 3 mellékletben részletezett források szerint.
/2/ Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételén belül kiemelt
elõirányzatonként:
Intézményi mûködési bevételeit 66 533 e/Ft-ban (azaz hatvanhatmillió ötszázharmincháromezer forintban)
Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 304 360 e/Ft-ban (azaz háromszáznégymillió háromszázhatvanezer forintban)

Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét 18
000 e/Ft-ban (azaz tizennyolcmillió forintban
Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 368 858 e/Ft-ban, (azaz háromszázhatvannyolcmillió nyolcszázötvennyolcezer
forintban)
da.) mûködési célú támogatások 353 858 e/Ft
db.) felhalmozás célú támogatások 15 000 Ft
Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 45 000 e/Ft-ban (azaz negyvenötmillió forintban)
Pénzforgalom nélküli bevételek 720 000 e/Ft-ban (azaz hétszázhúszmillió forintban)
Finanszírozási bevételek 135 439 e/Ft-ban (azaz százharmincötmillió négyszázharminckilencezer forintban)
ga.) belföldi finanszírozási bevétel 135 439 e/Ft-ban (azaz százharmincötmillió
négyszázharminckilencezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
b) önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:

729 864 e/Ft
838 326 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.
3. §
/1/ A képviselõ-testület a 2017. évi költségvetési kiadások fõösszegét 1 658
190-Ft-ban (azaz egymilliárd hatszázötvennyolcmillió százkilencvenezer forintban)
állapítja meg.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2017. évi kiemelt kiadási elõirányzatait
az alábbiakban határozza meg:
a) Mûködési költségvetési kiadás 736 556 e/Ft-ban (azaz hétszázharminchatmillió ötszázötvenhatezer forintban)
Személyi juttatások kiadásai 369 026 e/Ft-ban (azaz háromszázhatvankilencmillió huszonhatezer forintban)
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 048 e/
Ft-ban (azaz nyolcvanegymillió negyvennyolcezer forintban)
ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 234 352 e/Ft-ban (azaz
kettõszázharmincnégymillió háromszázötvenkettõezer forintban)
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 300 e/Ft-ban, (azaz harminckétmillió háromszázezer forintban)
ae.) Egyéb mûködési kiadások 19 830 e/Ft-ban (azaz tizenkilencmillió nyolcszázharmincezer forintban)
Felhalmozási költségvetés kiadás 615 795 e/Ft-ban (azaz hatszáztizenötmillió
hétszázkilencvenötezer forintban)
ba.) Beruházások kiadásai: 91 440 e/Ft-ban (azaz kilencvenegymillió négyszáznegyvenezer forintban)
Felújítások kiadásai 524 355 e/Ft-ban (azaz ötszázhuszonnégymillió háromszázötvenötezer forintban)
bc.) Egyéb felhalmozási kiadások 0-Ft-ban (azaz nulla forintban) állapítja meg.
c) Finanszírozási kiadások 135 439 e/Ft-ban (azaz százharmincötmillió négyszázharminckilencezer forintban)
ca.) belföldi finanszírozási kiadás 135 439 e/Ft-ban (azaz százharmincötmillió
négyszázharminckilencezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelezõ feladatok kiadásai 729 864 e/Ft-ban
b) önként vállalt feladatok kiadásai 838 326 e/Ft-ban
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 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.
/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként
aa) Vagyoni értékû jogok, szellemi termékek beszerzése (tervek)
35 000 e/Ft
ab) Ingatlanvásárlás ( Deák F. utca, stb.)
0 e/Ft
ac) Gépek berendezések vásárlás
7000 e/Ft
ad) Út-járdaépítés
30 000 e/Ft
ae) Erdõfenntartás
0 e/Ft
af) Beruházások áfája
19 440 e/Ft
Felújítási kiadások felújításonként:
ba) Mûvelõdési ház felújítása
350 000 e/Ft
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bb) Önkormányzati utak, egyéb építmények felújítása
bc) Gépek, berendezések felújítása
bc) Jármû felújítása
bd) Kossuth, Táncsics út felújítás
be) Felszíni vízelvezetés
bf) Felújítások áfája

10 000 e/Ft
2 000 e/Ft
2 000 e/Ft
28 878 e/Ft
20 000 e/Ft
111 477 e/Ft

/6/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegû ellátásai:
a) Temetési segély
500 e/Ft
b) utalvány (élelmiszer)
8 500 e/Ft
c) egyéb települési támogatás (rendkívüli, gyógyszer)
5 000 e/Ft
d) Köztemetés
300 e/Ft
e) Kedvezményes étkeztetés
3 000 e/Ft
f) Burgonya, hagyma, élelmiszer utalvány
15 000 e/Ft
/7/ a 2017. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan fejlesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági stabilitásról szóló 2011.
évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügylet megkötése válna szükségessé.
4. §
/1/ A 2017. évi költségvetés egyenlege:
mûködési cél szerint:
felhalmozási cél szerint:

0 e/Ft
+170 400 e/Ft (többlet)

/2/ Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási
célú pénzügyi mûveletekkel történik:
a) Szabad pénzeszköz betétként történõ elhelyezése:
aa) mûködési célra
50 000 e/Ft
ab) fejlesztési célra
120 400 e/Ft
/3/ A belsõ finanszírozáson belül:
a) Elõzõ évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) mûködési célra
- e/Ft
ab) felhalmozási célra
552 100 e/Ft

9. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások		
80. 688 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
17 010 e/Ft
ac) dologi kiadások
10 163 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/ Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
10. §
/1/ A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
4. Az önkormányzat saját költségvetése

5. §
/1/ Az képviselõ-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
általános statisztikai állományi létszám:
103 fõ
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:
101 fõ
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata

/1/ Az önkormányzat település szintû költségevetésében az általános tartalék 50
000 e/Ft, céltartalék 120 400 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 2017. évi költségvetési fõösszegét 107 861 e Ft-ban, (azaz százhétmillió nyolcszázhatvanegyezer forintban) állapítja meg.
8. §
költségvetési

bevételei

kiemelt

90 180 e/Ft
0 e/Ft
2 520 e/Ft
15 161 e/Ft
15 161 e/Ft

/2/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

107 861 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

107 861 e/Ft
0 e/Ft

A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési összegét 1.056
094 e/Ft-ban (azaz egymilliárd ötvenhatmillió kilencvennégyezer) forintban állapítja meg.
12. §
/1/ Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételi kiemelt elõirányzatonként:
önkormányzat mûködési támogatás
96 939 e/Ft
mûködési és felhalmozási célú támogatások államháztartások belülrõl
0 e/Ft
amelybõl
ba) mûködési célú támogatások
0 e/Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
- e/Ft
közhatalmi bevételek
304 360 e/Ft
mûködési bevételek
8 731 e/Ft
felhalmozási bevételek
45 000 e/Ft
mûködési célú átvett pénzeszközök
18.000 e/Ft
finanszírozási bevételek
0 e/Ft
amelybõl
ga) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
pénzmaradvány
720 000 e/Ft
/2/ Az önkormányzat bevételeibõl
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
állami (államigazgatási) feladatok bevételei

729 864 e/Ft
838 326 e/Ft
90 000 e/Ft

/3/ Az önkormányzat bevételeibõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

739 056 e/Ft
453 974 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-f) pontjai az
Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, míg a további kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az
önkormányzat saját hatáskörében eljárva jogosult dönteni.
13. §

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai
az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
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11. §

8 fõ

6. §

/1/ A Polgármesteri Hivatal 2017. évi
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
b) Közhatalmi bevételek
c) Mûködési bevételek
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek

107 861 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/1/ Az önkormányzat saját 2017. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbi meghatározott tételekbõl állnak:
Mûködési költségekre:
137 000 e/Ft
aa) személyi juttatásai
36 560 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok,
7 398 e/Ft
szociális hozzájárulási adó

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
RENDELETEK
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb mûködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások:
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
Finanszírozási kiadások:
Amelybõl
ca) belföldi finanszírozási kiadások
d) Tartalék

40 912 e/Ft
32 300 e/Ft
19 830 e/Ft
613 255 e/Ft
88 900 e/Ft
524 355 e/Ft
0 e/Ft
135 439 e/Ft
135 439 e/Ft
170 400 e/Ft

/2/ Az önkormányzat kiadásaiból:
kötelezõ feladatok kiadása
önként vállalt feladatok kiadása
állami (államigazgatási) feladatok kiadása

442 840 e/Ft
613 255 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6.§. /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, míg a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében
jogosult dönteni.
14. §
/1/ A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2017. évre közfoglalkoztatottak nélküli létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám
2 fõ
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám
2 fõ
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 10 fõ.
96 168 e/Ft

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 2017. évi költségvetési fõösszegét 221 791 e/Ft-ban (azaz
kettõszázhuszonegy millió hétszázkilencvenegyezer forintban) állapítja meg.
16. §
/1/ Az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként
/1/ Az Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
146 134 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
18 370 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
57 287 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
57 287 e/Ft
221 791 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az Óvoda bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

18 370 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 2017. évi kiemelt
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
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

kiadási

elõirányzatai

0 e/Ft

/2/ Óvoda kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

221 791 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
18. §
/1/ A képviselõ-testület az Óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám
elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 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
2017. évi költségvetési fõösszegét 55 563 e/Ft-ban (azaz ötvenötmillió ötszázhatvanháromezer forintban) állapítja meg.
/2/ A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:

/3/ Város és községgazdálkodás, a temetõ fenntartás kiadásai:

/2/ Az Óvoda bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

ca) belföldi finanszírozási kiadás

az

alábbiak:

142 777 e/Ft
32 710 e/Ft
43 764 e/Ft
0 e/Ft
- e/Ft
0 e/Ft
2 540 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

A Hóvirág Bölcsõde 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
15 811 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
7 439 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
32 313 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek		
32 313 e/Ft
/3/ A Bölcsõde bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

55 563. e/Ft
55 563 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/4/ A Bölcsõde bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

7 439 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 2017. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
34 880 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
8 158 e/Ft
ac) dologi kiadások
12 525 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/ Bölcsõde kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

55 563 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 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fõ.

/2/ Az INO, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

Az Idõsek Otthona 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
6 881 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
9 420 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
9 630 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
9 630 e/Ft

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 2017. évi költségvetési fõösszegét 26 919 e/Ft-ban (azaz
huszonhatmillió kilencszáztizenkilencezer forintban) állapítja meg.
23. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési
bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
8413 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
326 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
18 180 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
/2/ A Mûvelõdési ház és Könyvtár bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

0 e/Ft
26 919 e/Ft
326 e/Ft
0 e/Ft

/3/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

26 919 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 2017. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
10 946 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
2 450 e/Ft
ac) dologi kiadások
13 523 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
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

/3/ Az Idõsek Otthona bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

0 e/Ft
25 931 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az Idõsek Otthona bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

25 931 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 2017. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
13 494 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3 048 e/Ft
ac) dologi kiadások
9 389 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/ Idõsek Otthona kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
28. §
/1/ A képviselõ-testület az Idõsek Otthona 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
9. Védõnõi szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése

26 919 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.

29. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési fõösszegét 18 000 e/Ft-ban (azaz tizennyolcmillió forintban) állapítja meg.

25. §

30. §

/1/ A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2017. 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
2017. évi költségvetési fõösszegét 25 931 e/Ft-ban (azaz huszonnégymillió háromszázkilencvenhétezer forintban) állapítja meg.
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25 931 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/1/ A védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Védõnõi szolgálat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
18 000 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:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

I. – II. – III.

0 e/Ft
18 000 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

Ürömi Tükör
RENDELETEK
/3/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

0 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai
az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
31. §
/1/ A Védõnõi szolgálat 2017. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
14 426 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
2 953 e/Ft
ac) dologi kiadások
713 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
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

18 092 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

aa) személyi juttatások
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
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
/2/ A Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

5 970 e/Ft
1 334 e/Ft
64 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
7 368 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
36. §
/1/ A képviselõ-testület a Gyermekjóléti szolgálat 2016. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

/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.

11. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

32. §

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017 évi költségvetését a jelen rendelet 12
számú melléklete tartalmazza.

/1/ A képviselõ-testület a Védõnõi szolgálat 2017. 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
33. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fõösszegét 7 368 e/Ft-ban (azaz hétmillió háromszázhatvannyolcezer forintban) állapítja meg.
34. §
/1/ A Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
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
2 868 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
2 868 e/Ft
/2/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

7 368 e/Ft
7 368 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

0 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai
az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
35. §
/1/ A Gyermekjóléti szolgálat 2017. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:

37. §

12. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.
38. §
/1/ Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselõ-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselõtestület 500 ezer forintig terjedõ értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mûvelet megtörténtét követõ következõ képviselõ-testületi
ülésen köteles tájékoztatást adni.
/2/ A hitelek, kölcsönök felvétele és törlesztésére értékhatár tekintet nélkül a
képviselõ-testület hatásköre.
/3/ A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A
betételhelyezésérõl a betét elhelyezésrõl a következõ testületi ülésen a polgármester köteles tájékoztatni a testületet.
/4/ A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következõ testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
/5/ A polgármester az 1-4 eseteken túl jogosult dönteni 1 000 000 forint értékhatárig forrásfelhasználásról, döntésérõl a következõ ülésen köteles tájékoztatni a
képviselõ-testületet.
39. §
A képviselõ-testület a 2017. 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 képviselõ-testület nem ruházza át.
13. Záró rendelkezések
/1/ Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet: 	Üröm Község Önkormányzat település szintû 2017. évi
bevételei
2. sz. melléklet 	Üröm Község Önkormányzat település szintû 2017. évi
kiadásai
3. sz. melléklet:
Bevételek szakfeladatonként
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4. sz. melléklet
Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet
Mûködési célú bevétel kiadás 2017. évi mérlege
4/b. sz. melléklet
2017. 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 2017. évre elfogadott költségvetése
13. sz. melléklet
Elõzetes hatásvizsgálat
14. sz. melléklet
Közvetett támogatások
/2/ E rendelet 2017. február 24. nap lép hatályba.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és költségvetési szerveire.
Önkormányzati rendelet 2. §-hoz
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi fõösszegét tartalmazza, mely
1 658 190 e/Ft ez a bevételi elõirányzat 84 041 e/Ft-tal, az-az 5%-kal alacsonyabb,
mint a 2016. évi költségvetés eredeti elõirányzat, ezt elsõsorban az intézmények
mûködési bevételeinek csökkenése indokolja, illetve csekély mértékben a központi támogatás csökkenése.
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:

– Pénzforgalom nélküli bevételek
– Átvett pénzeszközök
– Finanszírozás, önkormányzati támogatás

2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet indokolása
A 2017-es 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 2017. évi feladattámogatási bevételei a 2017. évben a parlament
által elfogadott 2016. évi XC. 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 2017-re 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 2017-ben, ez nem változott az elõzõ évhez viszonyítva, ugyanakkor
a gépjármûadóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok 100%-ban illetik meg az önkormányzatokat.
– Környezetvédelmi bírság 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.
– 2017-ben 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 2017-es évben sem változott az illetmény alap, továbbra is 38 650 Ft maradt.
– A cafeteria juttatás éves kerete azonos a 2016. 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 Atv. 69 § értelmében az illetménypótlék számítási
alapja 2017-ben 20 000 Ft
– Az illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 Ft (Nkt. 65. § (1) bekezdés)
A szociális támogatásokat tekintve:
– A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetenként 6 000 Ft/gyerek,
emelt összeg 6500 Ft
– 20/B § (5) bekezdés pótlék esetenkénti összege 8400 Ft/gyermek
– 44 § (1) bekezdés ápolási díj havi összege 31 000 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
A központi költségvetés alapján 2017-ben lehetõség lesz a kötelezõ intézményi feladatellátás keretében pályázat útján bevétel növelésére:
– belterületi utak, hidak és járdák fejlesztésére, ez maximum 15 000 Ft, errõl a támogatásról a felelõs miniszter dönt
– óvodai kapacitást célzó beruházások támogatására, mely lehet új beruházás, illetve bõvítés
– óvodai étkeztetés fejlesztésére (konyha, kiszolgáló létesítmények).
Fentieket is figyelembe véve, továbbá az önkormányzat gazdasági programjában
megfogalmazott célokat is szem elõtt tartva készítettük elõ a település 2017. évi
költségvetését költségvetési rendelettel.
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Önkormányzati rendelet 1. §-hoz

– Intézmények mûködési bevételei
– Közhatalmi bevételek (adók, bírságok, pótlékok, stb.)
– Felhalmozás és tõkejellegû bevételek
– Mûködési és felhalmozás célú támogatások (államh.belül)

Üröm, 2017. február hó 23. nap
Laboda Gábor
polgármester

Az elõkészített rendelet részletes indokolása

66 533 e/Ft
304 360 e/Ft
45 000 e/Ft
368 858 e/Ft
720 000 e/Ft
18 000 e/Ft
135 439 e/Ft

Az összbevételi fõösszeghez viszonyítva a pénzforgalom nélküli bevétel 43%.
A közhatalmi bevételeknél a 2016-ban bevezetett telekadó 37 000 e/Ft-tal.
A tõke és felhalmozási bevételei között a régi orvosi rendelõ értékesítésébõl származó bevételt vettük figyelembe, továbbá a 2017-ben értékesítésre tervezett III. kerületben levõ ingatlant.
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, településüzemeltetés)
– 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
2017. évi költségvetésben, minimálisra csökkentve a bizonytalansági tényezõket.
Önkormányzati rendelet 3. §-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
735 556 e/Ft
Ezen belül:
– személyi juttatások kiadása
369 026 e/Ft
– munkaadói járulékok kiadása
81 048 e/Ft
– dologi kiadások
234 352 e/Ft
– ellátottak pénzbeli juttatása
32 300 e/Ft
– egyéb mûködés célú kiadás (pénzeszköz átadás)
19 830 e/Ft
– felhalmozás kiadásai
615 795 e/Ft
Ezen belül:
– beruházások kiadásai
91 440 e/Ft
– felújítások kiadásai
524 355 e/Ft
– egyéb felhalmozási kiadások
- e/Ft
– finanszírozási kiadások:
135 439 e/Ft
Ebbõl:
– belföldi finanszírozási kiadás
135 439 e/Ft
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
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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 369 026 e/Ft-tal a személyi kiadások jelentik.
A személyi juttatásoknál 8,5%-os az emelkedés a bázis eredeti elõirányzathoz viszonyítva, melyet az indokol, hogy emelkedett a garantált bér 2017-ben, továbbá a
tisztviselõk központi béremelése.
Jutalom tervezése település szinten valamennyi intézményt érint, szerény mértékben.
A munkaadót terhelõ járulékok és a szociális hozzájárulási adó a személyi jellegû
kiadások emelkedése ellenére 11%-kal csökkent, mivel a munkaadói terhek központilag csökkentésre kerültek.
Dologi kiadások jellemzõje, hogy a legnagyobb kiadási arányt a szolgáltatási kiadások 50%-át meghaladják, a készletbeszerzés és az ÁFA fizetés kiadásai
hasonló%-os mértékben, mint a bázis kiadásoknál volt, tekintettel arra, hogy a tervezés során figyelembe vettük a 2016. évi teljesítési mutatókat is. Összességében
és nagyságrendileg alacsonyabb, mint a 2016. évi bázis elõirányzat volt.
Ellátottak pénzbeli juttatásaira 32.300 e/Ft lett tervezve. Az elõirányzat között tervezésre került:
– önkormányzati segélyek
– köztemetés
– burgonya, hagyma természetbeni juttatás
– élelmiszer utalvány
– köztemetés
– kedvezményes étkeztetés
Egyéb dologi kiadások közt került tervezésre:
– adók, díjak, egyéb befizetések
– kamatkiadások
– biztosítási díjak
– pénzintézeti szolgáltatások stb.

Önkormányzati rendelet 7. §-hoz
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.
Önkormányzati rendelet 8. §-hoz
A Polgármesteri hivatal fõbb bevételei:
– Mûködési támogatás:
– Mûködési bevétel:
– Finanszírozási bevétel:

90 180 e/Ft
2 520 e/Ft
15 161 e/Ft
Önkormányzati rendelet 9. §-hoz

A Polgármesteri hivatal fõbb kiadása
– Személyi juttatások:
– Munkaadót terhelõ járulékok:
– Dologi kiadások:
– Felhalmozási kiadások:

80 688 e/Ft
17 010 e/Ft
10 163 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 2017. évi létszám elõirányzatát, mely 19
fõ, ebbõl ezt a központi költségvetés finanszírozza.
Önkormányzati rendelet 11. §-12. §-13. §-hoz
Az önkormányzat saját költségvetése tartalmazza:
– költségvetési bevételeit
– költségvetési kiadásit
– a létszám elõirányzatát

Pénzeszközátadás – támogatások
Itt került tervezésre:
– nonprofit szervezetek támogatása
– gyermekfesztivál támogatása
– polgármesteri keret
– nyári fesztivál költségei
– egyházak támogatásai

Fõbb bevételei:
– Mûködési támogatás:
– Közhatalmi bevétel:
– Felhalmozási bevétel:
– Átvett pénzeszköz:
– elõzõ évi pénzmaradvány

96 939 e/Ft
304 360 e/Ft
45 000 e/Ft
18 000 e/Ft
720 000 e/Ft

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.

Fõbb kiadások:
– Személyi juttatás:
– Munkaadókat terhelõ járulék:
– Dologi kiadások:
– ellátottak pénzbeli juttatásai
– Egyéb mûködési célú kiadások:
– Finanszírozási kiadások:

36 560 e/Ft
7 398 e/Ft
40 912 e/Ft
32 300 e/Ft
22 330 e/Ft
135 439 e/Ft

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.

Felhalmozási kiadások:
– Beruházások:
– Felújítások:
– Egyéb felhalmozások:
– Finanszírozási kiadások:

88 900 e/Ft
524 355 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

Önkormányzati rendelet 4. §-hoz

A város és községgazdálkodás összbevétele és kiadása 96 168 e/Ft
Az iskola mûködtetési bevétele és kiadása
38 065 e/Ft
Köztemetõ üzemeltetése, bevétele 3 430 e/Ft, kiadása 4 338 e/Ft

A többlet felhasználásának módját a rendelet tartalmazza.
Önkormányzati rendelet 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 103 fõ.
A közfoglalkoztatottak száma 8 fõben került maghatározásra, figyelemmel a közfoglalkoztatási tervre. A meghatározott létszám a korábbi évek létszámával azonos.
Önkormányzati rendelet 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: 50 000 e/Ft, mely nagyságrendileg 50% a
2016. évben tervezett tartalék elõirányzatnak.
A céltartalék 120 400 e/Ft, melyet elsõsorban a már indított beruházások, illetve az
év közben jelentkezõ beruházási kiadások indokolnak.

Önkormányzati rendelet 14. §-hoz
Az Önkormányzat képviselõinek létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak tervezett
létszámát tartalmazza.
Önkormányzati rendelet 15. §-16. §-hoz
A Napraforgó Óvoda az önkormányzat költségvetési szerve, melynek éves költségvetési fõösszegét a rendelet 221 791 e/Ft-ban határozza meg.
Az intézmény fõbb bevételi forrásonként:
Mûködési támogatás:
146 134 e/Ft
Mûködési bevétel:
18 370 e/Ft
Finanszírozási bevétel:
57 287 e/Ft
Önkormányzati rendelet 17. §-hoz
Az intézmény fõbb kiadásai, kiadási nemenként:
Személyi juttatások:
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó
dologi kiadások:
Gépek, berendezések vásárlása
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43 764 e/Ft
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Önkormányzati rendelet 31. §-hoz

Önkormányzati rendelet 18. §-hoz

A Védõnõi szolgálat fõbb kiadásai:
– Személyi juttatások:
– Munkaadói járulék:
– Dologi kiadások:

Az Óvoda 2017. évi létszámkeretét a rendelet 42 fõben határozza meg.
Önkormányzati rendelet 19. §-hoz
Az önkormányzat által fenntartott és mûködtetett Ürömi Hóvirág Bölcsõde 2017. évi
költségvetési fõösszegét 55 563 e/Ft-ban határozza meg.
Fõbb bevételei a következõk:
Mûködési támogatás:
15 811 e/Ft
Intézmény mûködési bevételei:
7 439 e/Ft
Finanszírozási bevételek:
32 313 e/Ft

Önkormányzati rendelet 32. §-hoz
A Védõnõi szolgálat 2017. évi létszámkeretét 4 fõben határozza meg.
Önkormányzati rendelet 33. §-hoz
A Gyermekjóléti szolgálat 2017. évi költségvetési fõösszegét 7 368 e/Ft-ban határozza meg.

Önkormányzati rendelet 20. §-hoz
A Bölcsõde 2017. évi fõbb kiadásait szabályozza ennek megfelelõen:
– Személyi juttatások:
34 880 e/Ft
– Munkaadói járulék és szociális helyi adó:
8 158 e/Ft
– Dologi kiadások:
12 525 e/Ft
Önkormányzati rendelet 21. §-hoz

Önkormányzati rendelet 34. §-hoz
A Gyermekjóléti szolgálat fõbb bevételei
– Mûködési támogatás:
– Finanszírozási bevételek

Önkormányzati rendelet 22. §-hoz
Az önkormányzat által fenntartott Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési fõösszegét 26 919 e/Ft-ban határozza meg.

A Szolgálat fõbb kiadásai kerültek meghatározásra:
Ezek:
Személyi juttatások:
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Dologi kiadások:

Az intézmény fõbb bevételi forrásai
Ezek:
– Mûködési támogatás:
8 413 e/Ft
– Mûködési bevételek:
326 e/Ft
– Finanszírozási bevételek:		
18 180 e/Ft

Az intézmény 2017. évi létszámkeretét 2 fõben határozza meg.
Önkormányzati rendelet 37. §-hoz
A Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2017. évre elfogadott költségvetését,
mint az önkormányzat rendeletének melléklete került meghatározásra.
Önkormányzati rendelet 38. §-hoz

Önkormányzati rendelet 24. §-hoz
10 946 e/Ft
2 450 e/Ft
13 523 e/Ft
0 e/Ft

Önkormányzati rendelet 25. §-hoz
Az intézmény 2017. évi létszámkeretét 4 fõben határozza meg.

Az önkormányzat rendeletének végrehajtására vonatkozó kiemelt eljárási szabályokat tartalmazza.
Önkormányzati rendelet 39. §-hoz
Tekintettel arra, hogy a központi költségvetési törvény 2017. 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.
Önkormányzati rendelet 40-41. §-hoz

Önkormányzati rendelet 26. §-hoz
Az Idõsek Otthona, a ház segítségnyújtás és a szociális étkeztetés költségvetési
fõösszegét 25 931 e/Ft-ban határozza meg.
Az intézmény fõbb bevételei:
Mûködési támogatás:
6 881 e/Ft
Mûködési bevételek:
9 420 e/Ft
Finanszírozási bevételek:
9 630 e/Ft
Önkormányzati rendelet 27. §-hoz
13 494 e/Ft
3 048 e/Ft
9 389 e/Ft

Önkormányzati rendelet 28. §-hoz

A rendelet mellékletét sorolja fel tételesen, illetve rögzíti, hogy tartalék feletti rendelkezés jogát fenntartja.
Üröm, 2017. február hó
		
		

Önkormányzati rendelet 29. §-hoz

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2017 (II.
23.) önkormányzati rendelete a 12/2016 (IX. 29.) önkormányzati
rendelettel módosított, 4/2016 (III. 31.) önkormányzati rendelettel
módosított az 1/2016 (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl

A védõnõi szolgálat 2017. évi költségvetési fõösszegét 18 092 e/Ft-ban határozza meg.

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

Önkormányzati rendelet 30. §-hoz
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Laboda Gábor
polgármester

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:

Az intézmény 2017. évi létszámkeretét 5 fõben határozza meg.

Fõbb bevételei:
Mûködési támogatás:
Mûködési bevétel:
Finanszírozási bevétel:

5 970 e/Ft
1 334 e/Ft
64 e/Ft

Önkormányzati rendelet 36. §-hoz

Önkormányzati rendelet 23. §-hoz

Az intézmény fõbb kiadásai:
Személyi juttatások:
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Dologi kiadások:

4 500 e/Ft
2 868 e/Ft

Önkormányzati rendelet 35. §-hoz

Az intézmény 2017. évi létszámkeretét a rendelet 15 fõben határozza meg.

Az intézmény fõbb 2017. évi kiadásai:
Személyi juttatásokra:
Munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó:
Dologi kiadások:
Felhalmozási kiadások:

14 426 e/Ft
2 953 e/Ft
713 e/Ft

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi módosított bevételei és kiadásai
18 000 e/Ft
0 Ft
92 e/Ft

/1/ A Képviselõ-testület a 2017. évi költségvetési módosított bevétel fõösszegét:
2 134 980 eFt-ban (azaz kettõmilliárd százharmincnégymillió kilencszáznyolcvan ezer
forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint.
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/2/ Az önkormányzat összesített 2017. évi módosított költségvetési bevételén belül
kiemelt elõirányzatonként:
Intézményi mûködési bevételeit 104 394 000 Ft-ban (azaz száznégymillió háromszázkilencvennégyezer forintban
a.) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 407 913 000 Ft-ban (azaz négyszázhétmillió kilencszáztizenháromezer forintban)
b.) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét
107 722 000 Ft-ban (azaz százhétmillió hétszázhuszonkettõ ezer forintban)
c.) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 379 893 000 Ft-ban, (azaz háromszázhetvenmillió nyolcszázkilencvenháromezer forintban)
da.) mûködési célú támogatások 379 893 e/Ft.
db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft.
d. )Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 54 737 000 Ft-ban (azaz ötvennégymillió hétszázharminchétezer forintban)
e.) Pénzforgalom nélküli bevételek 685 166 000 Ft-ban (azaz hatszáznyolcvanötmillió százhatvanhatezer forintban)
f.) Finanszírozás bevételei 395 155 000 Ft-ban (azaz háromszázkilencvenötmillió százötvenötezer forintban)
ga.) belföldi finanszírozási bevétel 395 155 000 Ft-ban (azaz háromszázkilencvenötmillió százötvenötezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:		
1 305 077 e/Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei:		
739 903 e/Ft
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:
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.

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 267 263 000 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, 2017. február 22.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2016
(XII.15.) önkormányzati rendelete a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2017. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC törvény 83 § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2017. re
fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
1.)

Étkezési norma meghatározása:
Napi háromszori étkezés:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

450 Ft/adag
76 Ft/nap
324 Ft/nap
50 Ft/nap

2.)

Napi háromszori étkezés:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

515 Ft/nap
86 Ft/nap
366 Ft/nap
63 Ft/nap

3.)

Diétás ebéd:
Felnõtt ebéd:

487 Ft/adag
487 Ft/adag

Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. §
/1/ A képviselõ-testület a 2017. évi költségvetés módosított kiadások
fõösszegét: 2 134 980 eFt-ban (azaz kettõmilliárd százharmincnégymillió kilencszáznyolcvan forintban) állapítja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2017. évi kiemelt módosított kiadási
elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
a) Mûködési költségvetési kiadás 879 328 000 Ft-ban (azaz nyolcszázhetvenkilencmillió háromszázhuszonnyolcezer forintban)
aa.) Személyi juttatások kiadásai 374 215 000 Ft-ban (azaz háromszázhetvennégymillió kettõszáztizenötezer forintban)
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 019 000
Ft-ban (azaz százmillió tizenkilencezer forintban)
ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 339 329 000 Ft-ban (azaz háromszázharminckilencmillió háromszázhuszonkilencezer forintban)
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 994 000 Ft-ban, (azaz negyvenegymillió kilencszázkilencvennégyezer forintban)
ae.) Egyéb mûködési kiadások 23 771 000 Ft-ban (azaz huszonhárommillió hétszázhetvenegyezer forintban)
b.) Felhalmozási költségvetés kiadás 505 236 000 Ft-ban (azaz ötszázötmillió
kettõszázharminchatezer forintban)
ba.) Beruházások kiadásai: 180 356 000 Ft-ban (azaz száznyolcvanmillió háromszázötvenhatezer forintban)
a.) Felújítások kiadásai 324 880 000 Ft-ban (azaz háromszázhuszonnégymillió
nyolcszáznyolcvan forintban)
bc.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban (azaz nulla forintban) állapítja meg.
c) Finanszírozási kiadások 395 155 000 Ft-ban (azaz háromszázkilencvenötmillió százötvenötezer forintban)

2. §
1.) Jelen rendelet 2017. január 1-jével lép hatályba, rendelkezéseit ettõl az
idõponttól kell alkalmazni, ezzel egyidejûleg a 13/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2016. december 14.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC törvény 83§ (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a 2016. évre vonatkozóan az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
1.)

789 328 e/Ft-ban
505 236 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.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2016
(XII.15.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a 2017. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról

ca.) belföldi finanszírozási kiadás 395 155 000 Ft-ban (azaz háromszázkilencvenötmillió százötvenötezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)kötelezõ feladatok kiadásai
b)önként vállalt feladatok kiadásai
c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az intézmény étkezési térítési díja 2017-ben:
Étkezési térítési díj napi háromszori étkezésre:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

151 Ft/nap
300 Ft/nap
100 Ft/nap
551 Ft/nap

Felnõtt és vendég ebéd bruttó 530 Ft.
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2.)

Nyersanyag norma meghatározása:
Nyersanyagnorma háromszori étkezés esetén: 586 Ft/fõ/nap
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

Tisztelt Adófizetô
Ürömi lakos!

154 Ft/nap
325 Ft/nap
107 Ft/nap
2. §

1.)A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016.
január 01-tõl kell alkalmazni. 2017. január 01-jével a 23/2015 (XII.17.) önkormányzati rendeltét hatályon kívül helyezi.
2.)A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2016. december 14.
Laboda Gábor
polgármester

Ürömiek Baráti Társaságát.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 17/2016
(XII.15.) önkormányzati rendelete a 24/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására az általa fenntartott Hóvirág Bölcsõdében
az intézményi ellátásokért fizetendõ térítési díjak és étkeztetési
normák megállapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. § (1) bekezdés (6) (8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
24/2015 (XII.17.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Nyersanyag norma meghatározása
1.)

Napi négyszeri étkezés: 430 Ft/fõ/nap
Reggeli
65 Ft/fõ/nap
Tízórai
50 Ft/fõ/nap
Ebéd
250 Ft/fõ/nap
Uzsonna
65 Ft/fõ/nap

2.)

Az intézményi étkezési térítés díja:
Négyszeri étkezés:
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

2.)Ez a rendelet 2017. január 01-jével lép hatályba.
3.)A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2016. december 14.
Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2016. (XII.
15.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2017. évi térítési díjairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott Idõsek Napközi Otthonában (INO) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját a jelen rendelet 1. 2. és 3.
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. §
1.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017.
január 01-jével kell alkalmazni.
2.) 2016. január 01-tõl a 25/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

Laboda Gábor
polgármester
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

Ezt írja be a rendelkezô nyilatkozatába!

Fontos!
A rendelkezés csak akkor érvényes és telje
síthetô, ha a fenti adószámot, a borítékon
pedig az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító
jelét pontosan tünteti fel!

Tájékoztatóm aktualitását a közelmúlt eseményei adják,
pontosabban a februári hóolvadás és annak következményei.

1. §

Üröm, 2016. december 14.

Adószámunk: 18681749-1-13

TÁJÉKOZTATÓ

645 Ft/fõ/nap
98 Ft/fõ/nap
63 Ft/fõ/nap
387 Ft/fõ/nap
98 Ft/fõ/nap

3.) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

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

Köszönjük!

1.)Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Laboda Gábor
polgármester

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

Konkrétan a hirtelen jött olvadás, a nagy mennyiségû hólét a még
fagyos föld nem tudta beszívni, így azt az ingatlanok elõtti vízelvezetõ
árkoknak kellett volna levezetniük. A nem kellõen karbantartott víz
elvezetõk nem tudtak megbirkózni a nagy mennyiségû hólével, ezért
veszélyeztették az ingatlanokat.
Ennek kapcsán jelentek meg olyan vélemények a községi levelezõ
oldalon, amelybõl egyértelmûen megállapítható volt, hogy még mindig
vannak a településen élõk között olyan ingatlan tulajdonosok, akik úgy
gondolják, hogy az ingatlanuk elõtti árok, folyóka, csatornanyílás,
átereszek tisztítása, jó karban tartása az önkormányzat feladata.
Tájékoztatom tehát az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a
14/2004 (III.29.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat
12/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete a következõképpen ren
delkezik. Az, aki „az ingatlan elõtti árkot, folyókákat, csatornanyílást,
átereszt nem tisztítja, vagy csapadékvíz zavartalan lefolyását nem
biztosítja (hordalék, hulladék eltávolítása), a közösségi együttélés
alapvetõ szabályait sérti, és 150 000 Ft-ig terjedõ közigazgatási
bírsággal sújtható.”
Ugyancsak az elõbbiekben említett önkormányzati rendeletek
rendelkeznek az ingatlanok elõtti járdaszakasz rendszeres
tisztításáról, téli idõszakban pedig a hó- és síkosság mentesítésrõl,
a következõképpen: „aki nem gondoskodik az ingatlana elõtti
járdaszakasz rendszeres tisztántartásáról, téli idõszakban a hó- és
síkosság mentesítésrõl szintén a közösségi együttélés alapvetõ
szabályait sérti és ezért 150 000 Ft-ig terjedõ közigazgatási
bírsággal szankcionálható.”
Kérem a tisztelt ingatlan Tulajdonosokat, hogy a jelen
tájékoztatóban közölt helyi rendelkezéseket tartsák be.
Üröm, 2017. március
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Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Év eleji interjú Üröm polgármesterével
Az államháztartási törvény korábbi módosításával
megszüntette az önkormányzatok ún. két lépcsõs tervezési kötelezettségét, nevezetesen azt, hogy a gazdasági évet megelõzõ év november 30-áig elsõ lépcsõben
elfogadják a következõ év gazdasági koncepcióját. Ez
a koncepció nagy vonalakban tartalmazta a következõ
gazdasági év fõbb irányait és lehetõségeit.
Üröm Önkormányzata is élt a törvényi lehetõséggel,
így pár éve egy lépcsõben, azaz az éves költségvetéseiben dönt az adott év gazdálkodási kereteirõl, a
végrehajtandó célokról. A település 2017. évi költségvetését a testület februári soros ülésén fogadta el, ez
alkalomból került sor a település polgármesterével,
Laboda Gáborral egy interjú keretében a település lakosságát is érintõ kérdések átbeszélésére, a költségvetés ismertetésére.
Cs.G.: Egy kis bemelegítõ kérdés. Hogy indult a 2017-es
év az önkormányzatnál?
L.G.: Érdekes a kérdés, mivel nem tudok éles határt húzni
a múlt és a jelenlegi év kezdete közt. Az önkormányzat feladatai nem választhatók így élesen szét. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos mûködtetést biztosítani kell. Ebbe a rendkívülinek mondható idõjárás is beleszólt, hiszen jobban oda kellett figyelni az intézmények fûtésére, a síkosság mentesítésére, a köztisztaság biztosítására stb.
Ezen kívül a múlt év végén – figyelemmel a nemzeti köznevelési törvényben foglaltakra – az iskolák mûködtetési feladatainak átadását is elõkészítettük, mivel a törvény értelmében ezt a feladatot 2017. január 1-jétõl a KLIK Tankerületi Igazgatóságai vették át.
Így az ezzel járó teendõket sem lehetett 2016-ban lezárni, ez is az
évindítás egyik fontos és prioritást élvezõ feladata volt.
Cs.G.: Ez azt jelenti, hogy ez év január 1-jétõl az iskolák
fenntartásán túl az üzemeltetés is elkerült az önkormányzatoktól?
L.G.: Igen, a gyermekek étkeztetése maradt az önkormányzatoknál, tehát Üröm önkormányzatának biztosítania kell továbbra is
az iskolai étkeztetést.
Cs.G.: Az átadás zökkenõmentes volt és milyen elõkészí
téssel járt?
L.G.: Az elõkészítés múlt év októberében megkezdõdött, mivel
az átadás dokumentumait december 15-éig kellett aláírni mindkét
félnek. Tekintettel arra, hogy a mûködtetésben foglalkoztatott alkalmazotti állomány a KLIK állományába került 2017. január 1-jétõl,
így az átkerülõ alkalmazottakra vonatkozó állománytáblákat, kimutatásokat elõ kellett készíteni és továbbítani. Az oktatási intézmény
tulajdonjoga továbbra is az önkormányzatnál maradt, de maga az
ingatlan és a benne levõ ingatlanvagyon a KLIK vagyonkezelésé-

be került. Ezért múlt év decemberében két szerzõdést írtunk alá,
egy megállapodás és egy vagyonkezelési szerzõdést. Az aláírt vagyonkezelési szerzõdés értelmében nem tartott fenn magának az
önkormányzat közös használatú ingatlanrészt, így a tálalókonyha
helyiségét sem, kizárólag az étkeztetést biztosítjuk, vállalva az e
feladat ellátáshoz szükséges létszám foglalkoztatásának költségeit, a feladathoz kapcsolódó mûködtetés költségeit.
Üröm az Érdi Tankerületi Központhoz tartozik, a továbbiakban
az átadott vagyonelemek mûködtetése a központ feladata. Egyébként az átadás zökkenõmentes volt, korrekt tárgyalások és egyeztetések elõzték meg, hiszen emberek sorsáról is dönteni kellett.
Cs.G.: Az átadást tekintve két hónap telt el, vannak olyan
tapasztalatok, melyet érdemes megemlíteni, vagy túl rövid ez
az idõ ahhoz, hogy korrekt véleményt lehessen mondani?
L.G.: Az eltelt idõszak alatt csak kisebb korrekciókra volt szükség, ezek elsõsorban a közösen foglalkoztatott létszámot érintették. A felmerült problémát rövid úton rendeztük. Így elmondható,
az étkeztetés biztosítása zökkenõmentes, hiszen az önkormányzat idõben írta ki a közbeszerzési eljárást és idõben hirdetett eredményt is. Az új beszállítóval a szerzõdést még múlt évben megkötöttük. Azt mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy az oktatással kapcsolatos feladatellátás (fenntartás, mûködtetés) egy
kézbe kerülése, az önkormányzatoktól való elvétele nem a helyi
közösség érdekeit szolgálja.
Cs.G.: Valószínû, hosszabb idõre van szükség ahhoz,
hogy reális véleményt lehessen mondani. Ön ezt hogy látja?
L.G.: A kérdés elsõ felével egyetértek, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy már korábban indult az oktatási rendszer átalakítása, egy felemás megoldással. A korábbi változtatás az egy
kézben lévõ fenntartást, mûködtetést külön választotta, így az önkormányzatok egy része csak a mûködtetési feladatokat látta el,
a fenntartás pedig a KLIK-hez került. Mint elõzõekben említettem,
2017. január 1-jétõl a két feladatellátást egy kézbe helyezték és
tankerületi központokat hoztak létre, csak remélni lehet, hogy ez a
rendszer mûködõképesebb lesz.
Cs.G.: Az év eleji interjúink eddig elsõsorban az elfogadott
folyó évi költségvetésrõl szóltak. Ezt a hagyományt követve
kérdezném, hogy a februári soros ülésen a testület döntött a
2017-es települési költségvetésrõl?
L.G.: Igen. A február 22-ei ülésen fogadták el a képviselõk azt
a rendeletet, amely meghatározza az idei év gazdálkodási kereteit, tehát a kötelezõen ellátandó feladatokat, illetve az önként vállalt
feladatokat és az e feladtok mellé rendelt elõirányzatokat.
Cs.G.: Kérném, konkretizálja a fõbb bevételi forrásokat és
azt, hogy mire elegendõek a tervezhetõ bevételek?
L.G.: Összességében 1 658 190 000 Ft bevétellel számolhatunk nagy biztonsággal, bizonytalan bevételt nem terveztünk. A jelzett bevételi összeg hasonló nagyságrendû, mint a múlt évi eredeti bevételi elõirányzat volt, ha jól emlékszem 1 742 000 000 Ft volt.
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A fõbb bevételi források:
– intézmények mûködési bevételei
66 533 000 Ft
– közhatalmi bevételek (adók, bírságok, pótlékok)
304 360 000 Ft
– átvett pénzeszközök
18 000 000 Ft
– központi támogatások
368 858 000 Ft
– felhalmozási bevételek
45 000 000 Ft
– pénzforgalom nélküli bevétel
720 000 000 Ft
– finanszírozási bevétel
135 439 000 Ft
Érdemes a 720 000 000 Ft-os pénzforgalom nélküli bevételrõl
annyit megemlíteni, hogy ez a bevételi forrás az összbevétel
43,4%-a. Igazán ez a forrás teszi stabillá a tervezett bevételeinket, miután ez az összeg az évek óta gyûjtögetett tartalék, amely
rendelkezésünkre áll, de a tervezett többi bevétel is reális és
teljesíthetõ.
A kérdése második felére válaszolva „mire elegendõ a tervezett bevétel?” azt tudom elmondani, hogy a település mûködtetése
szempontjából tudjuk biztosítani az optimális mûködtetés kiadásait. Ilyen kiadások:
– az intézményekben dolgozók bérkiadásai és járulékos költségei
– dologi kiadások
– civil szervezetek támogatási kiadásai
– szociális kiadások
– zöldterület gazdálkodás, köztisztasági feladatellátás
– temetõfenntartás stb.
Az említett feladatokra az éves költségvetés bevételeinek közel
50%-át fordítja az önkormányzat, elõször is azért, mivel döntõen
kötelezõen ellátandó feladatokról van szó, illetve Üröm Önkormányzata szintén prioritást ad a költségek tervezése során az említett feladtok ellátásának.
Cs.G.: Gondolom a mûködtetés prioritása mellett a fejlesztési feladatokat is fontosnak tartja a település önkormányzata?
L.G.: Hosszú évek eredményei mutatják, hogy olyan évünk
még nem volt, hogy fejlesztések, felújítások ne lettek volna a
településen. Ez igaz a 2017-es évre is. Igen komoly összeget,
615 000 000 Ft-ot irányoztunk elõ a felújításokra, illetve a fejlesztésekre. Ez az összeg nyújt majd fedezetet:
– a mûvelõdési ház rekonstrukciós felújítására
– út, járdaépítésre
– út felújításokra, kátyúzási munkákra
– a legégetõbb belvízrendezési munkákra
– gépek cseréjére
– jármûvek felújítására
– zöldterületek karbantartására
Külön említeném, hogy a Kossuth Lajos és Táncsics Mihály utcák új aszfalt szõnyegezést kapnak. Az útépítéseknél maradva jó
ütemben halad a tervezés, a Panoráma liget településrészen az új
utak kiépítésére és ezzel párhuzamosan szervezzük az érintett ingatlantulajdonosok bevonását a beruházási költségek egy részének viselésében. Terveink szerint az elõkészítést szeptemberig
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befejezzük, így szeptemberben megkezdhetõ a konkrét kivitelezés. Nagyon fontos, hogy az érintett ingatlantulajdonosok akarják,
segítsék, ne pedig akadályozzák az elõkészítõ szervezõ munkát.
Cs.G.: Ha a fejlesztésekre fordítható bevételek felosztását
illetõen prioritást állít fel, úgy valóban a mûvelõdési ház áll az
elsõ helyen?
L.G.: Tény, hogy fontossági sorrendnek lennie kell. A jelenleg
mûködõ önkormányzati testület a választási programjában már
megjelölte a mûvelõdési ház rekonstrukcióját, tehát nem hirtelen
elõkapott ötlettel álltunk elõ. A programunkkal a lakosság döntõ
többsége azonosult, ezt a választási eredményeink visszaigazolták. Úgy gondolom, méltatlanok azok a körülmények ehhez a településhez, melyek az elavult, lehasznált jelenlegi épületben a helyi közmûvelõdésre rendelkezésre állnak. A testület is gondolkodott egy egyszerû felújításon, gondolkodott továbbá pályázati pénzek megszerzésérõl, ezért több megoldási lehetõséget vázolt fel.
Cs.G.: Olvasom, hogy vannak nagyon aggódók, akik félnek, hogy kiüríti az önkormányzat a kasszát.
L.G.: Akkor kellett volna aggódni, amikor ez az önkormányzat
átvette az elõdeitõl a kasszát, az valóban üres volt, miközben egy
sor megoldatlan feladatot örököltünk. Ugyanakkor jelenleg is biztosított a település jó színvonalon történõ mûködtetése, 600 millió
Ft jut beruházásra, és még 200 millió Ft-ot meghaladó a tartalék is
az idei költségvetésben.
Cs.G.: Ezek szerint van realitása annak, hogy a tervezett
új mûvelõdési központ kivitelezési munkái indíthatóak lesznek 2017-ben?
L.G.: Ennek a realitása adott, de azért nem szabad elhamarkodni. Ez alatt azt értem, hogy amire csak lehet, arra Üröm Önkormányzata pályázni szeretne. Mivel megkezdett beruházás esetén kizárhatjuk magunkat a pályázat lehetõségébõl és ez a kérdés
az elsõ félév végére eldõlhet, azért ezt az idõpontot jelölöm meg,
mivel információink szerint az EUS és a többi pályázatot is március végéig kiírják az illetékesek. A 2017-es költségvetésben terveztük a beruházás teljes költségét, pontosan azért, hogy pályázati
lehetõség hiányában, vagy sikertelen pályázat esetén indítani tudjuk a rekonstrukciós felújítási munkákat. A hangsúly itt a felújításon
van azért, mivel eleve a testület felújításban gondolkodott azzal,
hogy ha idõközben lehetõségünk lesz pályázni, akkor azt megcélozzuk. A tervek is így készülnek. A kiviteli terveket is csak akkor készíttetjük el, ha biztos a pályázat lehetõsége, illetve az esélyünk arra, hogy nyerjünk. Amennyiben nem lesz ilyen lehetõség,
úgy egyértelmû, hogy a felújítási munkák kerülnek elvégzésre saját forrásaink terhére.
Cs.G.: Ez valóban logikus és a település érdekeit messze
figyelembe vevõ bölcs döntés, tehát ezért húzódik most már
két éve ennek a beruházásnak az indítása?
L.G.: Nem csak ezért, hanem pontosan ezért is! Úgy gondolom, hogy azoknak az elveknek a mentén kell munkálkodnunk továbbra is, amelyek eddig beváltak. Szemben egy-két eltorzított véleménnyel. Üröm Önkormányzata eddig minden olyan
lehetõséggel élt, amely a település gyarapodását szolgálta. Ide
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tartoznak a pályázati lehetõségek is. Konkrétan a mûvelõdési
ház felújítása nem csak a pályázat miatt tolódik, hanem az
elõkészítés idõigényessége végett, hiszen a terveztetés, engedélyeztetés, majd a közbeszerzés kiírása, lebonyolítása mindmind igen idõigényes. Ennél a beruházásnál idõ közben területnövelésre nyílt lehetõség, ezért adásvétellel azt is megszerezte az önkormányzat. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével elõre gondolkodtunk, hogy ha pályázhatunk, és új épületben
gondolkodhatunk, akkor a terület szûkössége ne legyen akadály.
Egyébként a megvásárolt ingatlan jó befektetés volt a jelen, illetve a jövõbeli tervek szempontjából is. A település központban
fekszik, közintézmény mellett van, és ha most nem is kerülne sor
arra, hogy a területet a mûvelõdési ház építéséhez igénybe vegyük, addig is hasznosítható más célokra és így még folyamatos
bevételt is jelenthet. Most várjuk a pályázati kiírásokat, de ezzel
párhuzamosan az elõkészítõ munkát folytatjuk. Talán még annyit,
hogy ezt a beruházást eleve áthúzódó beruházásként terveztük.
Cs.G.: Óvodában, bölcsõdében intézményi férõhelybõ
vítést, állagmegóvási munkákat terveztek, vagy erre egye
lõre nincs szükség?
L.G.: Karbantartásra, állagmegóvásra minden évben tartalmaz elõirányzatot a költségvetés. Erre az adott intézmény
vezetõje tesz javaslatot az elemi költségvetésében. Jelenleg folyamatban van két pályázatunk, az óvoda és a bölcsõde játszóudvarának teljes felújítására. Amennyiben eredménnyel zárulnak
ezek a pályázatok, úgy ebben az évben mindkét intézmény játszóudvara megújul.
Ami a bõvítést illeti, nem látom jelenleg ennek szükségességét, mivel a jelenleg folyó nevelési évre is mindkét intézményben a jogos igényeket teljesíteni tudták az intézmények vezetõi,
sõt még most is vannak mindkét intézményben szabad helyek.
Egyébként a fenntartónak lehetõsége van a csoportlétszámok
jelentõs emelésére is, hiszen gyermekintézményekrõl van szó,
ahol a kihasználtság soha nem éri el a 100%-ot, hanem jóval
alatta van.
Cs.G.: Sokan vészharangot kongatnak ebben a kérdés
ben. Az Ön válasza után úgy ítélem meg, hogy nem kell
aggódni.
L.G.: Nem aggódásról van szó azok részérõl sem, akik
többféle változatban ugyanarról beszélnek, hanem egy pár
ember magamutogatásáról. Minden áron fel akarják hívni magukra a figyelmet, hiszen a település lakossága elõtt nem ismertek, így ezt a módját választották. Igen sajnálatos, hiszen
olyan dolgokról próbálnak véleményt mondani, amihez nem is
értenek, hiányzik a jogi, szakmai és a tárgyi tudásuk. Mielõtt
ezt a kijelentésem is félremagyaráznák, tehát el kell mondanom, hogy én nem hiányként említem ezt, hanem azért, hogy
rávilágítsak arra, miszerint „tudom én is”, hogy a civil kontrollra szükség van egy demokráciában, de mindent jobban tudó, akadékoskodó és felsõbbrendû tuti megmondókra a pálya szélérõl, azokra nincs szüksége ennek a településnek, és
azokra sincs szüksége, akik két-három naponta jönnek elõ

lázálmos magyarázataikkal. Ezt a lakosság eldöntötte a korábbi ciklusokban, legutóbb pedig 2014-ben. Sajnos még mindig nem akarnak szembesülni ezzel a ténnyel.
Cs.G.: Ezek szerint teljesen hiteltelenek ezek a felvetések?
L.G.: Nagyon félrevezetõek. Csak a legutóbbi, pontokba szedett irományra gondolok, hemzseg az ismétléstõl, az
elõzõ véleményeikkel való szembemeneteltõl, a csúsztatásokról és még sorolhatnám. Csak példaként említem, hogy a Fõ
utcai park folyamatos karbantartásáról gondoskodik az önkormányzat. Õsszel valóban 2 db kiszáradt fa kivágása megtörtént. A tavaszi felújítási munkák még csak az elkövetkezõ hetekben kezdhetõk, hiszen télen senki nem végez ilyen jellegû munkát. A szökõkút felújítására is tavasszal kerül sor. Úgy gondolom, ez logikus, de nem mindenkinek. De említhetném az óvoda, bölcsõde játszóudvarát is, publikus volt, a testület döntött a
pályázatok benyújtásáról, de a csúsztatásból erényt akarókat
ez nem érdekli. De a legjobb példaként az iskolát mondanám.
Minden évben az utolsó pillanatig 10 milliókat költött az önkormányzat az iskolára. A konténer tantermek mellett a szülõk tették le a voksukat, 2017-tõl a kezelõi jog mellett a mûködtetést is
átadtuk. Ennek ellenére, mint a beszélni tanuló papagáj, ugyanazt szajkózzák, amit évekkel ezelõtt elkezdtek.
Összegezve nem elõbbre vivõ, jó szándékú, a település
érdekeit szolgáló észrevételekrõl van szó, hanem rosszindulattal fûszerezett hataloméhségrõl. Így nincs mirõl beszélni. A
képviselõ-testület tudja és érti a dolgát, ennek megfelelõen
hozzuk meg döntéseinket és dolgozunk falunkért, az itt élõkért.
Itt említeném meg, hogy annak idején már az elsõ ciklusban
azt a célt tûzte ki a képviselõ-testület, hogy a környék egyik
fejletlen települését felzárkóztatja és lehetõleg a legvonzóbb
településsé fejleszti. E célnak megfelelõen következetesen
végeztük munkánkat és végezzük ma is. Mára elértük, hogy
Üröm nemcsak a környék legvonzóbb és legkeresettebb települése, hanem Magyarország top 25 települése közül 1. helyen van, ugyanis településünkön a legmagasabbak a lakás,
illetve az ingatlanok árai. Ez nem véletlen, mivel tudjuk, a kereslet és a kínálat határozza meg az árakat. Az emberek pedig megnézik, hol vásárolnak. Az önkormányzat számára ez
visszaigazolás arra, hogy élhetõ és vonzó település lett Üröm,
ahová szívesen jönnek a családok és válasszák otthonukul.
Kérném is Öntõl, hogy a toplista jelenjen meg az újságban.
Úgy gondolom, hogy a behatárolt lehetõségeink ellenére elvégzett és felmutatott eredményeink önmagukért beszélnek. Annak ellenére, hogy mi nem szajkózzuk állandóan,
hogy évrõl-évre mennyi forráselvonástól estünk el, megpróbáljuk amit lehet pótolni és elõre nézni.
Cs.G.: Köszönöm az interjút.
L.G.: Köszönöm a lehetõséget.
Üröm, 2017. március hó
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TOP 25 LISTA

Top 25 lista: átlagos négyzetméterárak vidéken
2096 - Üröm
2094 - Nagykovácsi
2040 - Budaörs
2045 - Törökbálint
8630 - Balatonboglár
8230 - Balatonfüred
8621 - Zamárdi
9224 - Rajka
2011 - Budakalász
8380 - Hévíz
2051 - Biatorbágy
2097 - Pilisborosjenõő
9029 - Gyõr
9026 - Gyõr
8172 - Balatonakarattya
8174 - Balatonkenese
2120 - Dunakeszi
2623 - Kismaros
8600 - Siófok
2141 - Csömör
9022 - Gyõr
2083 - Solymár
9021 - Gyõr
2481 - Velence
2013 - Pomáz
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Forrás: FHB Index és KSH adatok alapján ELTINGA-számítás

Szépkorúak köszöntése

Nagy Lajost köszöntötte 90. születésnapja alkalmából
Vidákovits Tibor alpolgármester és dr. Halász Mónika jegyzõ.
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90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Metzler Ferencet dr. Halász Mónika jegyzõ.

Ürömi Tükör
Római Katolikus Egyház

Nagyböjt, a megújulás ideje
Március elsõ szerdájával kezdõdött meg a nagyböjti
idõszak. Sokunk számára ez az idõszak a visszavonult,
Istenre figyelõ, szórakozástól, földi élvezetekrõl való lemondás ideje. Tudjuk, hogy elõdeink milyen komolyan
vették ezt az idõszakot. Egyházunk évezredes hagyományában mind a mai napig komoly létjogosultsága, nagyon
fontos szerepe van.

Sajnos sokan szeretnék megváltoztatni a böjtrõl való
gondolkodásunkat, félre magyarázva az eredeti jelentését.
Ez nem egy fogyókúra, vagy méregtelenítõ kúra. A böjt egy
komoly lemondás, azért, hogy Isten iránti szeretetünket kifejezzük, hitünkben megerõsödjünk, és az önmegtartóztatással saját magunkat, akaratunkat erõsítsük. Mit is tanít Jézus
a követésérõl a csodálatos kenyérszaporítás után?
„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen. Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az
megmenti. Mert mi haszna van belõle az embernek, ha
megszerzi akár az egész világot is, de maga elpusztul vagy
súlyos kárt szenved? Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön
a maga és az Atya, meg a szent angyalok dicsõségében.”
(Lk 9,23b-26)
Láthatjuk tehát, hogy egy egész életre szóló feladatot,
küldetést ad nekünk Jézus. Ha igaz módon akarjuk szolgálni Õt, akkor bizony nem a saját akaratunkat, elképzeléseinket, vágyainkat kell követnünk. Ha igaz keresztényként akarunk élni, akkor nem sajátmagunkat, hanem Isten helyezzük az elõtérbe, és csendes szolgájaként teljesítjük hivatásunkat. Próbálják elhitetni velünk, hogy tetteinknek nincs
következménye, vagy nem érdemes ezzel törõdni, hiszen
Isten nem létezik. Sajnos Egyházunk tapasztalata szerint,
sokszor túl késõn jönnek rá ezek az emberek, hogy elvesztegették életüket, de már nem tudják helyrehozni hibájukat.
Nagyböjt ideje ezért is fontos számunkra, hiszen a böjti idõ lélekben, életünkben, gondolkodásunkban segít megújulni, javítani.
Ebben erõsít meg minket Ferenc pápa nagyböjti üzenete is, kiegészítve a szegényekre való figyelem felhívásával:
„A nagyböjt kedvezõ idõszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal
és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az idõszakban jóval nagyobb odafigyeléssel
kell hallgatnunk és megfontolnunk. Arra szólít fel bennünket,
hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember elõtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy
akár egy szegény ismeretlen.” (Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti körlevelébõl)
Mindannyiunknak kötelessége, hogy segítsük a körülöttünk élõket. Sajnos községünkben is élnek olyan családok,
magányos emberek, akik nem élhetnek olyan jólétben, mint
a legtöbbünk. Bizony, nekik még akár a mindennapi kenyér
is gond, nehezen beszerezhetõ.
Ezért rendezünk tartósélelmiszer gyûjtést március 1926 között. Az összegyûlt adományokat az Ürömi Katolikus Karitász juttatja majd el a rászorulóknak. Lehet, nekünk

nem gond 1 kg adományt megvenni, de ezeknek a testvéreinknek nagyon nagy ajándék. Tegyük szebbé, könnyebbé
az életüket, húsvéti ünnepüket. Az adományt a plébánián
Iroda Szolgálat idejében, illetve a Szentmisék után a templomban lehet átadni.
Bízom benne, és kívánom, hogy községünk minden tagja megújuljon ebben a nagyböjti idõszakban, lélekben és
életében. Ne késlekedjünk, fõleg ne féljünk ettõl változástól! Ne feledjük, valóban csak egyszer élünk, és minden nap
egy ajándék, lehetõség, ezért használjuk fel értékesen, és
ne vesztegessük el. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása visszaadta a reményt, hogy mindig változhatunk és
változtathatunk életünkön. Nem vagyunk elveszettek, nincs
reménytelen helyzet! Csak bele kell kapaszkodnunk Isten
felénk nyúló karjába, és elfogadni segítségét, megújító kegyelmét.
Minden kedves Testvéremnek ezekkel a gondolatokkal
kívánok áldott, gyümölcsözõ, megújító nagyböjti idõszakot!
Péter atya
ELÉRHETÕSÉGEK:
2096 Üröm, Fõ utca 47. Tel.: (+36) 26/950-879;
http://szentgyorgyplebania.wix.com/plebania
IRODA SZOLGÁLATI IDÕ:
Hétfõ és péntek 16-18 óra; Szerda 9-12 és 13-16 óra
TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁRA SZÁNT ADOMÁNYAIKAT hálás köszönettel vesszük az Ürömi Takarékszövetkezet erre szolgáló külön számláján:
65700093-50090611
Wilheim Péter
plébániai kormányzó
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MŰVELŐDÉSI HÁZ

Nõnap
A tavalyi évhez hasonlóan a Mûvelõdési Házban került sor a
Nemzetközi Nõnap megünneplésére a Hagyományõrzõ Egyesület, a Szépkorúak Egyesülete és az Idõsek Napközi Otthon tagjai részére.
Laboda Gábor polgármester idén is egy szál virággal
köszöntötte a hölgyeket, majd köszöntõkre, illetve versekre került sor.
Az ünnepi mûsor rendkívül színvonalas volt. Az Operett Voices társulat köszöntötte a szép számban megjelent
vendégeket Lehár Ferenc, Huszka Jenõ, Kálmán Imre és
más neves operett szerzõk – több esetben – közismert slágereivel. A fellépõ táncosokat és énekeseket hosszan tartó tapssal jutalmazta a közönség.
Ezután Kaiser Zoltán gondoskodott a jó hangulatról
élõzenés mûsorával.
A vendéglátásról az ünnepelt hölgyek gondoskodtak,
házi készítésû süteményekkel.

Laboda Gábor polgármester
személyesen köszöntötte
a hölgyeket
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A 19. század második felében indultak meg a nõmozgalmak
a nõk szabadságjogainak kivívásáért azért, hogy az addig
megszokott nõi szerep: Küche, Kinder, Kirche megváltozzon. A gazdasági, ipari, tudományos fejlõdés arra figyelmeztette a nõket, hogy a társadalmi munkamegosztás más
területein is lenne helyük, talán néha jobban tudnának vezetni, intézkedni, mint a férfiak. Ezért kezdtek el szervezkedni, gyûléseket tartani, tüntetni a munkához, tanuláshoz
való jogokért, az egyenjogúságért és hogy õk is szavazhassanak.
Lassan másfél évszázad múlt el, a követelések egy
része megvalósult a világ egyik részén. Még ma is van
feladata a nõmozgalmaknak: küzdünk a hátrányos megkülönböztetés, a családon belüli erõszak ellen és állandó az a követelés, hogy egyenlõ munkáért egyenlõ bér
járjon férfinak, nõnek.
A nõk jogos küzdelmének elismeréseként 1917-ben
március 8-át Nemzetközi Nõnapnak, ünnepnek jelölték
ki. Magyarországon 1948-ban ünnepelték elõször. Az
elsõ évtizedek igazi ünneplést jelentettek, mára már haladó hagyománnyá szelídült.
Itt, Ürömön minden évben igazán nagy öröm a
Nõnap és megható Polgármester úr gesztusa: személyesen adja át mindenkinek a gyönyörû virágot és még
egy kézfogásra, ölelésre is van ideje. /és ereje/ Köszönjük szépen, Polgármester úr!
Köszönjük Mindenkinek, akik az ünnepet megszervezték, mi nõk boldogok voltunk egy nap.
Hálából egy jó tanács: „Soha a nõkrõl csúnyán ne
beszélj. Nincs olyan alantas asszonyi személy, aki ne
volna méltó a tiszteletre: hisz asszony nélkül férfi se
születne”.
Darabosné Kovács Aranka
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SZÉPKORÚAK

Ürömi Szépkorú Egyesület
Az Ürömi Szépkorú Egyesület létszáma nagyon
szépen megnõtt tavaly óta, jelenleg 48 fõvel rendelkezünk.
Február 1-jén megnyitottuk az évünket, amit egy
bõl két születésnappal ünnepeltünk, majd ellátogattunk egy színházba február 6-án, ahol nagyon jól
éreztük magunkat és jól szórakoztunk.
A klubdélutánjainkat komoly tornával töltjük, valamint megbeszéltük az éves programunkat is.
Február 23-án készültünk a farsangra és együtt eltöltöttünk egy szép napot az INO-ban lévõ idõsekkel,
a Hagyományõrzõ Egyesülettel és a Pilisvörösvári
Napos Oldal vendégeivel és vezetõivel.
Február utolsó napjain ismét ünnepeltünk három
születésnapost.
Ürömi Szépkorúak vezetõje:
Csonkáné Varga Ibolya
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INO

Farsang
Az Idõsek Klubjában 2017. február 23.-án Farsangi bált rendeztünk.
Az idõsebb nyugdíjasok jelmezbe öltözve télûzõ versekkel, vidám kis mûsorral, a fiatalabb nyugdíjasok sok
süteménnyel, finom farsangi fánkkal készültek. A rendezvényre a pilisvörösvári Napos Oldal Idõsek Klubja
tagjait is meghívtuk. Az ünnepi ebéd után kezdõdött a
mulatság, a jó zenérõl Kaizer Zoli gondoskodott. Köszönöm a munkájukat és a támogatást a Szépkorú Nyugdíjas Klub és a Hagyományõrzõ Egyesület tagjainak. Nagyon szép napunk volt még az idõjárás is kedvezett, sokan eljöttek táncolni zenét hallgatni, a téli hideg napok
után kimozdultak otthonról szórakozni, aminek szívbõl
örülünk. Remélem, aki itt járt mindenki jól érezte magát
és a jövõ évi farsangi bálon is újra találkozunk.
Szemerei Mihályné
Intézmény vezetõ

Czeglédy Gabriella: Áll a bál
Farsangi fánk, pufóka,
teremben áll a móka.
Kéményseprõ, Piroska,
a szakács meg a kukta
ropják együtt a táncot,
mind megeszik a fánkot.
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MEGHÍVÓ
A 2017. május 1-jén
(hétfõ) megrendezésre
kerülõ CSALÁDI MAJÁLISRA
Helyszín:
Az ÜRÖMI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ELÕTTI TÉR


PROGRAMOK:
MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
10.00 órakor
• Fõzõverseny
Nevezés: 9.00 órától a helyszínen
a Mûvelõdési Ház munkatársainál
• Gyermekprogramok
• Délután lufieregetés!
• Ingyenes játékok a gyermekeknek
(ugrálóvár, körhinta, kisvasút,
arcfestés és más játékok)
ZENE: Élõzene
Az önkormányzati sátorban
mindenkit várunk egy tál ételre és
egy pohár italra.
Mindenkit szeretettel várunk!
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. – II. – III.
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KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Zöld Panna:
Virgonc városi nyomozók – Kuka
Mûvek 2.
Virgonc Városban, más városokhoz hasonlóan, forgalmas a
belváros. A Fõ utcán elegáns
üzletek sorakoznak, az Óváros zsúfolt a turistáktól, míg a
kertvárosi részen nyugalom honol. Van azonban egy különleges része: a Kuka Mûvek Hulladéktelep. Nem azért különleges, mert máshol nincs ilyen,
hanem azért, mert ott tíz rendkívüli kukásautó lakik. Õk a szokásos feladatainkon kívül arra
is ügyelnek, hogy semmi ne történjen Virgonc Városban, ami
árthat a környezetnek.
Dunajcsik Mátyás:
A szemüveges szirén
Atlanta egy apró, világvégi sziget világítótornyában él. Mikor nem Kamillával, a falubéli tanítónõvel beszélget rádión,
vagy apja jazz-lemezeit hallgatja, általában a tenger végtelen
horizontját kémleli. Egy napon
azonban különös vendég érkezik Szelesszírtre, aki olyan kalandba keveri Atlantát, amit még
a kislány híres tengerész õsei is
megirigyelnének.
Kate Morton:
A tóparti ház
Ebben a regényében
Kate Morton ismét
lenyûgözõ mozaikkal
kápráztatja el az olvasóit. Letagadott és kilesett titkok, hûség és
halálig megtartott ígéretek, a háború következményei mind-mind
súlyosan
nehezednek egy család életére, és elõbb-utóbb
tönkreteszik a látszólagos idillt. A történet
1933 nyarán kezdõdik
Cornwallban, egy ragyogó vidéki házban.
A régi, titokzatos eseményeket hetven év
múltán egy ott szabadságát töltõ nyomozó kezdi kibogozni.
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Alfredo de Braganza: Amrita –
Egy magyar nõ, aki India legnagyobb festõmûvésze lett
Amrita Sher-Gilt a legnagyobb festõmûvészüknek tartják az indiaiak, pedig a kivételes tehetségû, botrányos életû
festõnõ Budapesten, a Szilágyi
Dezsõ téren született 1913ban. Apja Umrao Singh SherGil, padzsábi arisztokrata polihisztor volt, anyja magyar zsidó
zongoramûvésznõ, Gottesmann
Marie-Antoinette. Baktay Ervin,
a híres orientalista nagybátyja volt. Amrita tehetsége már a
Dunaharasztiban töltött gyermekévek alatt megmutatkozott.
Felnõttként
ellenállhatatlanul
vonzotta a Kelet.
Kimberley Freeman:
Parázs-sziget
Az írónõ legújabb családregénye ismét Ausztrália egzotikus tájaira csábítja az olvasót.
1891-ben Tilly Kirkland házassága tragikus véget ér. A
bûntudattal küszködõ lány egy
távoli szigetre menekül, ahol
egy kislány nevelõnõje lesz.
A kislány édesapja, a jóképû,
özvegy börtönparancsnok felkelti a lány érdeklõdését. Aztán feltûnik a kertben egy furcsa rab, és Tilly élete még különösebb fordulatot vesz.

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

13.30–19.30
8.30–12.30
13.30–19.30
8.30–12.30
8.30–12.30
Telefon:
06 30 458 7615
06 26 350 199

e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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Ürömi Tükör
TÁJÉKOZTATÓ

Német Nemzetiségi Kisebbség hírei

A 2017-es magyarországi németek kalendáriumában megjelent Georg Hambach írása a tavalyi áprilisi eseményekrõl, melyet megosztunk kedves olvasóinkkal.
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Ürömi Tükör
PLATÁN

Nõnap a Platánban
Laboda Gábor polgármester – a hagyományokhoz híven – az idén is személyesen köszöntötte a Nemzetközi Nõnap alkalmából a Platán Idõsotthon hölgyeit.
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Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Magyar Kultúra Napja 2017
Ebben az évben is méltó módon ünnepeltük a Himnusz születésnapját, ezúttal a Mûvelõdési Ház és az Ürömi
Hagyományõrzõ Egyesület közös rendezésében.
Az ünnepségre a Könyvtárban került
sor január 19-én. Az ünnepi mûsor elõtt
a Hagyományõrzõ egyesület tagjai köszöntötték a megjelent vendégeket. Busa Lajos a Himnuszt szavalta el, Varga
Gyula versben, míg Darabosné Kovács
Aranka prózában, de részletesen emlékezett meg a jeles napról.

Ezután opera és operett estre került
sor a Magyar Állami Operaház két énekesének fellépésével. Csonka Zsuzsanna
és Daróczi Tamás már nem elõször léptek fel Ürömön. Ezúttal azonban az eddigieknél is változatosabb mûsorral érkeztek. Idén az opera kapott nagyobb hangsúlyt (a mûvészek Puccini, Verdi, Rossini,
Erkel és más híresebb szerzõk mûveit adták elõ), de voltak „hagyományos” operett
slágerek is. A legtöbb mû élõben hangzott
el, de voltak mûvek, amelyet a közönség
videón tekinthetett meg. A siker most sem
maradt el, de az igazi siker mégis az volt,
hogy méltó módon emlékeztünk a Magyar
Kultúra Napjára.

DO-IN
japán meridián torna foglalkozás indul
az ürömi Közösségi házban
szerdánként 8:30-tól.
Elsõ óra: április 5.
Különösen ajánlott indokolatlan fáradtság, gerincproblémák,
ízületi nehézségek, izomfeszülések esetén kortól és nemtõl függetlenül.
További információ:
Vurai Zsuzsanna
06 20 370 5309

I. – II. – III.
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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

48

I. – II. – III.

Szeretettel várunk minden kedves Vendéget,
patinás pince éttermünkbe, mely alkalmas családi,
baráti és üzleti ebéd,vacsora illetve rendezvények
lebonyolítására.

Napi kétfogásos menü csak 750 Ft-ért!
Akcióinkról informálódhat az Öreg
Sváb Étterem facebook oldalán!
Asztalfoglalás: 06 26 350 346-os
06 20 94 40 544-es telefonszámon
www.oregsvab.hu

és a

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

Május 1-jén megnyitjuk
panoráma teraszunkat!
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:12-22 óráig • Szombat:12-24 óráig • Vasárnap:12-21 óráig

"

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

I. – II. – III.

ételfogyasztás esetén váltható be.

49

(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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.
Dr. Molnár Attila

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

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

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

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

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

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

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

Nyitva tartás:
Augusztus-Szeptember

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.

H–P.: 07–17
Sz.: 07–12

– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
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csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h

valamint egész évben
kapható fabrikett és
tûzifa!
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MSEGÍTHESSÜNK!
INDEN AUTÓ TÍPUSRA
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Elõzetes
megbeszélés
alapján
bútort, elektromos háztartási gépet
(mosógép, centrifuga stb.) is lehet
hozni!
Ingyen lehet válogatni! Hozhatsz,
vihetsz!
Köszönjük!
Önkéntesek

!
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!
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SZERETETTEL VÁRJUK
MEGÚJULT COOP ÁRUHÁZUNKBAN!
Cím: Üröm, Fő tér 1.
Nyitva tartás: 2017.03.31. péntektől:
Hétfőtől Péntekig: 6.00 - 19.00-ig
Szombat: 6.00-15.00 óra
Vasárnap: zárva
Ismerje meg helyben sütött friss, meleg és ropogós pékáru
termékeinket!
Fedezze fel friss zöldség és gyümölcs részlegünket!
Széles választékkal és remek akciós ajánlatokkal
folyamatosan várjuk Önöket!

KEZDJE NÁLUNK A BEVÁSÁRLÁST! MEGÉRI!
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