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Tisztelt Lakótársaim!
Az Ürömi Tükör márciusi számában megjelent interjúban tájékoztatást adtam arról, hogy a 2018-as gazdasági évben milyen feladatokat tervez önkormányzatunk, illetve anyagi
lehetõségeinkbõl milyen fejlesztéseket tudunk indítani, finanszírozni.
A jelen tájékoztatómban az év eltelt idõszakában végrehajtott,
illetve a folyamatban lévõ feladatokat ismertetem, hiszen az
elsõ félév utolsó hónapjában vagyunk.
Fejlesztések
– A közvilágítás korszerûsítésének elõkészítését még
2017-ben indította önkormányzatunk. A lehetõ legtöbb
buktatót szeretnénk kikerülni, ezért az elõkészítésre az információk begyûjtésére, azok mérlegelésére nagy hangsúlyt helyezünk azért is, hogy a jelenlegi közvilágítás a
korszerûsítés után ténylegesen minõségi változást eredményezzen. Több kivitelezõvel, illetve a témában jártas
szakemberrel konzultáltunk. Eddigi ismereteink alapján
úgy látjuk, hogy a mûszaki kivitelezést tekintve a leghatékonyabb megvilágítást olyan LED-es lámpatestek szolgáltatják, melyekben döntött LED-es égõk vannak, mivel
szórt fényt adnak, így az oszlopok közötti területet is megvilágítják. A jelenlegi fényforrások kizárólag az elõttük lévõ
területet világítják meg.
A beruházást mindenképpen úgy szándékozik önkormányzatunk lebonyolítani, hogy az a lehetõ leggazdaságosabb legyen az önkormányzat számára. Ezért is támogatandó az a konstrukció, melynek lényege, hogy a nyertes pályázó viselje a beruházás költségét, az önkormányzattal pedig 10-12 éves bérleti szerzõdést kössön. Ebben
a konstrukcióban a megtakarítás, melynek nagysága az
elõzetes számítások szerint 20%-30%, a vállalkozót illetné
meg, az önkormányzat pedig a jelenlegi 1 millió Ft-os közvilágítási villanyszámla helyett várhatóan 1,2 millió Ft-ot fizetne. A növekedésben benne van 203 db plusz világítótest többletköltsége, miután minden villanyoszlopra fényforrások kerülnek felszerelésre.
Amennyiben nem kerül mindegyik oszlopra új lámpatest, ez esetben az önkormányzat kapna havi 200 000
Ft-ot. Természetes, hogy az önkormányzat számára az a
megoldás a kedvezõ, ha valamennyi lámpaoszlopra a világítótest felszerelésre kerül. Ezzel megszûnik a településen az alulvilágítottság.
Miután a közvilágítás LED-es átépítésére a kiviteli terveket elkészíttettük, így rendelkezésünkre áll a tervezõi
költségbecslés, mely tartalmazza az eszközök becsült
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költségét, továbbá a jelenlegi rendszer bontási költségeit. Ez nettó 77 m/Ft.
Az elmúlt hetekben a tervezõ által tervezett fényforrások tesztelésére, próbamérésekre került sor a következõ
helyszíneken:
• Iskola u. 6-tól a Templom tér felé esõ lámpaköz
• Gábor Áron sétány
• Petõfi Sándor u. 9-tõl kifelé esõ lámpaköz
A visszajelzések, továbbá személyes tapasztalatom
alapján is elmondható, hogy kitûnõen vizsgáztak mind a
három helyszínen. A közbeszerzési eljárás során dõl el,
hogy a fényforrásokat tekintve melyik típus kerül felszerelésre.
– Befejezõdtek az óvoda fõ épületénél, a tagóvodánál,
illetve a bölcsõde játszóudvarának felújítási munkálatai. Az
új játszótéri eszközök telepítését a kivitelezõ elvégezte. A
munkálatok folyamán a Kossuth Lajos utcai tagóvoda udvaránál adódott egy kis probléma, mivel elõkerült egy évtizedekkel ezelõtt földbe ásott olajtartály, ezért elõbb ennek
a kármentesítési munkálatait kellett elvégezni, mely az önkormányzat saját forrása terhére 1 millió Ft-ot meghaladó plusz költséget jelentett. A kármentesítõ munkálatokkal
egy idõben az elrozsdásodott vízvezeték csövek cseréje is
megtörtént. Túl vagyunk ezen a problémán, mára gyermekeink mindhárom intézményben egy modern, korszerû játszótéren tölthetik napjaikat, illetve játszhatnak.

Tagóvoda

– Útfelújításokra, járdaépítésre készítettünk elõ és nyújtottunk be pályázatot a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter, illetve az államháztartásért felelõs miniszterrel
közösen kiírt pályázati felhívásra. Út-és járdafelújítást tekintve a pályázható összeg nagysága 15 m/Ft volt. Nyertes
pályázatunk esetén saját forrás kiegészítésével, ebbõl tervezzük a Szilva u., Régi u., Hóvirág u., Cseresznyés u.
burkolatának felújítását, míg a Fõ u. kijelölt szakaszán a
betonburkolatú járda felújítását tervezzük.
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– Az útfelújításokra benyújtott pályázatunk nettó 80 M
Ft-ot meghaladó. Pozitív elbírálás esetén - saját forrás kiegészítésével – ennek a keretnek a terhére tervezzük 9
utca útburkolatának felújítását, nevezetesen Hársfa u.,
Körte u., Kölcsey u., Borostyán u., Kormorán u., Rókahegyi u., Kárókatona u., Szeder u, és Holló köz.
– Még 2017-ben nyerte el önkormányzatunk 3 intézményére az energia korszerûsítési munkálatok elvégzésére uniós forrást. A munkálatokat a kivitelezõ mindhárom intézménynél megkezdte, jelentõs részét elvégezte, de még
nem fejezte be. A polgármesteri hivatalnál külön pótmunka jelentkezett, miután az épület északi szárnyának építése során annak idején nem alakították ki az ereszt, így

Napelemeket helyeztek el a bölcsõde épületére

ezt most utólag pótolni kellett. Ezen munkák elvégzése
után voltak folytathatóak a szigetelési munkálatok. A polgármesteri hivatal, óvoda és a bölcsõde épületére napelemek felszerelésre kerültek. A felszerelt rendszer rásegít az
energiatermelésre, mely az ELMÛ központi rendszerébe
kerül, de ezzel egyben az energiaköltségeink is jelentõsen
csökkenni fognak.
A munkák jelenlegi állását tekintve mindhárom intézménynél június végére várható a munkák befejezésének
idõpontja.
– Befejezte a vállalkozó a Panoráma liget településrészen 2017-ben megkezdett útépítési munkákat. Mint korábbi tájékoztatómban jeleztem, a Nap utca útépítési mun-

Elkészült a Polgármesteri Hivatal homlokzata, felkerültek a napelemek is

Napelemek az óvoda épületének tetején
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kái – csatornaépítési munkák miatt – áthúzódott a 2018-as
évre. A kivitelezõ Penta Kft. amint az akadály elhárult, a
munkákat folytatta, befejezte, a közlekedési hatóság forgalomba helyezéséhez hozzájárult.
– A futópálya tervezése az új nyomvonalra megtörtént, a közbeszerzést önkormányzatunk kiírta. A korábban
adott tájékoztatómtól eltérõen nem a Csókavár úttól a Fülemüle utcáig kerül kiépítésre a tervezett futópálya, hanem
a Gábor Áron sétány 010/94 hrsz-ú út, a Patak mentén
Pilisborosjenõ felé a Cseresznyés út (kishíd) nyomvonalon lesz az új nyomvonal. Ennek hossza 1505 fm, melynek végén 22 fm-en viacolor járda kerül kiépítésre, mely
járda össze lesz kötve a Fõ úti járdával. Az elsõ nyomvonal változatot azért vizsgálta felül önkormányzatunk, mivel a korábban útként jelölt területet az ott lakók az évek
során zöldterületté alakították át, az önkormányzat pedig nem akarta, hogy a jelentõs értéket képviselõ zöld növényzet állományt megsemmisítse. A jelenlegi nyomvonal,
melyre a terveket készítettük, lényegesen hosszabb, továbbá a lakossági visszajelzések azt igazolják, hogy elfogadható a lakosság számára. A közbeszerzés lezárását
követõen a kivitelezést indítjuk az év II. felében munkálatok befejezõdhetnek.
– A 10-es út – Tücsök utcánál tervezett gyalogos átkelõ
kiviteli tervei elkészültek, így a közbeszerzés, melyet önkormányzatunk már korábban kiírt, indítható. Ez a beruházásunk szintén a II. félévben készül el, a beruházás költsége pedig várhatóan 25 M Ft-ot elérik. A beruházással
a forgalmas 10-es fõközlekedési úton való gyalogos átkelést, a biztonságos gyalogos közlekedést kívántuk biztosítani. A környéken élõk, az ott közlekedõk régóta szorgalmazott igényét teljesíti önkormányzatunk ennek a létesítménynek az elkészültével.
– Lakossági igény figyelembevételével a Kert u. - Fõ u.
között elkészült a gyalogos közlekedést biztonságosabbá
tevõ kandeláber. Tehát Lakótársaim ezen az útszakaszon
az esti órákban is biztonságosabban fognak tudni közlekedni.
– Megkötötte önkormányzatunk a Nemzeti Sportközponttal az együttmûködési szerzõdést, melyben biztosítjuk a területet 1 db közösségi sportlétesítmény kialakításához. A kijelölt terület az 1333/2/3 hrsz-ú ingatlan,
a Gábor Áron sétánynál. A létesítmény ténylegesen az
1333/3 hrsz-ú ingatlanon lesz, a Nemzeti Sportközpont
telepíti a berendezéseket, az önkormányzatnak kell a területet elõkészíteni, és 5 évre vállalni a fenntartás költségeit. Ezzel a létesítménnyel a településen a sportolás, a
szabadidõ hasznos eltöltésének lehetõségei bõvülnek, illetve gazdagodik településünk.
– A 2018. évi kátyúzási munkák elõkészítéseként most
folynak az egész településre kiterjedõ felmérési munkák. A
kivitelezésre vonatkozó keretszerzõdést önkormányzatunk
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megkötötte a nyertes vállalkozóval, a kivitelezés a második
félévben indul. Azokban az utcákban, amelyekre pályázatot
nyújtott be az önkormányzat, de szükségessé válik a kátyúzási munkák elvégzése, ott az önkormányzat községgazdálkodási csoportjának munkatársai fogják hideg aszfalttal
a kátyúkat kitölteni. Amennyiben véglegessé válik a pályázatunk sorsa, úgy vagy a felújítás történik meg a teljes utcahosszra, vagy a végleges kátyúzást végeztetjük el.
– A szennyvízhálózat fejlesztésére irányuló intézkedé
seinkrõl már több ízben adtam tájékoztatást. Pozitívum,
hogy a tervezõ várhatóan az év második felében elkészíti a 2017-ben megrendelt terveket, ha komolyabb akadályt
nem gördítenek elénk a szakhatóságok, úgy várható, hogy
a Budapest, III. kerület. Újvári utcai vezeték felbõvítési
munkálataira a közbeszerzési eljárást még ez évben el
tudjuk indítani.
– Ugyancsak elkészültek a Patak (Cigány árok) rendezésére megrendelt tervek, jelenleg a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban. Amennyiben a vízjogi engedély meglesz, úgy ezt követõen dönthet a testület
arról, hogy tud-e anyagi forrásokat elõteremteni arra, hogy
a Patak analgikus pontján a terv szerinti munkákat elvégeztesse.
– A Mészégetõ utcában 30 fm-en 1,5 méter széles
viacolor burkolattal járdát építettünk a biztonságosabb
gyalogos közlekedés segítésére.

Mészégetõ utca újonnan elkészült szakasza
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Megtörtént a Fõ tér virágosítása

Településüzemeltetés
– A közparkok rendbetétele, virágosítása, cserjepótlás
megtörtént, igen szép egynyári növényekkel ültette be a
vállalkozó a Templom téri parkot.
– Említést kell tennem arról, hogy a Fõ utcai park
szökõkútját jelentõs anyagi költségeket mobilizálva, múlt évben újítottuk fel, illetve tettük üzemképessé. Ebben az évben a szezon elején vagyunk, de már problémák adódtak
a kút üzemeltetésében. A hozzánk eljutott jelzések szerint
egyes emberek ott tisztálkodnak, a gyermekes szülõk közül is sokan nem figyelnek a gyermekeikre, kik különbözõ
szennyezõ anyagokkal szennyezik a szökõkút vizét. Miután
olyan rendszerben mûködik a szökõkút, hogy ugyanazt a vizet forgatja vissza, így kettõs probléma adódik, egyrészt eltömi a rendszert a bevitt szennyezõanyag, másrészt adott
esetben az egészséget károsíthatja. Ezúttal is kérem kedves lakótársaimat, hogy figyeljünk értékeinkre és vigyázzunk saját és gyermekeink egészségére.
– A település közterületein megkezdtük a gyommentesítési munkálatokat, a fûkaszálást. A buszvárók nagytakarítása még hátra van, de hamarosan arra is sor kerül. Valamennyi játszótéren a homokcsere és a játszóterek nagytakarítása szintén megtörtént.
– Fel szeretném hívni az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy pár hét múlva indul az un. parlagfû szezon, ezért kérem, hogy június 30-ig mindenki végezze el a
gyommentesítési munkákat, ezt követõen pedig szükség
szerint, mivel komoly bírsággal számolhat az az ingatlantulajdonos, aki ezt elmulasztja.
– A közbiztonság további javítására újabb 3 helyszínen
szereltettünk fel kamerákat. Helyszínek: Boglárka út 35.,
Határkõ u. 27., Asztalos u. 2.
– Új 5 évre szóló környezetvédelmi programot készít
elõ önkormányzatunk. A képviselõ-testület a program
munkaanyagát májusi testületi ülésén tárgyalta meg. A
megyei környezetvédelmi szakigazgatási szerv véleménye

után kerül véglegesítésre a program, majd elfogadásra. Az
önkormányzat honlapján mindenki számára hozzáférhetõ
lesz a véglegesített anyag.
– A csapadékvíz okozta kellemetlenségekhez annyit,
hogy olyan rendszert nem lehet kiépíteni, mely 100%osan ki tudná védeni a nyári heves záporokat. Ezt láthatjuk a fõváros, sõt Svájc esetében is, amikor egy-egy heves zivatar után viszi az autókat a víz. Pedig ez utóbbi helyen (Svájc) egy régi mondást idézve, biztosan „van pénz
lóvéra”.
Tisztelt Lakótársaim!
Valószínû sokak számára már ismert témákat is érintettem jelen tájékoztatómban, mivel facebook oldalamon rendszeresen tartom a kapcsolatot lakótársaim
egy jelentõs részével, így sok esetben aktualitásának
megfelelõ idõpontban tudom az információkat közölni, a
visszajelzések alapján pedig egy-egy döntés elõtt mérlegelni. Ezúton is köszönöm az aktív jelenlétet és a visszajelzéseket. Ugyanakkor tudom, hogy olyan lakótársak is
vannak, akik csak az Ürömi Tükörben megjelent írásokból
értesülnek a településünkön történt eseményekrõl, ezért is
igyekszem mindig minden lényeges információt itt is megosztani.
Június hónapban, készülünk a hagyományos nyári fesztiválra. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is
igen gazdag programmal várjuk lakótársainkat, az ide
látogatókat. Kérem, látogassanak el minél többen. Bízom benne, hogy mindenki talál kedvére való programot és jól fogja érezni magát.
A nyári hónapokra kívánok kellemes idõtöltést, aktív pihenést minden Lakótársamnak.
Üröm, 2018. június hó
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Tavaszi zsongás a hagyományok
jegyében – a József Nádor Általános Iskola és AMI tavaszi rendezvényei
A tavaszi szünet után április 3-án kezdtünk bele a
tanév végéig tartó hosszú hajrába. Az iskolai munkát számos hagyományõrzõ program színesítette.
Idõrendben felidézzük a legszebb pillanatokat.
Még márciusban került sor a leendõ elsõsök csalogató programjára. Az elmúlt évekhez hasonlóan a
leendõ elsõs tanítók fogadták a kicsiket, majd a többi
kolléga bevonásával játékos, sportos, éneklõs, rajzolós
állomásokon kisérték végig az ovisokat.
ÖKO-iskolaként a tavaszi zöld jeles napok sem maradtak ki a programból.
Március 23-án a „Víz Világnapja” alkalmából a
napközisek (110 gyerek) a pilisszentiváni Jági-tóhoz
látogattak. Itt a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai
által szervezett programon vettek részt. Halásztak a tóban, majd a „zsákmányt” a Dunavirág vízibusz kamerájával kivetítve közösen határozták meg a fajokat. Találkoztak természetvédelmi õrrel, vizsgálták a folyadékok kémhatását (Hogy a kóla milyen savas!), természetes anyagokat azonosítottak és a kedvenc, óriás buborékokat fújtak.

József nádor

rus közremûködésével. Délután a futóversenyen lehetett gyorsaságunkat bizonyítani, vagy csak szurkolni a
résztvevõnek.
Április 23-án ismét „zöld” napunk volt. A jól bevált
programmal minden évfolyam a Föld napjához kapcsolódó tevékenységen vett részt és készített tablót, illetve
a legnagyobbak számítógépes prezentációt. Az idõjárás
is kegyeibe fogadott bennünket, ragyogó idõben kirándulhattunk vagy csak sétálhattunk, játszhattunk a szabadban.
A kicsik mesét írtak a kirándulásukról, „Öröm-bánat”
térképet készítettek, az ötödikesek pedig a falu három
jellegzetes pontját térképezték fel.

Víz világnapja, halászat a tóban

Április kilencedikén emlékeztünk meg névadónkról, József nádorról. Hagyományok szerint rövid ünnepség keretében megkoszorúztuk József nádor szobrát. A
mûsort a 4. évfolyamos tanulók adták a „Csicsergõk” kó-
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A Föld napja hetében ellátogatott Ürömre a Duna-Ipoly Nemzeti Park, korábban már emlegetett, Dunavirág vízibusza. A hatodikosok néhány
órára hidrobiológusokká váltak és a Cigány-patak
makrogerinctelen faunáját vizsgálták. Magyarra fordítva, a vízben élõ szabad szemmel látható gerinctelen élõlényeket kerestek a patakban és meghatározták
a fajokat a busz oldalán lévõ határozókulcs segítségé-
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vel. A folyamat egy egyszerûsített BISEL vizsgálat volt,
amellyel a kifogott gerinctelen állatok mennyisége és faja alapján a víz tisztaságára lehet következtetni.
A kifogott ászkarákok, csõvájó férgek sajnos arra engednek következtetni, hogy a patak vize erõsen szen�nyezett, sok a szerves anyag benne .(Azaz, valahol folyik a patakba a szennyvíz.)
Május 11-én „Madarak-fák napja” hétpróbát
szerveztünk a napköziseknek. A Madarak-fák napját Herman Ottó kezdeményezésére vezették be a múlt
század elején, az elsõ programot Chernel István ornitológus, Herman Ottó barátja tartotta.
A program lebonyolításában az 5. a osztály tanulói
segítettek. A gyerekek kisebb csoportokban játékos természetismereti feladatokat oldottak meg az ötödikesek
irányításával. Volt madárhang felismerés, hallhattunk az
év fajairól, megismertük a magyar kutyafajtákat, fafajokat azonosítottunk kérgük és levelük alapján, sétáltunk,
mint a gólyák vagy ugráltunk, mint a verebek. A jutalmul
kapott levél vagy madár formákkal feldíszítettük a menetlevél csupasz fatörzsét. A szép, színes képet mindenki haza is vihette.

Kézilabda

lentkezés alapján foci, kézilabda büntetõ párbajra és
kosárra dobó versenyre is sor került. Szerdán, a Kihívás napján pedig, a szintén hagyományos, és nagy
érdeklõdéssel várt „TANÁR-DIÁK” kézilabda mérkõzést
szurkoltuk végig.
A végeredmény: 23-19 a tanárok javára. Szép volt fiúk és lányok!
Május 25-én délután gyermeknapi programunk, a
Családi nap került lebonyolításra. A gyerekek játékos
próbákon ízleltek, szagoltak, tapogattak, ügyességi feladatokon szereztek pecséteket míg a szülõk finomságokat készítettek.
És ami még ránk vár: Május 30-án nemzetiségi
hagyományõrzés jegyében a Német nemzetiségi nap
feladataival próbálkoznak meg diákjaink. Az elmúlt évek
feladataihoz hasonló kihívásokat állítottak össze németes kollégáink.

Madarak-fák napja

A pünkösd utáni hét a „Kihívás hete”-ként szerepel a naptárunkban. Minden reggel reggeli tornával
lehet az órákra „melegíteni”. Az osztályok foci, élõ kosár meccseken mérik össze ügyességüket. Elõzetes je-

Május 31-vel ér véget a 2017. évi Erasmus+ projektünk. Az elmúlt két évben pályáztunk Erasmus+ projekttel kollégáink külföldi továbbképzésére. Mondhatjuk,
már ez is hagyománnyá válik. Mindkét pályázat sikeres
volt, így tavaly 9 tanárunk vett részt nyelvi, módszertani továbbképzésen Európa különbözõ országaiban. Az
általuk elsajátított új „trükköket”, módszertani fogásokat továbbadták az itthon maradottaknak, akik igyekeztek ezeket az új játékokat, ötleteket felhasználni munkájuk során.
Ebben a tanévben is pályáztunk, de egyelõre tartalék
listán szerepelünk csak.
Június elsõ hetében kerül sor az osztálykirándulásokra, majd június 15-én elbúcsúzunk végzõseinktõl.
Tanévzáró ünnepélyünkre 2018. június 20-án (szerda) 17 órakor kerül sor.
Vatai Anna
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Nagy események az Ürömi
Napraforgó Óvodában
A tavasz és nyár eleje igazán szép idõszak egy
gyermekintézmény életében. Ahogy beköszönt a jó idõ, úgy nyer egyre nagyobb teret az
udvari játék, kicsi és nagy egyaránt kikívánkozik a szabadba.

is elõadta mûsorát május 4-én, ezzel tisztelegve az ott

A Széchenyi 2020 Uniós pályázatnak köszönhetõen az

ér sok kisgyermek számára. De minden befejezés egyben

óvoda és tagóvoda udvarának felújítása, korszerûsítése

egy új dolog kezdete is. A gyermek megmarad gyermek-

zajlik. Csodálatos új játékok kaptak helyet, melyeket bol-

nek, csak más helyen folytatódik az élete. Mi pedig szo-

dogan vettek használatba az ovisok. Pár kisebb munkafo-

morkodva ugyan, de nagy szeretettel várjuk a kicsikéket,

lyamat van még hátra, de szeptemberre minden bizonnyal

akik szeptember elsején érkeznek majd a ballagóink he-

teljesen készen lesz az óvoda új udvara.

lyébe.

Megszépült a Fõ utcai óvoda homlokzata is, szintén

ünneplõk elõtt. A mûsor végén minden idõs néni egy kis
ajándékot és egy szál virágot kapott a gyerekeinktõl.
A következõ fontos esemény a ballagás. Ami képletesen ugyan, de lezár egy korszakot, hiszen valami itt véget

Az óvónénik emlékeznek, hogyan lépték át a most ballagó gyermekek az óvoda küszöbét, a szülõk milyen féltõ

uniós forrásból az energetikai felújítás keretében.
Nem telnek unalmasan tehát a hétköznapok, de má-

szeretettel fogták gyermekeik kezét az elsõ ovis napon. Mi-

jus és június különleges alkalmakat is tartogat. Ebben az

lyen izgalommal és könnybe lábadó szemmel jöttek értük

idõszakban bõvelkedünk ünnepekben és megünneplésre

az elsõ hetekben. Minket ért az a megtiszteltetés, hogy

váró fontos eseményekben.

családok részeivé válhattunk.

Lezajlottak az Anyák napi megemlékezések minden
csoportunkban. Az Õzike csoport az Idõsek Otthonában
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Szeptemberben ugyanilyen izgalommal lépik majd át
az iskola kapuját ugyanezen családok.
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Kinyílik egy új világ, már kevésbé mesés és varázslatos, tele kötelezettséggel, elvárással, de mégis csodálatos idõszak vár majd rájuk. Izgalmas látni, ahogy a gyermekek elsõ tétova mozdulatai egyre határozottabbá válnak és idõvel teljes önállósággal képviselik magukat bizonyos helyzetekben.
Az óvoda minden dolgozója nevében nagyon szép nyarat kívánunk minden kedves Olvasónak!
Csordásné Tõkés Katalin – Óvodavezetõ
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A bölcsõde udvara
Bölcsõdénk udvara megújult a VEKOP pályázaton elnyert támogatás összegébõl.
A kivitelezési munkák tavasszal befejezõdtek, így
a bölcsõdések már a megújult, megszépült udvaron
élvezhetik a jó idõt.
A pályázat keretén belül árnyékolók kerültek felszerelésre, mind az épület elõtetõjére, mind a gyermekek által az egyik legkedveltebb játéktér, a homokozó fölé. Ezen kívül telepítésre került egy kültéri fa
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házikó, valamint a játékok alatti gumiburkolat felújításra került. Kialakítottunk egy mini-motorpályát is,
ahol a mûanyag játékmotorokkal tudják körbemotorozni az udvart a kicsik.
Ezen kívül kialakításra került egy bölcsõdei,
permetezõs pancsoló is, melyben egész nyáron
hûsíthetik majd magukat bölcsiseink.
A bölcsõde összes dolgozója nevében kellemes
nyarat kívánok mindenkinek!
Király Veronika
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Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Március 12-én Boris Segal elõadáson vettünk részt, mely
Alexandra Pavlováról szólt.

Április 20-21-22. VIII. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD
középdöntõ Hévízen. Szállásunk Dobogómajorban volt és
tovább jutottunk a döntõbe.

A március 15-ei megemlékezésen Varga Gyula klubtársunk is mondott egy verset.
Március 17-én a Ferencvárosi Mûvelõdési Házban
HONTRAVEL KI-MIT-TUD-on vettünk részt. Bejutottunk a
középdöntõbe.
Március 24-én megtartottuk a szokásos télbúcsúztatótavaszköszöntõ ünnepségünket. Elégettük a kiszebábút
a tél szimbólumát, majd villõzés következett – feldíszített ágakkal átbújtunk a virágkapu alatt. Köszöntöttük a tavaszt, közben a résztvevõkkel a „Tavaszi szél vizet
áraszt…” dalt énekeltük. Ezután a Mûvelõdési Házban
mûsort adott a Német Nemzetiségi Kórus, Ürömi Öröm
Néptánccsoport és Zsófi „lányai” – aerobic.
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Május 1. Majális – feldíszítettük a májusfát, részt vettünk a
fõzõversenyen babgulyással, ahol 2. helyezést értünk el.
Május 4. Az Idõsek Klubja anyáknapi ünnepségén nagyon
szép és színvonalas mûsort láttunk. Köszönet a megvendégelésért Magdikának és munkatársainak.

Május 7-én a Pest Megyei Nyugdíjas klubok „Életet az
éveknek” rendezvény keretén belül a Pilis Mûvészeti Fesztiválon vettünk részt Pomázon. Németh Ferenc gitáros kíséretével énekeltünk.
Május 14. Kirándulás – poroszlói Ökocentrum. 4 emelet,
óriás akvárium, élõvilág bemutató. Tiszta tó – vízi sétány,
tanösvény. Ebéd Ladik étteremben, majd Kiskörén a duzzasztót és a hallépcsõt néztük meg. Az esõs nap sem fogott ki rajtunk, együtt volt az egyesületünk, mindenki jól
érezte magát.
Május 26. Kõrösi Csoma Sándor Kõbányai Kulturális Központ – „Tavaszi Zsongás” címû nótamûsor Máté Ottília rendezésében. Meghívást kapott a kórusunk.
Készülünk Cserkeszõlõre a Nyugdíjas Találkozóra, majd
az Ürömi Nyári Fesztiválra. Új tagokkal bõvült az egyesületünk. Az elsõ félév is mozgalmas volt.
Fehérné Marika elnök
Fotó: Gelányiné Egyed Krisztina
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Anyák napi ünnepély

Juhász László: Édesanyám

Idén is egy szép Anyák-napi ünnepélyben volt része mindenkinek, aki május 4-én eljött az Idõsek Klubjába.

„Emlékszel?
Elõször Néked mosolyogtam.
Mennyire örültél minden mosolyomnak!
Táplálékom édes kútja,
botló lépteimnek útja,
elsõ szavam volt a neved,
álom-manóm, az éneked.
Ha lázban égtem, beteg voltam,
szemed fényétõl gyógyultam,
s hangod nyugodt tengerében,
együtt úsztunk a mesékben.
Ha rosszalkodtam, nagy bajomban,
védekezõn Hozzád bújtam,
s nagy bánatom, könnyes szemem,
ott pihent meg az öledben.

A Mûvészeti Iskola igazgatója, Boros Gitta a zene tagozatos
növendékekkel nagyon szép mûsorral készültek, furulyával, citerával szép énekekkel varázsoltak Anyák-napi hangulatot.
A Napraforgó Óvodából Metzler Ferencné Katika készítette
fel a gyerekeket, most az Õzike csoportos óvodások készültek
egy szív merengetõ mûsorral, a gyerekek mondókákkal,tánccal,
kedves versekkel, ajándékkal, virággal a kezükbe köszöntötték a
Nagymamákat, Dédmamákat.
A gyerekek után az idõsek elõadása következett, Rafai
Józsefné Erzsike mentálhigienes munkatárs segítségével készültek, egy-egy szép verssel, énekekkel emlékeztek gyermekkorukra, Anyukájukra.
Az ünnepélyt az ebédlõben szendvicsekkel, süteményekkel
megterített asztalnál kötetlen beszélgetéssel zártuk.
Anyák-napja alkalmából, Anyukáknak, Nagymamáknak sok
boldog pillanatot, hosszú életet, jó egészséget kívánok és még
azt, hogy sok örömet leljenek gyermekeikben.
Szemerei Mihályné intézményvezetõ

Tanítottál, úgy neveltél,
a helyes mederbe tereltél.
Mikor lázadtak a kamasz vágyak,
türelemmel mind kivártad.
Felnõtt lettem, Tõled távol,
messze a szülõi háztól,
de minden kincset, mit Tõled kaptam,
itt õrzöm örökké magamban.
Édesanya simogass meg!
Legyek újra megint gyermek.
Ölelj át ha felkereslek,
érezd, hogy most is szeretlek.”

Mint minden évben most is, ezúton is szeretném tájékoztatni a lakosságot az intézmény szolgáltatásairól.
Intézményünk az Idõsek Klubja az Ady Endre utca 6. szám
alatt található 8-16 óráig tart nyitva. Telefon: 06 26 350-162.
Nappali ellátás keretében gondoskodik mindazokról, akik
egyedül élnek támogatást, segítséget igényelnek. Biztosítjuk
számukra az étkeztetést is. Programokat, kirándulást szervezünk
az idõsek részére az igényeiket, egészségi állapotukat figyelembe véve.
Várjuk szeretettel a társaságra, közösségbe vágyó idõs emberek jelentkezését is.
A házi segítségnyújtó Szolgálat keretében a gondozónõ az
ellátást igénylõt a saját otthonában látja el. Szolgáltatásainkkal a
családi gondoskodást egészítjük ki.
Bõvebb tájékoztatást a fent megadott telefonszámon kérhetnek vagy személyesen az Idõsek Klubjában.
Szemerei Mihályné intézményvezetõ
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Pünkösd üzenete:
Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bûneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
Apostolok Cselekedetei 2:38
Az Egyház születése a Szentlélek kiáradásával veszi kezdetét.
Ezért is az egyházi ünnepek sorában a harmadik legnagyobb ünnepünk Pünkösd. Sok helyen a református gyülekezetekben ilyenkor
van a nagykonfirmáció, ahogyan nálunk is. Hiszen Jézus kereszthalálával nem csak a bûnnek és az ördögnek az erejét törte meg,
hanem elhozta a Szentlélek királyságát. Ezt jelképezi a kárpit kettéhasadása is Krisztus halálakor a templomban: az Atyaisten, aki a
szentek szentjében adta kijelentését, immár kitöltetik az elveszett és
elbukott világra, hogy mindazok, akik kinyitják a szeretetére a szívüket, újonnan születhessenek és megtérhessenek.
Szoktam mindig mondani, hogy megtérni könnyû, de egyben
nagyon nehéz is. Könnyû, mert az embernek egyszerûen csak el
kell fogadnia Krisztus, az Isten Fia bocsánatát, azaz személyes
megváltóvá kell lennie az életünkben Krisztusnak, s ez magával
hozza, hogy az ember leteszi bûneit és elkezd harcolni a bûnös énjével, az „óemberrel” szemben. Ugyanakkor a megtérés egy komoly
uralomátadás is, hiszen Isten Szentlelkét behívom a szívembe és
átadom az uralmat az életem fölött Neki, hogy Õ vezessen, Õ mutassa meg nekem a jó utat, Õ segítsen nekem Krisztus szeretetében járni itt a Földön.
Luther tanítása szerint keresztyén embernek minden nap meg
kell térni, azaz minden nap fel kell öltöznünk Krisztust és az új embert, és le kell vetnünk az óemberünket. A megtérés nehézsége pedig abban van, hogy az embernek be kell látnia, hogy Isten jobban
tudja, hogy mire van szükségem nekem, mint én magam. Kálvin
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezt a munkát Isten Szentlelke végzi el a hívõ ember lelkében és szívében, azaz a megtérés Isten szeretetének a felismerése és elfogadása, amelynek nyomán az életünk egyre tisztábbá, szentebbé, normálisabbá válik. Ha odafigyelünk az Isten Igéjére és Lelkére!
Minden keresztyén embernek tisztában kell lennie azzal, hogy
hívõnek lenni nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, hanem
éppen azt jelenti, hogy Krisztus keresztje által leszünk Isten szemében és az emberek szemében is kedvesek. Bukásainkkal és
gyõzelmeinkkel együtt.
Krisztus által gyõztesek vagyunk, ha befogadtuk a Szentlelkét a
szívünkbe s letettük a kezébe életünket, de ez a gyõzelem majd akkor teljesedik ki, ha visszajön Jézus Krisztus és újjáteremt minket.
A gyõzelem a miénk, de ha nem vigyázunk a szívünkre, a lelkünkre, az életünkre, bele tud marni keményen az ördög. S nekünk keresztyéneknek ezért is nagyon fontos Pünkösd ünnepe, mert Isten
Szentlelke tud erõt adni nekünk, hogy nemet mondjunk a bûre és
igent az Atyaistennek.
Ahogyan szép õsi énekünk mondja: „Jövel teremtõ Szentlélek,
szíveinkkel légy vélek!”
Ámen!

2. táborhely

3. táborhely

Nyári táborainkról…

Mind az öt nyári táborunk Balatonalmádiban, az Öreg-hegy tetején lévõ, Budai Nagy Antal utca 42. szám alatt található református
táborhelyen kerül megrendezésre, amelynek során a lányok elszállásolása két konyhával és fürdõszobával felszerelt faházban történik. 8-8 fõ fér el a faházakban. A fiúk elhelyezése saját vagy mis�sziónk által vásárolt sátrakban történik, amelyekben felfújható matracágy található. A teljes tábor kapacitása 28 gyermek, a segítõkkel
együtt 32 fõ fér el.
A gyermekek étkezése: a reggeli és vacsora a táborhelyen történik, az ebéd pedig a „Mélytányér” nevû görög étteremben. A tábor

3. táborhely
részvételi díjában benne van a strandbelépõ és minden kézmûves
felszerelés is. Minden tábor alkalmával kirándulni is megyünk (Balatonfüred, Tihany, Veszprém, stb.), s ezeknek a kiruccanásoknak a
költségeit az alapítványunk állja. Szívesen veszünk felajánlásokat a
táborral kapcsolatban és bármilyen segítséget, akár szállításról legyen szó, akár másról.
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5. tábor
Mivel gyülekezetünk szociálisan érzékeny, az alapítványunkon
keresztül a rászoruló gyermekeknek igyekszünk további támogatást biztosítani, hogy anyagi okok miatt senki ne maradjon a gyermekek közül otthon.
Minden táborba jönnek felnõtt segítõk, ifjú házasaink vagy hitoktatóink és családjaik közül, és biztosítják a rendet. Szeretettel várunk középiskolás testvéreket a konyhai szolgálatra, akik ezzel az
érettségihez szükséges 50 óra közösségi munkájukat tudják törleszteni.
Hogyan néz ki a táborban egy nap? Reggel zenés ébresztõ van,
utána reggeli. Délelõtt zenés-gitáros áhítatot tartunk, amelynek témája ebben az évben Pál apostol személye és missziói útjai, amelyhez kapcsolódóan fogunk csinálni kartonból hajót, zászlókat és akadályversenyt. Ezek után ebédelünk, majd a strand felé vesszük az
irányt vagy kirándulunk. Este vacsorázunk, majd fürdés után esti zenés áhítat következik, amelynek témája a hét gyülekezetnek írt levél lesz. Az áhítat után lehetõség nyílik csillagászatra vagy keresztyén jellegû film megnézésére, amely segít ráhangolódni a hét lelki témájára.
Néhány gondolat a strandról: A Wesselényi-strandra járunk már
több, mint 20 éve, amióta táboroztatok. Ott egyrészt kiépített és védett gyerekstrand van, illetve vízimentõk pásztázzák a partot, szárazföldön és a Balatonon egyaránt. S mindezek mellett a gyerekek
felnõttekkel együtt mennek be a vízbe és a velük együtt jönnek is ki.
Alsós hét: erre a hétre várjuk azon gyermekek jelentkezését
1-4. osztályig, akik szeretnének egy izgalmas, természetközeli,
meghitt és vidám táborban eltölteni egy szûk hetet.
Cserkész hét: várjuk azokat a gyermekeket, akik nagyon szeretnek a természetben lenni, kirándulni, és jól érzik magukat az
erdõben. A cserkésztáborban megtanulunk tüzet rakni, alapvetõ dolgokat fõzni, fegyelmet tartani, legfontosabb nemzeti imádságinkat
és jelképeinket, és a cserkészélettel kapcsolatos ismereteket sajátítunk el.
Kis- és Nagykonfi tábor: ebbe a táborba várjuk kis és
nagykonfirmandusainkat, akik ifiseinkkel, köztük ifjú házasainkkal
töltenek el egy hetet. A hét célja, hogy mindaz, amit a konfirmációban tanultak, valósággá váljon az életükben, azaz teljesen másmilyen emberként menjenek el, mint ahogy jöttek.
Felsõs hét: 5-6. osztályos korú gyermekeinket várjuk, akiknek a
fent említett programokon kívül Csillagászati elõadásokat is fogunk
tartani, sõt lehetõségük nyílik csillagászati alapismeretek elsajátítására, mindezt játékos formában.
Gimnazista és Egyetemista ifis hét: ide várjuk azokat a középiskolás és egyetemista ifjainkat, akik rendszeresen járnak ifire
vagy legalábbis szeretnének. Nagyon közösségformáló hét, amelyben a lelki komolyság mellett lehetõség nyílik kipihenni az egyetemi
és gimnazista lét viszontagságos és súlyos terheit.
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7. tábor

Nyári programok:

Június 17.	10:00, Ovis Tanévzáró Istentisztelet Üröm, 8.30 Ovis
tanévzáró Istentisztelet Pilisborosjenõ
Június 17-23.	Alsós (1-4.o.) Hittanos Missziós Hét és Kiscsillagász
Tábor
Június 24.	10:00 Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Jún. 24-júl. 1.	Nagy Cserkésztábor Almádiban...
Július 1.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet a cserkészek
közremûködésével Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Július 1-6.	Almádi Kis és Nagykonfi Tábor
Július 7-19.	Lelkipásztori szabadság
Július 8.	10:00 Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Júl. 15.	10:00 Istentisztelet Üröm
Júl. 22.	10:00 Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Júl. 29.	10:00 Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Aug. 5.	10:00, 08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Aug. 5-12.	Felsõs Hittan és Csillagász Tábor (5-6.o.)
Aug. 12.	10:00 Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Aug. 12-19.	Refifi – Ifis Hét 2017 Almádi :) (9-12.o.)
Aug. 20.	Nemzeti Ünnep
10:00 Ünnepi Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Köszönjük azoknak a testvéreinknek és családjaiknak, akik
befizették az egyházfenntartói járulékot vagy valamilyen módon
adakoztak gyülekezetünkben! Nekünk minden adomány az életben maradásunkat jelenti. Szeretnénk továbbá segítségét kérni
azon testvéreinknek vagy gyülekezetünkkel szimpatizáló barátainknak, különösen hittanos gyermekeink családjainak, hogy legyenek õk is támogatói annak a munkának, amelyet gyülekezetünkben végzünk. Szeretettel bíztatjuk, mert nagyon hálásak lennénk, ha megtennék ezt, mert csak így tudjuk biztosítani gyülekezetünk zavartalan mûködését. Köszönjük!
Ezt meg lehet tenni akár havonta rendszeres utalással, amelynek minimumösszege a presbitérium által megállapított 2000 Ft
családonként, vagy évi egy összegben, ami így 24 000 Ft. Ezt be
lehet fizetni csekken, hétköznapon 9-14 óra között a hivatalban,
vagy vasárnap a gondnok uraknál, illetve utalás formájában is a
következõ bankszámlaszámra: B3 Takarék Szövetkezet 6570009310116577. Köszönjük segítségüket!
Norbert tiszteletes
Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com
Mobil: 16 30 526 80 10, Tel.: 06 26 350 686
Facebook
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Ürömi Tükör
HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2018. március, április havi ülésének döntései
•M
 árciusi ülésén támogatta a testület Zeke Zoltán Üröm,

073/8 hrsz-ú külterületi megjelölésû ingatlanra vonatkozó
adásvételi szerzõdés jóváhagyását.
•T
 udomásul vette a képviselõ-testület Podhorcsek Miklós

lemondását, az Ifjúsági és Sportbizottság külsõs bizottsági tagjának Podhorcsek Attilát választotta meg.
• Jóváhagyták a képviselõk a Településképi arculati kézikönyvet (TAK) és a Településképi rendelet-tervezetet
(TKR).
• Módosította a testület a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló rendeletét.
• Jóváhagyta a testület a 2018. évi közbeszerzési tervet.
• Döntés született a polgármesteri hivatal keleti szárnyán
szükséges eresz kiképzési munkálatokban beérkezett
árajánlatokban.
• Elfogadta a testület az Agni Tûz-és Munkavédelmi Szolgáltató és Oktató Bt. árajánlatát.
• Döntés született Guba Gábor kérelmében, valamint jóváhagyták a képviselõk a településrendezési szerzõdés
tervezetet.
• Döntött a testület Üröm parkosított területeinek virágosítására érkezett árajánlatokban.
• Jóváhagyta a testület az önkormányzat tulajdonában
lévõ, (Bécsi út, Ürömi út keresztezõdése) korábban kiépített csatornahálózatra szolgalmi jog alapítási szerzõdést.
• Módosította a testület a 19/2018 (II.28.) Kt. számú határoztat 2.) pontjátk Dr. Bernád Zsolt praxisengedélyét
illetõen.
• Megtörtént a közbeszerzési pályázat kiírása az Üröm,
Bécsi út- Tücsök utcai gyalogosátkelõ kivitelezési munkáira, közbeszerzési tanácsadó kiválasztása.
• Jóváhagyta a testület az Ürömi út és Boglárka utca csomópontnál tervezett gyalogos átkelõ létesítésérõl szóló
tájékoztatót.
• Döntés született a Nemzetgazdasági Minisztérium által
kiírt útépítési, illetõleg útfelújítási pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.
• Áprilisi ülésén jóváhagyó döntés született Zeke Zoltán a
helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogásában (086/4 hrsz).
• Jóváhagyták a képviselõk a rendõrség 2017. évben végzett munkájáról, Üröm közbiztonsági helyzetérõl szóló tájékoztatót.
• Jóváhagyta a testület a zárszámadási rendeletet és a
2017. évi pénzmaradvány elszámolását, jóváhagyását,
tájékoztatót az önkormányzat vagyonáról.
• Módosította a testület a gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított ellátásokról szóló rendeletét.

• Jóváhagyta a testület az önkormányzat felülvizsgált és
módosításra javasolt településfejlesztési koncepcióját.
• Elutasították a képviselõk Kalu Béla 891/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának beadványát (a 815 hrsz-ú közterületen út kialakítása).
• Elfogadta a testület Üröm játszóterein meglévõ hibák kijavítására, karbantartására vonatkozó árajánlatot.
• Jóváhagyták a képviselõk a polgármester két ülés között
hozott döntését, az iskola tornatermi függönyének javítására biztosított költségeket illetõen.
• Döntés született a 2018. évi kátyúzási munkákra beérkezett árajánlatokban.
• Jóváhagyták a képviselõ Juhász Gábor kérelmét, településrendezési szerzõdést, valamint meghatározták a háttérfejlesztési hozzájárulás költségét.
• Módosította a testület a 134/2017 (XI.02.) Kt. számú határozat 3.) pontját (Szemerei Mihályné vezetõi megbízatása).
• Jóváhagyta a testület Üröm és Pilisborosjenõ önkormányzata között létrejött társulási megállapodás módosítását.
•  Az Idõsek Napközi Otthona 2017. évi beszámolójának
elfogadásáról döntés született.
• Jóváhagyta a testület a 2017. évben végzett gyermekvédelmi munkáról szóló éves beszámolót, valamint az Ürömi Családsegítõ-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõjének
beszámolóját a 2017. évben végzett tevékenységrõl.
• Módosította a testület az Ürömi Családsegítõ-és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, illetve jóváhagyta Szakmai Programját és Házirendjét.
• Meghatározta a testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár
nyári zárva tartását.
• Jóváhagyták a képviselõk az Önkormányzat jegyzõjének
beszámolóját a hivatal 2017. évi tevékenységérõl (Mötv.
81. § (3) bekezdés f) pont)
• Ugyancsak jóváhagyta a testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentést.
• Döntés született a Völgyliget lakópark ingatlantulajdonosainak kérelmében.
• Pályázat benyújtásáról döntés született járdafelújításra
(Üröm, Fõ u.)
• Májusi ülésen rendeletet alkotott a testület az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2018. nyári idõszakában
az igazgatási szünet elrendelésérõl.
• Jóváhagyta a testület a benyújtott útpályázatok
elõkészítéséhez szükséges tervezõi szerzõdést.
• Jóváhagyták a képviselõk a non-profit szervezeteknek
2017-ben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló
tájékoztatót.
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Ürömi Tükör
HATÁROZATOK
• Döntés született a József Nádor Általános Iskola szociálisan
rászorult tanulóinak kirándulásához való hozzájárulásról.

megkötött együttmûködési megállapodás jóváhagyásáról döntöttek a képviselõk.

• Jóváhagyták a képviselõk a tagóvoda játszóudvarában lévõ
fûtõolaj tárolótartály kármentesítési munkáira vonatkozó
szerzõdést.

• Támogatta a testület a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõjének javaslatára dr. Pál Adrián rendõr alezredes
Budaörsi Rendõr-fõkapitányság vezetõjévé való kinevezését.

• Ugyancsak jóváhagyta a testület az Üröm, Fõ térnél elhelyezett lámpás csomópont mûködési költségeinek viselésére
vonatkozó megállapodást.
• Üröm, Szegfû utca lakóinak fekvõrendõr telepítésére, illetve nem telepítésére vonatkozó kérelmeiben elutasító döntés
született.
• Véleményezte a testület Üröm Község 2018-2023-ig szóló
un. II. környezetvédelmi programját.
• Határoztak a képviselõk a Völgyliget lakóparkban közterület
elnevezésérõl, a 3502/3 és a 3463 hrsz-ú útnak a Völgyliget
sétány nevet adták.
• Jóváhagyta a testület a Zöld-Bicske Nonprofit Kft. településen
végzett hulladékszállítási tevékenységérõl szóló tájékoztatót.
• Jóváhagyta a testület a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és
Könyvtár 2017. évi beszámolóját, valamint a 2018. évi éves
szakmai munkatervét.
• Jóváhagyta a testület a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv módosításának elõkészítésére tervezett
javaslatot.
•  A sportpark létesítésére a Nemzeti Sportközponttal

FELHÍVÁS
Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Közeledik a parlagfû „szezon”. Mint ismeretes, a parlagfû
allergén növény és sok embernek teszi szinte elviselhetetlenné
a napjait. A parlagfû magról szaporodik, március hónapban
kel ki, a porzós virágai július elején – közepén jelennek meg.
A virágpor 100 km távolságra is eljut, a por szóródásának
legnagyobb tömege júliusban jelentkezik. Egy közepes növény
több ezer, de akár több tízezer magot érlel. Igen ellenálló
a mag, 30 évig is csíraképes marad. Nem véletlen, hogy
a parlagfû pollenre allergiás népesség évrõl évre nõ, ma
már a népesség több, mint 30%-a szenved ettõl az allergén
gyomnövénytõl.
Ezért is Magyarországon egyetlen olyan allergiát
okozó növény, melynek irtásának elmulasztását komoly
pénzbüntetéssel szankcionálja a törvényhozó. A parlagfû irtását
folyamatosan kell végezni. Az irtás legcélravezetõbb módja az idõben
elvégzett kaszálás, melyet legalább még kétszer meg kell ismételni,
a vegetáció végéig. Az irtás a földtulajdonos, illetve a földhasználó
kötelessége. Az irtást június 30-ig minden érintettnek el
kell végeznie, mivel ennek elmulasztása esetén a fertõzött
terület térmértékétõl függõen 15 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedõ
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• Döntés született az óvoda és bölcsõde nyári zárva tartásának módosításáról, melynek ideje 2018. július 23-tól
– 2018. augusztus 10-ig tart.
• Jóváhagyta a testület a Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekrõl.
• Módosította a testület az anyakönyvi szolgáltatások helyi
szabályozásáról szóló rendeletét.
• Módosította a testület a 44/2018 (III.28.) Kt. számú határozat 1.) pontját (útpályázat).
• A 038/1 hrsz-ú ingatlanon felszíni vízelvezetésre szolgalmi jog létesítésérõl döntött a testület. (Godó Lászlóné
megállapodás).
Üröm, 2018. június
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

növényvédelmi bírság szabható ki azzal szemben, aki nem irtja ki
a parlagfüvet ingatlanáról, illetve nem gondoskodik a folyamatos
parlagfû mentesítésrõl. Az ellenõrzést belterületi ingatlanok
esetében az önkormányzat végzi, külterületi ingatlanok esetében
pedig az illetékes földhivatalok végzik el. Amennyiben az elvégzett
ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az ingatlan tulajdonosa
(használója) elmulasztotta az irtást, úgy ebben az esetben el kell
rendelni a közérdekû védekezést. Ez azt jelenti, hogy határozatban
történik a közérdekû védekezés elrendelése az ingatlantulajdonos
(használó) költségére. A közérdekû védekezés zárt területen
is elvégezhetõ. Amennyiben az érintett a közérdekû védekezés
költségét nem fizeti meg, úgy az adók módjára behajtható. Ürömön
az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a parlagfû irtást
illetõen - egyre többen ismerik fel, hogy a veszélyes gyomnövényt
saját egészségük érdekében kell idõben irtani, nem elsõsorban a
törvényi kötelezettség miatt - többségében jogkövetõ magatartást
tanúsítanak az érintett ingatlantulajdonosok (használók). Bizonyára
a 2018-as évben is ez a tendencia folytatódik, és nem kell az
eljáró hatóságnak a 2008. évi XLVI. tv., illetve a 221/2008. Korm.
rendelet alapján a mentesítési munkálatokat kikényszeríteni, illetve
a közérdekû védekezést elrendelni.
A Polgármesteri Hivatal június 30-a után hivatalból fogja a
helyszíni ellenõrzéseket lefolytatni.
Üröm, 2018. június hó
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
3/2018 (III.01.) önkormányzati rendelete a 26/2017 (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosítására a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2018. 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 2018. évre fizetendõ térítési díjakról elfogadott rendeletét a következõk szerint módosítja:

1. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek Üröm Község építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek
figyelembe vételével, a településkép megõrzésének és formálásának igényes alakítása, valamint védelme érdekében, a településépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggõ követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése érdekében meghatározzák – a helyi adottságok figyelembe vételével – a településkép védelmének elemeit és szabályait.

1. §
A rendelet alkalmazása és hatálya
1.) Étkezési norma meghatározása:
Napi háromszori étkezés: nettó 468 Ft/adag

• Jelen Rendelet hatálya Üröm Község közigazgatási területére terjed ki.
• Jelen Rendelet alkalmazása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló Korm. rendeletet (továbbiakban: Tkr.), valamint
a helyi építési szabályzatot (továbbiakban HÉSZ) az e rendeletben foglalt
kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.
• A Rendelet településképi követelményeit minden építési tevékenység esetében alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az engedélyköteles vagy nem.
• Jelen rendelet mellékletei:
1. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek térképe
2. melléklet: Helyi területi és egyedi védelem alatt álló értékek jegyzéke
3. melléklet: Helyi egyedi védelemre javasolt értékek jegyzéke
4. melléklet: Mûemlékek, mûemléki környezet

Tízórai: 79 Ft/nap
Ebéd: 337 Ft/nap
Uzsonna: 52 Ft/nap
2.) Napi háromszori étkezés: nettó 534 Ft/nap
Tízórai: 89 Ft/nap
Ebéd: 380 Ft/nap
Uzsonna: 65 Ft/nap
3.) Diétás ebéd: nettó 506 Ft/adag
Felnõtt ebéd: nettó 506 Ft/adag
2. §
1.) Jelen rendelet 2018. március 1-jével lép hatályba, rendelkezéseit
ettõl az idõponttól kell alkalmazni.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2018. február 28.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete Üröm településképének védelmérõl
Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a településkép
védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami fõépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelõs miniszter, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

Értelmezõ rendelkezések
•
• tûzfal jellegû homlokzat: nyílászáró nélküli homlokzat és tetõfedést
megszakító, a tetõfedés síkja fölé nyúló falszakasz.
• cégtábla: a telken, vagy az épületben székhellyel, telephellyel vagy
fiókteleppel rendelkezõ cég nevét és címét vagy logóját, az épületen belüli elhelyezkedését tartalmazó tábla.
• CityLight formátumú eszköz: olyan függõleges elhelyezésû berendezés, amelynek mérete hozzávetõlegesen 118 cm x 175 cm és
hozzávetõlegesen 2 négyzetméter látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetû digitális kijelzõvel rendelkezik.
• enyhe lejtésû tetõ: az a tetõ, melynek hajlásszöge 25 foknál kisebb.
• értékvizsgálat: olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza
a ténylegesen meglévõ, vagy a település szempontjából annak minõsülõ
értéket, amely védelemre érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték történeti, esztétikai és mûszaki jellemzõit.
• funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és
információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsõdlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülõ, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények
kielégítésére szolgál;
• helyi védett érték: helyi területi vagy helyi egyedi védelem alatt álló
épület, építmény, építményrész, egyéb elem, mûtárgy, utcasor.
• helyi védett épületek, építmények: a képviselõtestület által egyedi
védelem alá helyezett olyan épületek, építmények, amelyek építészeti,
településtörténeti, helytörténeti, régészeti, mûvészeti, tudományos, társadalmi vagy mûszaki-ipari, mérnöki szempontból a hagyományos településkép megõrzése szempontjából jelentõs alkotások. A védett épület, építmény védelemre érdemes alkotórészét – ideértve az eredeti állapot térrendszerét, homlokzati kialakítását, a hozzájuk tartozó kiegészítõ
külsõ és belsõ díszítõ elemeket – védelem illeti.
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• helyi védett utcasor: a képviselõtestület által területi védelem alá
helyezett olyan utcasor, amely a hagyományos településkép megõrzése
szempontjából jelentõs.
• helyi védett érték károsodása: minden olyan esemény vagy beavatkozás, ami a helyi védett érték teljes, vagy részleges megsemmisülését,
megrongálását, átalakítását, építészeti karakterének részleges vagy teljes megváltoztatását, általános esztétikai hatásának, eredetiségének értékcsökkenését eredményezi.
• információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetõtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a
közérdekû molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz;
• közérdekû molinó: olyan, elsõdlegesen a település életének valamely jelentõs eseményérõl való közérdekû tájékoztatást tartalmazó, nem
merev anyagból készült hordozófelületû hirdetmény, amely falra vagy
más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az
nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.
• közérdekû reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú
berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel
közérdekbõl biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstõl elkülönülten kerül elhelyezésre;
• magastetõs tetõforma: eltérõen a magastetõtõl az a tetõ, melynek
hajlásszöge legalább 25 fok.
• enyhe lejtésû tetõ: az a tetõ melynek hajlásszöge 10 és 25 fok között van
• oromfalas jellegû homlokzat: Nyeregtetõvel lefedett épület, épületrész homlokzati fala, amely lehatárolja a padlásteret vagy a beépített tetõteret, elmetszve a tetõgerincet vagy elérve közvetlenül a
tetõszerkezetet.
• önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsõdlegesen az önkormányzat
testületei, szervei, tisztségviselõi tevékenységérõl a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat mûködését szolgáló épületek
homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekû tájékoztatási célt
meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
• önkormányzati hirdetõtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsõdlegesen a település
élete szempontjából jelentõs információk, közlemények, tájékoztatások,
így különösen a település életének jelentõs eseményeivel kapcsolatos
információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely
a közérdekû tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is
szolgálhat;
• útbaigazító hirdetmény: közérdekû információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekû tájékoztatás;
• üzletjelzés: az üzletfelirat, üzlettábla, cégér gyûjtõfogalma, mely a
rendeltetési egység – általában valamely közhasználatú funkcióját –, az
abban folyó tevékenység megnevezését, (nevét), a tulajdonosát, vagy az
ott tevékenykedõ jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetek és vállalkozások megnevezését, jelképét, lógóját, címerét,
az alapítás évét tartalmazó felirat, a rendeltetési egységet magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken. (épület falára, homlokzatára
rögzített fényreklám, hangreklám, zászló, kifeszített drapéria, mozgó reklámeszköz, hirdetés céljára szolgáló ábrázolás, stb.).
21. manzard tetõ: metszetében kétféle lejtésû tetõ, melynek alsó
tetõsíkja meredekebb, mint a felsõ tetõsík.
2. Fejezet
Helyi védelem
A helyi védelem célja, fajtái
• A település helyi védett értékei – az aktuális tulajdonformára tekintet nélkül – a község kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk,
jelentõségükhöz méltó használatuk, megõrzésük és megfelelõ bemutatásuk közérdek. Ezért a helyi védett értékek védelme a községben mûködõ
minden szervezet és Üröm minden polgárának kötelessége.
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• A helyi értékvédelem feladata különösen:
• a helyi különleges oltalmat igénylõ településszerkezeti, településképi, építészettörténeti, településtörténeti, mûvészeti, mûszaki szempontból védelemre érdemes épületek, építmények, épületrészek, mûtárgyak,
szobrok, épületegyüttesek, (együtt: helyi védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a széles
körben történõ megismertetése;
• a védett értékek károsodásának megelõzése, elhárítása, fenntartásuk és megújulásuk elõsegítése.
• A rendelet hatálya nem terjed ki az országos védelem alatt álló értékekre, valamint a természetvédelemrõl szóló jogszabályok rendelkezései alapján védelem alá helyezett értékekre.
• A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
• Az önkormányzat helyi területi védelem alá helyezi az 2. mellékletben meghatározott területeket és utcasorokat.
• Az önkormányzat helyi egyedi védelem alá helyezi a 2. mellékletben
meghatározott ingatlanokat, értékeket.
A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai
• A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor.
• A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
• a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén
címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a
helyrajzi számok megjelölésével,
• a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot, és
• a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
• a kezdeményezõ nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
• A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek
tartalmaznia kell:
• a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi
számok megjelölésével,
• a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
• a kezdeményezõ nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
• A helyi védelem alá helyezés értékvizsgálat alapján történik.
• A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:
• a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,
• mûalkotás esetén az élõ alkotót, vagy a szerzõi jog jogosultját,
• a kezdeményezõket,
• az illetékes építésügyi hatóságot.
• A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról írásban értesíteni kell az (5) bekezdésben meghatározott érdekelteket.
• A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követõ 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
• A helyi védelem alá helyezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésrõl szóló elõterjesztésben szerepelnie kell
a védelem alá helyezés elrendelését vagy megszüntetését megalapozó
értékvizsgálatnak és a 6. § (5) bekezdésben meghatározott érdekeltek
az értesítés átvételét követõ 15 napon belül benyújtott észrevételeinek is.
• A Képviselõ-testület dönt a helyi védelem alá helyezésrõl vagy annak megszüntetésrõl.
• A helyi védelem alá helyezést elrendelõ önkormányzati rendelet hatályba lépésétõl számított tizenöt napon belül a jegyzõ kezdeményezi az
ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését.
• Ha egy helyi egyedi védelem alatt álló értéket mûemléki védelem
alá helyeznek, annak közzétételével egyidejûleg a helyi egyedi védelem
megszûnik. Ebben az esetben a jegyzõ kezdeményezi az ingatlanügyi
hatóságnál a helyi védelem törlését.
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A védettséggel összefüggõ korlátozások, kötelezettségek
• A helyi védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
• A helyi védett érték megfelelõ fenntartását és megõrzését
elsõsorban a rendeltetésnek megfelelõ használattal kell biztosítani.
• A helyi védett érték külsõ vagy belsõ felújítási, helyreállítás, bõvítési
vagy bontási, továbbá a védett építmény jellegét, megjelenését bármely
módon érintõ munkát megkezdeni és végezni, valamint a védett építmény rendeltetését megváltoztatni csak településképi véleményezési illetve településképi bejelentési eljárás során az önkormányzati fõépítész
ajánlása szerint lehet.
A helyi védett értékek nyilvántartása
• A helyi védelem alá helyezett értékekrõl (a továbbiakban: védett
érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.
• A nyilvántartás tartalmazza:
• a helyi védett érték megnevezését,
• a helyi védett érték védelmi nyilvántartási számát,
• a helyi védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése, létrehozásának ideje)
• a védelem fajtáját,
• a helyi védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám,
épület, emelet, ajtó, helyszínrajz) és
• a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján,
• a helyreállítási javaslatot.
• A nyilvántartás naprakész vezetésérõl az önkormányzati fõépítész
gondoskodik.
3. Fejezet
Településképi követelmények

tól 5 méteren belül nem állhat. A keresztszárny szélessége a fõépület
(meglévõ épület) szélességét nem haladhatja meg, és kizárólag azzal
azonos hajlásszögû, szimmetrikus nyeregtetõvel fedhetõ.
• Az épület közterület felõli homlokzatmagassága a két oldalról szomszédos 2-2 épület számtani középarányosát legfeljebb 0,5 méterrel lépheti túl. Ennél nagyobb eltérés az építési övezetben megengedett nagyobb épületmagasság ellenére sem építhetõ.
• Csak tengelyesen szimmetrikus oromfalas vagy csonka konttyal
képzett tetõidom építhetõ.
• Az oromfalban terasz vagy erkély nem alakítható ki.
• Tetõfelépítmény nem létesíthetõ, tetõablak kizárólag tetõsík-ablak
formájában létesíthetõ.
• Homlokzatra szerelve klímaberendezés külsõ egységei, szellõzõ-,
és kéménycsövek, vezetékek nem helyezhetõk el, azokat épületszerkezettel takartan kell kialakítani
• Épülethomlokzatokon elhelyezett üzletjelzõ nem takarhat el
épületdíszítõ tagozatot.
A helyi területi védett utcasorokra vonatkozó elõírások:
• Az oromfalban terasz vagy erkély nem alakítható ki.
• Épületgépészeti, elektromos berendezések, vezetékek csak takartan, az épület tömegébe integráltan helyezhetõk el.
• Épület felújítás esetében a tetõformát, nyílásrendszert meg kell
õrizni vagy az utcában kialakult rendhez illeszkedve kell módosítani.
• Új épület esetében az utcaszakasz (szomszédos 3-3 ingatlan)
fésûs oromfalas vagy utcával párhuzamos ereszvonalú beépítéséhez
kell illeszkedni.
• Átalakítás során az oromfalat meg kell tartani, az álló téglalap alakú
ablakosztásokat meg kell tartani, az ablakok megváltoztatása esetén álló
téglalap alakú ablakosztásokat kell alkalmazni.
A község egész területére vonatkozó szabályok

A helyi védelem alatt álló területre, utcasorokra, helyi egyedi értékekre vonatkozó területi építészeti követelmények
• A közterületek kialakult rendszerét meg kell õrizni.
• A telkek kialakult rendszerét meg kell õrizni, a meglévõ telkek tovább nem oszthatók. Telekösszevonás - amennyiben a meglévõ telekszélesség az övezeti elõírás minimuma alatt van - a telekszélesség növelése érdekében történhet, a jelenlegi telekhatárok megtartásával, illetve egy-egy telekhatár megszüntetésével, a telekhatárok eltolása nélkül.
• A telkeken épületet a kialakult beépítési módnak megfelelõen kell
elhelyezni.
• Az épületek csak a hátsókert irányában, és az oldalhatár mentén
hosszirányban bõvíthetõk.
• Abban az esetben, ha a beépítés tekintetében/szempontjából mértékadó oldalhatárral szemközti telekhatáron is áll épület, akkor azon az
épületen kizárólag annak bõvítését nem eredményezõ, állagmegóvást, illetve újjáépítést szolgáló építési tevékenység végezhetõ.
• A meglévõ kõkerítés, kõfal megtartandó, újjáépíthetõ.
A helyi védelem alatt álló területekre, utcasorokra, helyi védett
értékekre és védelemre alkalmas értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények
• A helyi védelem alatt álló területekre, helyi védett értékekre és védelemre alkalmas értékekre vonatkozó elõírások:
• A tetõfedés anyaga égetett agyagcserép, hagyományos korcolt
fémlemez lehet.
• A homlokzatképzés legalább 70%-ban vakolt legyen. Terméskõ a lábazatoknál használható, a lemez-szerû, ragasztott kivitel kivételével.
• A nyílászárók faanyagúak lehetnek, színük fehér, zöld vagy barna lehet.
• Ha a telekszélesség lehetõvé teszi, az épületek bõvítése udvari
keresztszárnnyal is történhet, a keresztszárny az utcai homlokzati sík-

• Homlokzatok felújítása, színezése a homlokzati felület egy részére nem megengedett.
• A telken belüli fás szárú növények és cserjék minimális telepítési távolsága az ingatlan oldalsó- és hátsó telekhatártól:
• a jellemzõen 2,50 méternél magasabbra nem növõ díszcserje, sövény, örökzöld, gyümölcsbokor, szõlõ esetén 0,50 méter,
• a jellemzõen 3,00 méternél magasabbra nem növõ gyümölcsfa,
díszfa vagy örökzöld esetén 1,50 méter,
• a 3,00 méternél magasabbra növõ díszfa esetén 5,00 méter,
• a különösen nagyra növõ díszfánál (pl.: platán, vadgesztenye, hársfa, stb.) 7,00 méter.
Közterületi telekhatáron
• a közterületi oldalról nézve legfeljebb 2,00 m magas kerítés építhetõ.
• a tömör lábazat legfeljebb 60 cm magas lehet kivéve a terméskõbõl
rakott kõfalat, melybõl 1,60 méter magasságig megépíthetõ a kerítés,
• a kerítés lábazata fölötti rész kizárólag nem tömör kialakítással
építhetõ, kivéve, ha az fából készül.
• kerítést kizárólag kõ, tégla, beton, fa, drótháló, acélpálca anyaghasználattal lehet építeni.
• támfal tetejére épített kerítés, mellvéd legfeljebb 1,0 méter magas,
nem tömör kialakítású lehet.
• Szomszédos telek felé esõ telekhatárra legfeljebb 2,0 m magas kerítés építhetõ.
• A telek oldalsó- és hátsó telekhatára mentén tömör, kerítésszerû
sövény magassága nem haladhatja meg a 2,50 m-es magasságot.
• Telken belül
• kizárólag nem tömör kerítés építhetõ,
• legfeljebb 1,5 méter magas kerítés építhetõ.
• Meglévõ állapot esetén a tömör kerítés megtartható.
A támfalgarázs homlokzatát terméskõbõl vagy nyerstéglaburkolattal kell
kialakítani 2,70m-es magasságig, felette faanyagú burkolat alkalmazható.
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• A kialakult geomorfológiai formákat meg kell õrizni.
• A tereprendezés általános szabályai:
• A telek semely részén nem lehet a feltöltés a telekhatár legmagasabb pontjánál magasabban.
• A terep lejtését úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvizet a telken
belül lehessen hasznosítani.
• A beépítés és a telekhatár között - a telekhatára merõleges terepmetszetben mérve – a telekhatár szintjéig lehet a terepet rendezni.
• Oldalkertben vagy hátsókertben és az ezekhez csatlakozó beépítetlen építési helyeken – a c) pontban jelzett feltöltésen kívül - akkor lehet
legfeljebb 1 méteres feltöltést kialakítani, ha az a szomszéd telkek csatlakozó oldal- vagy hátsókertjeiben egyszerre valósul meg.
• Az épület körül legfeljebb 1 méter távolságban legfeljebb 0,6 méteres feltöltés kialakítható burkolt vagy burkolatlan járda számára.
• Tereplépcsõ legfeljebb 0,6 méter feltöltéssel kialakítható.
• Legfeljebb 30 m2-es terasz legfeljebb 0,6 méteres feltöltéssel kialakítható, ha a terasz legalább egy pontján nincs eredeti terepszint felett.
Egy épületen
• különbözõ anyagú nyílászárók alkalmazása nem megengedett, az
általános helyzetû nyílászáróktól eltérés lehetséges a tetõablak, a kerítéskapu, a gépkocsi tároló kapu tekintetében,
• azonos jellegû nyílászárók különbözõ színezése nem megengedett,
• különbözõ rendszerû redõnyszekrény alkalmazása nem megengedett,
• azonos helyzetû tetõkön csak azonos fedés alkalmazása megengedett, az általános helyzetû tetõktõl eltérés lehetséges az elõtetõk,
tetõfelépítmények, tetõablakok, eltérõ dõlésszögû tetõsíkok tekintetében,
• belül nem lehet tûzfal jelleggel homlokzatrészeket kialakítani.
• E rendelet hatálybalépése után megkezdett kivitelezési tevékenység esetében a redõnykialakítás nem lehet takart, beépített kialakítástól eltérõ.
• Manzárd tetõ nem építhetõ kivéve, ha a szomszédos épület manzárd tetõs kialakítású.
• Az Üröm Község helyi építési szabályzatáról szóló rendeletben
mezõgazdasági övezetbe sorolt területeken
• nem építhetõ 25 és 45 fokos dõlésszögû nyeregtetõkbõl szerkesztett tetõformától eltérõ tetõ,
• az a) pont szerint épített épület tetõfelületének 35%-án enyhe
lejtésû tetõ kialakítható.
Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó
szabályok
• A történeti településmagban
• csak 35-45 fok közti hajlásszögû magastetõ építése megengedett,
• a beépítettség 25%-án enyhe lejtésû tetõ, terasz kialakítható,
• az oromfalas homlokzat vagy homlokzatrész szélessége 7,50 méternél szélesebb nem lehet,
• a nyeregtetõ hajlásszöge 35 foknál kisebb nem lehet,
• a gépkocsi tároló bejáratát a telek homlokvonalától legalább 5 méterre kell helyezni.
• A Kölcsey utca – Kinizsi utca részterületen
• utcára merõleges tetõgerinc kialakítása esetén kizárólag oromzatos, vagy csonka kontyos utcai homlokzat építése megengedett,
• a tetõhéjalás anyaga kizárólag vörös agyagcserép lehet,
• a homlokzatokon kizárólag a kõ, fa, vakolat, üveg anyaghasználat
megengedett.
Az átalakuló falusias lakóterületekre vonatkozó szabályok:
• csak 35-45 fok közti hajlásszögû magastetõ építése megengedett,
• a beépítettség 35%-án enyhe lejtésû tetõ, terasz kialakítható.
• Az oromfalas homlokzat vagy homlokzatrész szélessége 7,50 méternél
szélesebb nem lehet, a nyeregtetõ hajlásszöge 35 foknál kisebb nem lehet.
• Új épület létesítése esetén a gépkocsi tároló bejáratát a telek homlokvonalától legalább 5 méterre kell helyezni.
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A lakóparkos területeken
• csak magastetõs tetõforma építhetõ, kivéve a Péter-hegyi lakópark
és Völgyliget területét,
• a beépített terület 35%-án a magastetõtõl el lehet térni,
• a vakolt homlokzatfelület 80%-án színezésként a terrakotta, egyéb
földközeli árnyalatok (bézs, barna, szürke) és fehér színeken kívül más
szín nem alkalmazható.
Völgyliget lakópark részterületen
• az ikerház két részét – abban az esetben is, ha nem egyidejûleg
épülnek – egységes építészeti és szerkezeti kialakítással kell megvalósítani.
• a legközelebbi szomszédos beépített ingatlanon kialakult
tetõformához kell illeszkedni. Lapostetõs épület esetében lapostetõs
épületet kell építeni, magastetõs épület esetében 10 fokkal lehet eltérni a
jellemzõ tetõformával. Magastetõs épület beépített területe 35%-án enyhe lejtésû tetõ, terasz kialakítható.
Völgypark területén:
• Az épület meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonalat
érintõ homlokzatán oromfalas jellegû homlokzatot kell kialakítani.
• Az épület jellemzõ tetõformáját nyeregtetõsen kell kialakítani.
• Az épület koordinátarendszerének egyik irányát a telek hosszoldalaival párhuzamosan kell kialakítani. Az elõírást eltérõ formájú saroktelek
esetében nem kötelezõ alkalmazni.
Péter-hegyi lakópark területén:
• a legközelebbi szomszédos beépített ingatlanon kialakult
tetõformához kell illeszkedni. Lapostetõs épület esetében lapostetõs
épületet kell építeni, magastetõs épület esetében 10 fokkal lehet eltérni a
jellemzõ tetõformával. Magastetõs épület beépített területe 35%-án enyhe lejtésû tetõ, terasz kialakítható.
• A Sadove területét kivéve külsõ megjelenésében faház típusú épület létesítése a történeti településmagban, és lakóterülteken nem megengedett.
Üzletjelzések elhelyezésére vonatkozó szabályok
• Telken belül, telekhatáron legfeljebb annyi üzletjelzés helyezhetõ
el, ahány telephely vagy székhely az ingatlanon engedélyezett. Egy
hirdetõtábla mérete legfeljebb 1 m2 lehet. A hirdetõtábla semelyik része
sem lehet telekhatáron kívül.
• Nem helyezhetõ el cégér, cégtábla, cégfelirat, hirdetés vagy egyéb
hirdetõ- és reklámfelület az emeleti szintek nyílászáróira szerelten, ragasztottan, sem kívülrõl, sem belülrõl.
• Egy ingatlanon belül kizárólag azonos rendszerben és azonos megjelenéssel helyezhetõk el üzletjelzések.
A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, mûtárgyak, elhelyezésére vonatkozó elõírások
• Nem alkalmasak a vezeték nélküli elektronikus hírközlési építmény
(távközlési, adatátviteli berendezés) elhelyezésére a következõ területek:
• történeti településrész területe,
• a játszóterek területe,
• a zöldterületek területe,
• az Üröm Község helyi építési szabályzatáról szóló rendeletben tájképvédelmi területként megjelölt terület.
• Elsõsorban alkalmas a vezeték nélküli elektronikus hírközlési építmény (adótorony, átjátszó torony, átjátszó-állomás) közterületi elhelyezésére az Üröm Község helyi építési szabályzatáról szóló rendeletben lehatárolt gazdasági területek.
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4. Fejezet
Reklámhordozókra és egyéb mûszaki berendezésekre vonatkozó
szabályok
• Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a
közterületrõl látható magánterületen, valamint a településszerkezeti terv
alapján meghatározott területen
• Üröm közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a
településképrõl szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv.
felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelmérõl szóló törvény
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott
vagy nem szabályozott reklám közzététele.
• Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhetõ el.
• Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem
helyezhetõ el.
• Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán száz méterenként legfeljebb egy reklámhordozó helyezhetõ el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekû reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.
• Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt
mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színû fényforrások használhatók.
• Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehetõ.
• A közérdekû molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló
árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.
• Tájképvédelmi területen, belterületen és belterület határától számított 50 méteren belül nem tehetõ közzé reklám, illetve nem helyezhetõ el
reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés.
• Az (1) bekezdésben meghatározott területen kizárólag funkcionális
célokat szolgáló utcabútor helyezhetõ el.
A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok
• Az 25.§ (1) bekezdésben meghatározott területen létesített funkcionális célú utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehetõ igénybe reklámközzététel céljából.
• A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés –
az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhetõ el.
• A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületén tehetõ közzé
reklám.
• Üröm közigazgatási területén kizárólag olyan utasváró létesíthetõ,
amely megfelel az alábbi technológiai feltételeknek:
- faszerkezet, üvegszerkezet kõ-, beton-, tégla lábazaton,
- fémlemez- vagy cserépfedés.
• Üröm közigazgatási területén kizárólag olyan kioszk létesíthetõ,
amely megfelel az alábbi technológiai feltételeknek:
- faszerkezet, üvegszerkezet kõ-, beton-, tégla lábazaton,
- fémlemez- vagy cserépfedés.
• Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem
minõsülõ közérdekû információ közlésére létesíthetõ:
• az önkormányzat mûködés körébe tartozó információk;
• a település szempontjából jelentõs eseményekkel kapcsolatos információk;
• a településen elérhetõ szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetõségekkel
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

• idegenforgalmi és közlekedési információk;
• a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintõ, elsõsorban állami információk;
• Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada
vehetõ igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a
(3) bekezdés szerinti közérdekû információt kell, tartalmazzon.
A közérdekû reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület
legalább egyharmadán Üröm Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.
Egy épület azonos közterületre nézõ homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhetõ el
• Eltérés jelentõsnek minõsített eseményrõl való tájékoztatás érdekében
• A polgármester jelentõsnek minõsített eseményrõl való tájékoztatás
érdekében, a jelentõsnek minõsített esemény idõtartamára, legfeljebb
azonban valamennyi jelentõs esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét idõtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevõje
számára.
• A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám
közzétételéhez szükséges, jogszabályban elõírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevõjének feladata.
• A reklám közzétevõje az eltérést a településképi bejelentési eljárás
lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.
5. Fejezet
Tájékoztatás és szakmai konzultáció
• A településképp védelme érdekében a fõépítész tájékoztatást ad és
a Korm. rendelet szerinti szakmai konzultációt biztosítja a településképi
követelményekrõl.
• A fõépítészi szakmai konzultáció legalább egy alkalommal kötelezõ
az Étv. 33/A.§ szerinti egyszerû bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében.
• Helyi védett érték esetén vizsgálni kell a településképi követelményeknek való megfelelésen túl, hogy a tervezett építési tevékenység nem
eredményezi-e a helyi védett érték károsodását, elõnytelen megváltozását.
• A kötelezõ szakmai konzultáció papír alapú vagy személyes kérelemre indul.
• A konzultációról a fõépítész emlékeztetõt készít. Az emlékeztetõ
tartalmazza:
• a kérelmezõ (építtetõ) adatait,
• a tervezett építési tevékenység rövid leírását
• az érintett ingatlan címét és a telek helyrajzi számát, építési övezeti besorolását,
• az építési tevékenységgel kapcsolatos egyéb lényeges információt,
• a fõépítész tájékoztatását, nyilatkozatát, szakmai javaslatát.
6. Fejezet
Településképi véleményezési eljárás
• A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre
• E rendelet elõírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell
lefolytatni:
• új építmény építésére,
• meglévõ építmény szintterület növekedését eredményezõ
bõvítésére – (a meglévõ tetõtér beépítését is ide értve),
• meglévõ építmény külsõ megjelenését érintõ átalakítására
irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-mûszaki tervekkel kapcsolatban.
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A településképi véleményezés eljárási szabályai
• A településképi véleményezési eljárás az építtetõ vagy a tervezõ (a
továbbiakban együtt: kérelmezõ) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell egy példány papíralapú építészeti-mûszaki tervdokumentációt.
• A polgármester településképi véleményét az önkormányzati
fõépítész szakmai álláspontja alapozza meg.
• A településképi véleménynek tartalmaznia kell a vélemény indokolását.
• Amennyiben a településképi véleményezésre benyújtott építészetimûszaki dokumentáció tartalma, megoldása a véleményezési eljárás
után módosításra kerül, az építési engedélyezésre való benyújtása elõtt
a településképi véleményezési eljárást meg kell ismételni.
• A településképi véleményezésre való benyújtás elõtt a kérelmezõ
tervkonzultációt kezdeményezhet az önkormányzati fõépítésznél.
• Az 33.§ (1) bekezdése szerinti a településképi követelményeknek
való megfelelést igazoló építészeti-mûszaki tervdokumentációnak az
alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
• a mûszaki leírás – grafikus adatok esetén a helyszínrajz – a
különbözõ védettségek bemutatásával, a telepítésrõl és az építészeti kialakításával, az építmény rendeltetési adataival, létszám és forgalmi viszonyainak ismertetésével (jármûvekkel való megközelítés, intenzitás,
jogszabálynak megfelelõ gépkocsik és kerékpárok elhelyezése),
• helyszínrajz a felszíni vízelvezetés biztosításának és telken belül
tartásának ábrázolásával, lejtõs terep esetében terepmetszettel is be kell
bemutatni,
• eltérõ szintek alaprajzai,
• legalább két egymással szöget bezáró módon felvett metszet,
• az építmény valamennyi jellemzõ külsõ nézetét ábrázoló homlokzati terv,
• utcakép a két-két szomszédos ingatlan ábrázolásával,
• amennyiben az építmény a település távoli pontjairól látható, az illeszkedés, a rálátás bemutatására távlati terveket kell készíteni,
• a tereprendezést – lejtõs terep esetében az eredeti és a tervezett
szintvonalak megkülönböztethetõ ábrázolásával –, a növénytelepítést, a
burkolt- és zöldfelületeket kertépítészeti terven kell bemutatni,
• a településrendezési eszközben foglalt kötelezõ elõírásoknak való
megfelelést részekre bontott, követhetõ idomtervekkel, összehasonlító
táblázattal kell bemutatni,
• az elhelyezni tervezett épületgépészeti, elektronikai, távközlési berendezéseket, azok takarását, beillesztését az épületszerkezeti rendszerbe ábrázolni kell az azokra való rálátási körülményekkel, lehetõségekkel
együtt,
• feltöltés alkalmazása esetén látványterveket a szomszédos telkeken álló épületek bemutatásával együtt, melybõl a tervezett épület környezetéhez képest történõ kiemelése megállapítható.
• A 33.§ (1) bekezdése szerinti építészeti-mûszaki tervdokumentáció
formai megfogalmazása tetszés szerinti lehet (pl. szabadkézi rajz, montázs, fénykép) tartalmilag azonban az (1) bekezdésnek megfelelõen teljesnek kell lennie.
A településképi véleményezés szempontjai, a településképi illeszkedési követelmények
•
• A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az
építészeti-mûszaki tervdokumentáció:
• megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelezõ
elõírásoknak,
• megfelel-e jelen rendelet elõírásainak.
• A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
• a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl –
megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
• megfelelõen veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló
környezõ beépítés adottságait, rendeltetésszerû használatának és fejlesztésének lehetõségeit,
• az építmény szintjeivel, szinteltolásaival illeszkedik-e az esetlege-
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sen lejtõs terephez, telepítésével a kiemelés nem haladja-e meg a bevágás mértékét,
• a terep megváltoztatása az épület megközelítéséhez és a telek
használatához minimálisan szükséges mértékû-e,
• a terep rendezett állapota és a kertépítészeti kialakítás összhangban van-e, épített támfalak csak a legszükségesebb mennyiségben és
zöldfelületi megoldásokkal kombinálva vannak-e tervezve,
• nem korlátozza-e, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerû használatát,
• nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok
benapozását, az építmények kilátását,
• több építési ütemben egy telken különálló épületek létesítése, ikerházas beépítés egyik felének megvalósítása, meglévõ építmény bõvítése
esetén
ha) biztosított lesz-e az elõírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelõ további, csatlakozó beépítés,
hb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településkép követelményeinek.
• Az épület tömegformálásának, anyaghasználatának, homlokzatának és tetõzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
• azok építészeti megoldásai megfelelõen illeszkednek-e a kialakult,
illetve a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez, a településrész vagy a közvetlen környezet építészeti karakteréhez,
• a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása, a homlokzati színhasználat és anyaghasználat összhangban van-e az épület rendeltetésével, használatának sajátosságaival, a településrész vagy a közvetlen környezet építészeti karakterével,
• az építészeti kialakítás elkerüli-e a tájtól, településképtõl, kortól idegen és érték nélkül bonyolult formajegyeket, részletképzéseket, anyaghasználatokat,
• külterületi építkezés esetén illeszkedik-e a táji, természeti,
mezõgazdasági, erdõgazdálkodási környezetbe,
• a környezetéhez képest kontrasztot képezõ építészeti megformálás
esetében létrehoz-e új építõmûvészeti értéket,
• a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggõ reklám- és információs berendezések településrendezési eszköznek megfelelõ és a környezettel való összhangban történõ elhelyezésére és kialakítására,
• az elhelyezni tervezett épületgépészeti, elektronikai, távközlési berendezések épületszerkezetekkel való takarása megoldott-e, az azokra
való rálátás nem befolyásolja-e kedvezõtlenül a településképet, az épített
környezettel, a tájjal való összhangot,
• a tetõzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges
tetõfelépítményei – megfelelõen illeszkednek-e a domináns épített környezet adottságaihoz.
• A határoló közterülettel való kapcsolatot illetõen vizsgálni kell, hogy
az építmény rendeltetése, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó építményrészek, azok használata
• korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
• korlátozza-e, zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és
annak biztonságát,
• megfelelõen veszi-e figyelembe a közterület jelenlegi és távlatban
kialakuló adottságait, esetleges berendezéseit, mûtárgyait, növényzetét,
• a terv megfelelõ javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a
közterületet érintõ – beavatkozásokra.
7. Fejezet
A településképi bejelentési eljárás
• A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre
•
• E rendelet elõírásai szerint a következõ - az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött - tevékenységek megkezdéséhez kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni:
• építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése,
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homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésû
építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását
vagy tartószerkezetét is érintik,
• meglévõ építmény utólagos hõszigetelése, homlokzati nyílászáró
cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének
megváltoztatása,
• új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló)
égéstermék-elvezetõ kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t
nem haladja meg,
• az épület homlokzatához illesztett elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet
építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése,
bõvítése, megváltoztatása,
• épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
• kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésû épület építése, bõvítése,
melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó
20,0 m2 alapterületet,
• nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása,
felújítása, valamint bõvítése, amelynek mérete az építési tevékenység
után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,
• szobor, emlékmû, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
• emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága
nem haladja meg a 3,0 m-t,
• park, játszótér, sportpálya megfelelõségi igazolással - vagy 2013.
július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal
- rendelkezõ mûtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése,
• megfelelõség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkezõ
építményszerkezetû és legfeljebb 180 napig fennálló
• rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetõ, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint elõadás tartására szolgáló építmény,
• kiállítási vagy elsõsegélyt nyújtó építmény,
• levegõvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
• ideiglenes fedett lovarda,
• legfeljebb 50 fõ egyidejû tartózkodására alkalmas - az Országos
Tûzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegû építmény építése,
• a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek
nem minõsülõ, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerûsítése, bõvítése,
• támfal építése, bõvítése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttõl számított 1,5
m magasságot,
• kerítés, kerti építmény, tereplépcsõ, járda és lejtõ, háztartási célú kemence, húsfüstölõ, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minõsülõ növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése, bõvítése,
• napenergia-kollektor, szellõzõ-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó
építményen vagy építményben való elhelyezése,
• építménynek minõsülõ, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló
hulladékgyûjtõ és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése,
• utasváró fülke építése.
• E rendelet elõírásai szerint a következõ esetekben kell rendeltetés
megváltozáshoz településképi bejelentési eljárást lefolytatni:
• amennyiben telephely engedélyezési eljárás is szükséges,
• amennyiben a gépkocsiforgalom növekszik,
• amennyiben a szállítási forgalom növekszik,
• amennyiben a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhelyek kialakítása szükséges,
• amennyiben a változás kihatással van a közterületre és/vagy a közterület használatára.

• A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – reklám, reklámhordozó, valamint reklámot tartó berendezés elhelyezését megelõzõen.
A településképi bejelentési eljárás szabályai
• A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez
benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul.
• A polgármester a bejelentés elbírálásához az önkormányzati
fõépítész szakmai álláspontját kikéri.
• A polgármester a megtiltás esetében indokait ismerteti és figyelmezteti a bejelentõt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és
folytatásának jogkövetkezményeire.
• A tudomásul vételrõl kiadott hatósági határozat annak keltétõl számított egy évig érvényes.
• Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétõl az építési tevékenység idõtartamára, de legfeljebb 12 hónapra adható.
• A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép várható javulására tekintettel az (5) bekezdés szerinti határidõt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja,
amennyiben a kérelmezõ a kérelmet az (5) bekezdés szerinti idõtartam
lejártát megelõzõ 30 nappal benyújtja.
• Amennyiben a polgármester 15 napon belül a tudomásul vételrõl
nem ad ki igazolást vagy nem tiltja meg a bejelentett tevékenységet, a
bejelentést tudomásul vettnek kell tekinteni.
• A településképi bejelentési eljárás kezdeményezése elõtt az ügyfél vagy megbízottja konzultációt kezdeményezhet az önkormányzati
fõépítésznél.
• A településképi bejelentéshez a településképi követelményeknek
való megfelelést igazoló építészeti-mûszaki tervnek az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
• mûszaki leírás,
• helyszínrajz
• meglévõ és tervezett állapot alaprajzai – rendeltetés változás és új
építmény építése esetén,
• metszetek,
• homlokzatok,
• látványterv,
• részletrajzok.
A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai, a
településképi illeszkedési követelmények
•
• A településképi bejelentés elbírálása során vizsgálni kell, hogy a
tervezett építési tevékenység, illetve reklám
• megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelezõ
elõírásoknak,
• megfelel-e jelen rendelet elõírásainak,
• illeszkedik-e a településképbe.
• A településképi bejelentés elbírálása során vizsgálni kell, hogy a
határoló közterülettel való kapcsolatot illetõen a tervezett építési tevékenység, illetve reklám
• korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
• korlátozza-e, zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és
annak biztonságát,
• megfelelõen veszi-e figyelembe a közterület jelenlegi és távlatban
kialakuló adottságait, esetleges berendezéseit, mûtárgyait, növényzetét,
• a terv megfelelõ javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a
közterületet érintõ – beavatkozásokra.
• A településképi bejelentés elbírálása során vizsgálni kell, hogy a
tervezett rendeltetés-változás
• illeszkedik-e a szomszédos és a környezõ beépítés sajátosságaihoz,
• azok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerû és biztonságos
használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, vagy nem korlátozza-e.
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8. Fejezet
Településképi kötelezés és önkormányzati ösztönzõ rendszer
• A településképi követelmények teljesítése érdekében az építési tevékenységet folytatóval szemben a polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le
• a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
• a településképi bejelentéstõl eltérõen megvalósított építési tevékenység,
• a polgármester településképi bejelentést elutasító döntése, felszólítása ellenére megvalósított, településképi bejelentéshez kötött építési
tevékenység
esetén.
• A településképi kötelezésrõl a polgármester önkormányzati hatósági határozatban rendelkezik.
• A településképi kötelezési eljárás indulhat hivatalból vagy kérelemre, melynek menete:
• helyszíni szemle,
• a szabálytalansággal érintett ingatlan tulajdonosának tájékoztatása, felszólítása,
• településképi kötelezés,
• településképi bírság.
• A településképi kötelezés végre nem hajtása esetén a kötelezettet a polgármester településképi bírsággal sújthatja, melynek kiszabása ismételhetõ.
• A településképi bírság mértéke:
• a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása 100.000 forint,
• a polgármester elutasító döntése ellenére végzett építési tevékenység esetén legalább 200.000 forint, legfeljebb 500.000 forint,
• a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérõ tevékenység folytatása esetén, az eltérés mértékétõl függõen legalább 200.000 forint, legfeljebb 500.000 forint,
• a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként 500.000 forint.
• A polgármester döntését a Mûszaki és Fõépítészi Iroda készíti elõ
és gondoskodik annak végrehajtásáról.
• A helyi védelemben részesített építmények – magánszemély esetében – tulajdonosai és kezelõi helyi adó kedvezményben vagy adómentességben részesíthetõk. A kedvezmény mértékét, az adómentességet a
helyi adókról alkotott önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
• A védett érték tulajdonosa az érték megóvása érdekében kérelemre önkormányzati támogatásban részesülhet.
9. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
• E rendelet az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba.
• Rendelkezéseit a hatályba lépést követõen keletkezett ügyekben
kell alkalmazni.
• A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján való
kifüggesztéssel történik.
Módosuló és hatályon kívül helyezõ rendelkezések
• Hatályát veszti:
• a településképi véleményezési eljárásról szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet,
• a településképi bejelentési eljárásról szóló 11/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet,
• a helyi védelemrõl szóló 4/2001. (II. 22.) önkormányzati rendelet,
• a reklámok, reklámhordozók elhelyezésérõl, a településképi bejelentési eljárásról szóló 19/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

Laboda Gábor
polgármester
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

1. melléklet a 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez
Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
2. melléklet a 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez
Helyi területi és egyedi védelem alatt álló értékek jegyzéke
Helyi egyedi védett értékek
1. Kálvária – 14 stáció, 3 kereszt
Dózsa György út
Hrsz. 320/2
2. Szõlõhegyi kegykápolna
Jókai Mór utca
Hrsz. 1175
3. Lakóház – egykori paplak
Patak utca 7.
Hrsz. 436/5
4. Lakóház – egykori kápolnaõr ház
Pavlovna köz
Hrsz. 438
5. Kereszt, XVIII. sz. vége, felirata: Gelebt sei Jesus Christus alle
ewigkeit.
		
Budakalászi út
Hrsz. 065
6. Kereszt Üröm és Pilisborosjenõ határán
Hrsz. 018
7. Pincék
Jókai Mór utca 13.
Hrsz. 629/4
8. Pince
Jókai Mór utca
Hrsz. 638
9. Présház
Jókai Mór utca 17.
Hrsz. 631/1
10. Építési tábla „1925”
Jókai Mór utca 19.
Hrsz. 631/4
11. kõhíd – Cigány-árok felett
Cigány-árok
		
Hrsz. 016
Helyi területi védelem
1. Iskola utca – Jókai Mór utca – Budakalászi utca – Diófa utca által határolt terület
2. Görögkeleti sírkápolna ex-lege mûemléki környezete
3. Római katolikus templom ex-lege mûemléki környezete
Helyi védett utcasorok
1. Ady Endre utca páros oldala Dózsa György utcától a Radnóti Miklós utcáig.
Ady Endre utca páratlan oldala Dózsa György utcától a Radnóti Miklós utcáig.
2. Diófa utca páratlan oldala Diófa utca 1-tõl 7-ig
3. Dózsa György utca páros oldala Fõ utcától a Táncsics Mihály utcáig.
Dózsa György utca páratlan oldala Fõ utcától a Patak utcáig.
4. Fõ utca páros oldala Fõ utca 8-tól a Dózsa György utcáig, és Fõ
utca 96-tól Fõ utca 108-ig
Fõ utca páratlan oldala Fõ utca 7-tõl Fõ utca 101-ig.
5. Iskola utca páros oldala a Fõ utcától a Diófa utcáig
Iskola utca páratlan oldala a Fõ utcától a Kossuth utcáig
6. József Attila utca páros oldala Radnóti Miklós utcától József Attila utca 20-ig
József Attila utca páratlan oldala Radnóti Miklós utcától József Attila utca 21-ig
7. Kossuth utca páros oldala az Iskola utcától a Kossuth utca 50-ig.
Kossuth utca páratlan oldala az Iskola utcától a Kossuth utca 39-ig.
8. Kölcsey utca páros oldala a Budakalászi utca és a 064/11 hrsz.
út között
Petõfi Sándor utca páros oldala Radnóti Miklós utcától a Fõ utcáig.
Petõfi Sándor utca páratlan oldala Radnóti Miklós utcától a Fõ utcáig.
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3. melléklet a 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez
Helyi egyedi védelemre javasolt értékek jegyzéke
1.
Lakóépület
Ady Endre utca 5. hrsz. 410
2.
Lakóépület
Ady Endre utca 17. hrsz. 404
3.
Lakóépület
Ady Endre utca 26. hrsz. 138
4.
Lakóépület
Diófa utca 7.
hrsz. 15
5.
Lakóépület
Diófa utca 12.
hrsz. 27/1
6.
egykori Schiessl vendéglõ
Dózsa György utca 18.
hrsz. 149
7.
Lakóépület
Fõ utca 19.
hrsz. 49
8.
Lakóépület
Fõ utca 33.
hrsz. 39
9.
Lakóépület
Fõ utca 45-47.
hrsz. 10
10. Lakóépület
Fõ utca 72-74.
hrsz. 452/4
11. Lakóépület
Fõ utca 73.
hrsz. 486/2
12. Lakóépület
Fõ utca 77.
hrsz. 488/1
13. Lakóépület
Fõ utca 81.
hrsz. 490
14. Lakóépület
Fõ utca 82.
hrsz. 455/11
15. Lakóépület – utcai homlokzat Fõ utca 101. hrsz. 502
16. Mûvelõdési ház
Iskola utca 4.
hrsz. 4
17. egykori présház
Jókai Mór utca 1. hrsz. 649
18. pince és egykori présház
Jókai Mór utca 3. hrsz. 650
19. Lakóépület
József Attila utca 12. hrsz. 174
20. Lakóépület
József Attila utca 19. hrsz. 190
21. Lakóépület
Kossuth utca 18.
hrsz. 572/1
22. Lakóépület
Kossuth utca 24.
hrsz. 570/1
23. Lakóépület
Kossuth utca 50.
hrsz. 552/2
24. Lakóépület
Patak utca 6.
hrsz. 420
25.
26.
27.
28.

Lakóépület
írott kõkonzol
Lakóépület
Lakóépület

Petõfi Sándor utca 32.
Rákóczi Ferenc utca 17.
Rákóczi Ferenc utca 35.
Rákóczi Ferenc utca 57.

hrsz. 155
hrsz. 609/3
hrsz. 601/1
hrsz. 590/9

Hrsz. 107
Hrsz. 108
Hrsz. 111/1
Hrsz. 112
Hrsz. 413
Hrsz. 446/3
Hrsz. 469/1
Hrsz. 469/2
Hrsz. 473

Fõ utca 48.
Fõ utca 50.
Fõ utca 54.
Fõ utca 52.
Dózsa György utca
Fõ utca 56.
Fõ utca (áruház)
Fõ utca
Fõ utca

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
5/2018 (III. 29.) önkormányzati rendelete a 16/2007 (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (2) bekezdés
2.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közutak kezelésének szabályairól alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az önkormányzati rendelet 4/A § (2) bekezdése kiegészül egy új tt)
és uu) ponttal:
„tt. Barackos utca
uu. Sadove utca”
2. §
Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem módosulnak.

4. melléklet a 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelethez
Mûemlékek

3. §

MTSZ: 7401 [7478] Görögkeleti sírkápolna
(Alexandra Pavlovna sírkápolnája)
Pavlovna köz (Dózsa György út) Hrsz.: 438

1.) Jelen rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.
2.) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

MTSZ: 7400 [7479] Római katolikus templom, Fõ tér, Hrsz.: 1
Mûemléki környezet
1. Görögkeleti sírkápolna ex-lege mûemléki környezete
Hrsz. 426
Patak utca 18.
Hrsz. 436/1
Hrsz. 436/5
Patak utca 7.
Hrsz. 439
Hrsz. 440/1
Patak utca 5.
Hrsz. 441
Patak utca 1.
Hrsz. 434/1
Patak utca
Hrsz. 443
Dózsa György utca 5.
Hrsz. 444
Pavlovna köz
Hrsz. 445
Dózsa György utca 3.
Hrsz. 449/6
Doktor utca 10.
Hrsz. 449/7
Doktor utca 12.
Hrsz. 450/2
Doktor utca 14.
Hrsz. 451/1
Doktor utca 16.
Hrsz. 452/6
Doktor utca 18.
2. Római katolikus templom ex-lege mûemléki környezete
Hrsz. 9
Hrsz. 10
Fõ utca 45-47.
Hrsz. 11
Fõ utca 43.
Hrsz. 12/1
Fõ utca 41.
Hrsz. 12/2
Fõ utca 39.
Hrsz. 17
Budakalászi utca

Üröm, 2018. március 28.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete a település 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás)
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 88 § (1) bekezdésében és a 91.
§-ban, továbbá ennek végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31.) Korm.
rendelet 158. §, 162. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével
a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település 2017.
évi költségvetésének végrehajtását 2 109 066 eFt /azaz kettõmilliárd
százkilencmillió hatvanhatezer forint/ bevételi fõösszeggel, és 1 326
847 e Ft /azaz Egymilliárd-háromszázhuszonhatmillió- nyolcszáznegyvenhétezer forint/ kiadási fõösszeggel jóváhagyja.
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2. §
1) A település 2017. évi pénzmaradványát 767
149 794
Ft-tal
/azaz
hétszázhatvanhétmillió-száznegyvenkilencezerhétszázkilencvennégy forinttal/ hagyja jóvá, a jelen rendelet 11.) 12.)
számú mellékleteiben foglalt részletezéssel.

millió- ötszáznyolcvanháromezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat: 16 724 000 Ft-tal / azaz tizenhatmillióhétszázhuszon-négyezer forinttal/
- Dologi és egyéb folyó kiadásait 8 271 000 Ft-tal / azaz nyolcmillió- kettõszázhetvenegyezer forinttal/
- beruházási kiadások 207 000 Ft-tal (azaz kettõszázhétezer Ft)
hagyja jóvá.

3. §
1) A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2017. évi bevételek forrásonkénti alakulását a jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.

b.) Önkormányzat kiadását 740 557 000 Ft /azaz hétszáznegyvenmillió-ötszázötvenhétezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A,
valamint a 19. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

2) Ezen belül:
a.) Az önkormányzat mûködési, saját folyó és -átengedett bevételeit 398 340 000 Ft-ban /azaz háromszázkilencvennyolcmillió-háromszáznegyvenezer forintban/
b.) Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit 15 200 000 Ft-ban /
azaz tizenötmillió- kettõszázezer forintban/
c.) Támogatások bevételeinek teljesítését 392 520 000 Ft-ban /
azaz háromszázkilencvenkettõmillió-ötszázhúszezer forintban/
d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 150
846 000 Ft-ban /azaz százötvenmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forintban/
e.) Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget 13 522 000 Ftban/azaz tizenhárommillió-ötszázhuszonkettõezer forintban/
f.) Finanszírozás,önkormányzati támogatás összegét 378 072
000 Ft-ban /azaz háromszázhetvennyolcmillió-hetvenkettõezer forintban/
g.) Pénzforgalom nélküli bevételek összegét 760 566 000 Ftban/ azaz hétszázhatvanmillió-ötszázhatvanhatezer forintban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónkét a rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.
4. §
(1) A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási
fõösszegen belül:
a.) személyi juttatások kiadási fõösszegét 359 217 000 /azaz
háromszázötvenkilencmillió-kettõszáztizenhétezer forintban/
b.) munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 78 024 000 Ft /azaz
hetvennyolcmillió-huszonnégyezer forintban/
c.) dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 300 550 000 Ft /
azaz háromszázmillió- ötszázötvenezer forintban/
d.) mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 21 690 000 Ft /
azaz huszonegymillió- hatvankilencezer forintban/
e.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 36 236 000 Ft /azaz
harminchatmillió- kettõszázharminchatezer forintban/
f.) felhalmozási kiadások fõösszegét 153 058 000 Ft /azaz százötvenhárommillió- ötvennyolcezer forintban/ hagyja jóvá, és megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat
célonként a rendelet 16.számú melléklete tartalmazza.
g.) hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 0 ban /azaz nulla forint/
h.) finanszírozási kiadások fõösszegét 378 072 000 Ft-ban/azaz
háromszázhetvennyolcmillió-hetvenkettõezer forintban/ hagyja jóvá
a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.
2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 98 785 000 Ft. /azaz kilencvennyolcmillió- hétszáznyolcvanötezer forint / fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 19-es számú mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 73 583 000 Ft-tal /azaz hetvenhárom-
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- Személyi jellegû kiadásokat 43 787 000 Ft-tal, /azaz negyvenhárommillió- hétszázhetvennyolcezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 9 555 000 Ft-tal/ azaz kilencmillió-ötvenötezer forinttal/
- Dologi és egyéb folyó kiadásokat 200 145 000 Ft-tal/ azaz
kettõszázmillió- száztizenötezer
forinttal/
- Pénzeszköz átadás és támogatás értékû kiadásokat 57 926 000
Ft-tal /azaz
ötvenhétmillió-kilencszázhuszonhatezer forinttal/
- Felhalmozás és tõkejellegû kiadásokat 151 072 000 Ft-al /azaz
százötvenegymillió-hetvenkettõezer forinttal/
- Hiteltörlesztés kiadását 0 Ft-al, / azaz nulla Ft-al/
- Finanszírozási kiadások 378 072 000 Ft-al, /azaz háromszázhetvennyolcmillió- hetvenkettõezer forinttal/
c.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény mûködtetési kiadását 42
825 000 Ft-tal /azaz
negyvenkettõmillió-nyolcszázhuszonötezer forint/ fõösszeggel
hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 19. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 3 622 000 Ft-tal /azaz hárommillióhatszázhuszonkettõezer forinttal/
- Dologi kiadásait 38 337 000 Ft-tal /azaz harmincnyolcmillióháromszázharminchétezer forinttal/
- Munkaadókat terhelõ járulék 866 000 Ft-tal /azaz nyolcszázhatvanhatezer Ft-tal/
d.) Napraforgó Óvoda kiadását 205 100 000 Ft-tal /azaz
kettõszázötmillió-százezer forinttal/ hagyja jóvá a 2/a. sz. melléklet
szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadását 133
229 000 Ft-tal / azaz
százharminchárommillió-kettõszázhuszonkilencezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 27 723 000 Ft-tal /azaz huszonhétmillió- hétszázhuszonháromezer forinttal/
- Dologi kiadásait 43 254 000 Ft-tal /azaz negyvenhárommilliókettõszázötvennégyezer forinttal/
- Felhalmozási kiadását 894 000 Ft-tal (nyolcszázkilenvnégyezer
forinttal/
e.) Hóvirág Bölcsõde kiadását 55 629 000 Ft-ban /azaz ötvenötmillió-hatszázhuszonkilencezer forintban/ hagyja jóvá a rendelet 2/A
mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadását 34 520 000 Ft-tal / azaz harmincnégymillió- ötszázhúszezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 7 987 000 Ft-tal /azaz hétmillió- kilenc-
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száznyolcvanhétezer forinttal/
- Dologi kiadásait 13 092 000 Ft-tal /azaz tizenhárommillió- kilencvenkétezer forinttal/
- Felhalmozási kiadása 30 000 Ft-tal /azaz harmincezer forinttal/ hagyja jóvá.
f.) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 24
576 000 Ft /azaz huszonnégymillió- ötszázhetvenhatezer forint/
fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.

- Személyi jellegû kiadásait 5 289 000 Ft-tal /azaz ötmilliókettõszáznyolcvankilencezer forinttal/
- Munkaadókat terhelõ járulékokat 1 199 000 Ft-tal /azaz egymillió- százkilencvenkilencezer forinttal/
- Dologi kiadását 55 000 Ft-tal /azaz ötvenötezer forinttal/
- Felhalmozási kiadása 34 000 /azaz harmincnégyezer forinttal/
hagyja jóvá.
5. §
Tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1 764 013 Ft /azaz egymillió-hétszázhatvannégyezer Ft/ volt.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 8 369 000 Ft-tal / azaz nyolcmillió
forinttal/
- Munkaadói járulékokat 1 905 000 Ft-tal / azaz egymillió- kilencszázötezer forinttal/
- Dologi kiadásait 13 481 000 Ft-tal /azaz tizenhárommillió-négyszáznyolcvanegyezer forinttal/
Felhalmozási
kiadásait
821
000
Ft-tal
/azaz
nyolcszázhuszonegyzer forinttal hagyja jóvá.
g.) Községgazdálkodás településüzemeltetés, köztemetõ fenntartási költségeit 111 550 000 Ft /azaz száztizenegymillió-ötszázötvenezer forint/ összegben hagyja jóvá a rendelet 19. mellékletében
részletezettek szerint.
Ezen belül:
- Személyi jellegû kiadásokat 30 057 000 /Ft-tal / azaz harmincmillió- ötvenhétezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 6 165 000 Ft-tal / azaz hatmillió- százhatvanötezer forinttal/
- Dologi kiadásokat 75 328 000 Ft-tal / azaz hetvenötmillióháromszázhuszonyolcezer forinttal/ hagyja jóvá.

6. §
A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatóknak és feladattámogatások alakulásának elszámolását a rendelet 3-as,
4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. §
1) A képviselõ-testület a könyvviteli mérleget, a mûködési bevételek és kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az
egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a rendelet
9-es, 10-es, 11-es, 12 és 13. 14. 17. számú mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
2) Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelentést a jelen rendelet 16-os melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.
8. §

h.) Védõnõi Szolgálat kiadását 17 323 000 Ft / azaz tizenhétmillió-háromszázhuszonháromezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A.
számú melléklet szerint.

A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2017-es gazdasági évben
az ütemezett fejlesztési célok az ütemezésnek megfelelõen valósultak
meg.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
9. §
- Személyi jellegû kiadásait 13 936 000 Ft-tal / azaz tizenhárommillió- kilencszázharminchatezer forint/
- Munkaadói járulékokat 3 037 000 Ft-tal / azaz hárommillió- harminchétezer forinttal/
- Dologi kiadásait 350 000 Ft-tal /azaz háromszázötvenezer forinttal/ hagyja jóvá.
i.) Idõsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) kiadását 23 925 000 Ft /azaz huszonhárommillió-kilencszázhuszonötezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.

A képviselõ-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szöveges indokolást elfogadja

10. §
1) A Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásai nincsenek.
2) Megállapítja, hogy a 2017-os gazdasági évben közvetett támogatások körébe tartozó adóelengedés 780 480 forint volt.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 12 825 000 Ft-tal / azaz tizenkétmillió- nyolcszázhuszonötezer forinttal/
- Munkaadókat terhelõ járulékokat 2 863 000 Ft-tal /azaz
kettõmillió- nyolcszázhatvanháromezer forinttal/
- Dologi kiadásait 8
237 000 Ft-tal /azaz nyolcmilliókettõszázharminchétezer forinttal/ hagyja jóvá.
- Felhalmozási kiadását 0 Ft-tal /azaz nulla forinttal/ hagyja jóvá.
j.) Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 6 577 000 Ft-tal /azaz hatmillió-ötszázhetvenhétezer forinttal/ hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.

3) Megállapítja, hogy 2017-ben kedvezményes étkeztetés címén
950.000.- Ft került felhasználására.
11. §
1) A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2018. április 25.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
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Üröm Község Önkormányzatának 7/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt
3/2013.(I.16.) önkormányzati rendeletének módosítására
A gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§.(1)
48.§.(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.)
foglalt felhatalmazása alapján a helyi gyermekvédelmi rendszer keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásról alkotott önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„3.) A gyermekek védelmét a képviselõ-testület a következõ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a) családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása
c) gyermekek átmeneti gondozása”

f) az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése
g) felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata.
h) jelzõrendszeri tagokkal folyamatos kapcsolattartás
3.) A családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

a)
b)
c)
d)
e)

4.) Intézményvezetõ saját hatáskörében jár el:
pszichológiai tanácsadás
információnyújtás
segítõ beszélgetés
tanácsadás
ügyintézésben segítségnyújtás

5.) A szolgálat által nyújtott ellátás megszûnik, amennyiben a szolgáltatás igénybevételének oka már nem áll fenn.
4. §

Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem módosulnak.

2. §

5. §

Az önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„2.) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatás
b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében:

1.) Jelen rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.
2.) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

Üröm, 2018. április 25.

- bölcsõdei ellátás,
- óvodai ellátás
- házi gyermekfelügyelet

Laboda Gábor		
polgármester

3.) Gyermekek átmeneti gondozása Üröm közigazgatási területén
élõ ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:
a) az önkormányzat által fenntartott saját intézményei
közremûködésével (bölcsõde, óvoda, család és gyermekjóléti szolgáltatás)
b) az általános iskolai napközi ellátás biztosítása az általa mûködtetett,
de az állam által fenntartott intézményben történik.”
3. §
Az önkormányzati rendelet 6. § (1) (2) és (3) bekezdése az alábbiak
szerint módosul és kiegészül egy új (4), (5) bekezdéssel:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2018
(V.31.) számú önkormányzati rendelete az Üröm Község
Polgármesteri Hivatalában 2018. nyári idõszakában az
igazgatási szünet elrendelésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
továbbá a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
108 §, 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:
1. §

1.) A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezési szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a védõnõi szolgálattal együttmûködve.
2.) A szolgálat feladatai különösen:
a) a településen élõ gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése
b) a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való
tájékoztatás, az ezekhez való hozzájárulás segítése
c) a védelembe ‘vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése
d) a helyettes szülõi hálózat szervezése,
e) a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

A rendelet hatálya Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselõkre és
ügykezelõkre, valamint munkavállalókra (továbbiakban együtt: dolgozó)
terjed ki.
2. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2018. július 23-tól
2018. augusztus 03-ig terjedõ idõszakra a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.
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3. §

„(2.) A hivatali munkaidõn kívüli anyakönyvi események lebonyolításának díja bruttó 35.000 Ft.”

Az igazgatási szünet idõtartama alatt az esedékesség évében ki nem
adott szabadság 3/5 része kiadható.
4. §
1.)
2018. július 23-tól 2018. augusztus 03. között az ügyfélfogadás
szünetel valamennyi szervezeti egységben.
2.)
2018. július 25-én és augusztus 01-jén 9.00 órától 13.00 óráig
az igazgatási iroda, a pénzügyi iroda és a titkárság tart helyben ügyeletet.

2. §
Az önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1.) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történõ lebonyolításának díja bruttó 50.000 Ft.”
3. §

5. §
Ez a rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2018. augusztus 06-ával hatályát veszti.

„ (1.) A hivatali munkaidõn kívül történõ anyakönyvi események lebonyolításában
közremûködõ anyakönyvvezetõt – választása szerint – a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvényben meghatározott szabadidõ, vagy anyakönyvi eseményenként 6.000 Ft díjazás illeti meg.”

Üröm, 2018. május 30.

Laboda Gábor		
polgármester

Az önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

Dr. Halász Mónika
jegyzô

4. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
9/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete a 11/2017 (VI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96 § a.)-b.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.)
nak.

Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változ-

2.)

A rendelet a kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.

3.)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2018. május 30.

1. §

Laboda Gábor		
polgármester

Az önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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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
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
B3 Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1.
06 26 350 244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

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

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Tanácsadás
Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

11.30 – 14.00
08.00 – 16.00
08.00 – 11.00
11.30 – 14.00

13.00 – 16.00 óráig,

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

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:

09.00 – 12.00 óráig,
Telefon

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

32

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

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

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

Péntek:

10.00 – 13.00 óráig

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

Csütörtök:

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

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

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi
ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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Tavaszköszöntõ 2018.
2018-ban is sor került a hagyományos tavaszköszöntõ
– télbúcsúztató ünnepségre két egyesület (Hagyo
mányõrzõk, Ürömi öröm Néptáncmûhely) és a Kossuth Lajos Mûvelõdési ház szervezésében.
A szép idõben megérkezett vendégek kivonultak a Fõ
utcában lévõ szökõkúthoz, ahol elégették a telet jelképezõ
bábot, majd a Mûvelõdési Házban mûsorra került sor, amelyen felléptek a mindig aktív néptáncosok, valamint Kollárik
Zsófia gyermekcsapata, az Ürömi Rock & Roll Club.
Énekelt az ürömi Singkreis kórus is, akik német és magyar nyelvû dalokat adtak elõ.
A süteményekrõl a Hagyományõrzõ Egyesület tagjai
gondoskodtak, de alaposan besegítettek a Varga Ibolya vezette Ürömi Szépkorúak Egyesülete részérõl is többen.
Összességében mind a fellépõk mind a résztvevõk jól
érezték magukat, különösen azért mert elûztük a telet és
köszöntöttük a tavaszt!
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Ürömi Tükör
SZÉPKORÚAK

Az Ürömi Szépkorúak Egyesülete eseményei
Márciusban a koszorúzással folytatódott a klub élete, majd egy Vidám színpadi elõadást néztünk meg
és természetesen a Tavaszköszöntõt sem hagytuk
ki. A hónap végén megünnepeltük a születésnaposainkat és a húsvétot.
Április 12-ére elkészítettük a Néptánc fesztivál
versenyzõinek a tortáit, amelyet nagy örömmel díszítettek a klubosaink. Beültettük az ürömi buszmegállókat virágokkal és a munkák után következett a hosszú hajdúszoboszlói pihenés, kezelésekkel egybe kötve.
Hazautazás után az áprilisi szülinaposok ünneplése következett.
Május 1.-jén nagy örömünkre szolgált, hogy a
minden évben megrendezett majálisi fõzõverseny
elsõ díját, a vándordíjat elhozhattuk.
Itt szeretném megköszönni az összes klubtagom
készséges odaadó munkáját.
Meghívást kaptunk Anyák napjára az INO-ba, köszönjük a meghívást és a szép mûsort.
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Májusi hónapunk fénypontjának a hajókirándulásunk minõsült Solt-Révbérpusztára, ami igen nívósra sikerült 42 fõvel.
Nem maradhattunk le a könnyûzenei koncertrõl
sem, mely a Mûvelõdési házban volt megtartva igen
szép hangszerek kíséretében.
Most egy kis pihenõ következik és június végén
egy 5 napos tartalmas kirándulásra megy szinte az
egész klubunk.hangszerek kíséretében.
Most egy kis pihenõ következik és június végén
egy 5 napos tartalmas kirándulásra megy szinte az
egész klubunk.
Ürömi Szépkorúak vezetõje:
Csonkáné Varga Ibolya
Nagy megdöbbenésünkre, sajnos búcsúznunk
kell legidõsebb klubtagunktól Legény Páltól,
kinek emlékét a klub örökre megõrzi.
Most búcsúzni jöttünk, fáj, hogy elmentél.
Míg velünk voltál oly sokat nevettél.
Hirtelen távozásod megrendített minket,
Üres az asztalod, üres már a széked.
Minden klubnapon hiányzol majd nekünk,
De hiszem, hogy odafönt majd újra együtt leszünk!
Isten veled Pali bácsi. Nyugodj békében.
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Az Ürömi Sport Club hírei
Felnõtt csapatunk lapzártakor a negyedik helyen áll a tabellán.
Ez kicsit gyengébb pozíció a szokásosnál, de helyi kötõdésû fiatalok beépítése zajlik az U19-es csapatból a felnõttbe. Ez természetesen nem egyszerû, hiszen 16-19 éves fiatalokról van szó.
Úgy látjuk 3-4 játékos õsztõl alkalmas lesz arra, hogy az elsõ
csapatban szerepeljen. Itt bemásolnék egy MLSZ által kiküldött
tájékoztatót, amely „csak a szokásos” változtatásokról szól. Valahol írtam egyszer, hogy kis hazánkban elõre tervezni fõleg a
labdarúgásban teljesen felesleges. Sajnos szinte minden évben
változnak a kiírások. Íme a változtatások tervezete:
„Mivel az MLSZ PMI törekvése az, hogy a Pest megyei (bajnokságban szereplõ) felnõtt csapatokban
mind több helyi kötõdésû játékos szerepeljen, ezért a
2019/2020-as évadtól már az alábbi megkötéseket tervezi bevezetni.
I. osztály: valamennyi páratlan korosztályú (U7, U9,
U11, U13, U15, U17 és U19) utánpótláscsapat szerepeltetése kötelezõ lesz labdarúgó szakágban.
II. osztály: valamennyi páratlan korosztályú (U7, U9,
U11, U13, U15, U17 és U19) utánpótláscsapat szerepeltetése kötelezõ lesz, annyi könnyítéssel, hogy az U17-es és
U19-es (U20-as) csapatokat nem muszáj nagypályás labdarúgásban versenyeztetni, a megyei futsalbajnokságban
való részvétel is elegendõ lesz.
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III. osztály: a három legalacsonyabb Bozsik-korosztályú
(U7, U9, U11) utánpótláscsapat szerepeltetése kötelezõ
lesz, VAGY az U9 és U7 mellett legalább egy, másik (akár
nõi, akár öregfiú-, akár utánpótlás- stb.), MLSZ által szervezett hivatalos BAJNOKSÁGBAN (nem tornán, nem
Futsal7végén stb.) szereplõ labdarúgó- vagy futsalcsapat.”
Sajnos ez azt jelenti, hogy a kisebb egyesületek amelyek kb. 120-150 fõvel mûködnek, biztos hogy nem tudnak feljebb lépni a felnõtt csapataikkal, hiszen ennyi
kötelezõ utánpótlás korosztályt soha nem tudnak majd
kiállítani. Ez nem Kína, egyszerûen nincs ennyi gyerek.
Ehhez nem elég egy pálya, hanem minimum kettõ kellene az edzésekre. Nem elég 1 vagy 2 kisbusz a szállításra, hanem legalább 5-6 lenne az ideális. És természetesen minimum 7-8 edzõ kell, akik értékelhetõen tudnak
foglalkozni a sportolókkal. Pest megyében rengeteg csapat van, ezek a kiírások, amelyek a feljebblépéshez kellenek egyszerûen teljesíthetetlenek! Ezért döntöttünk úgy,
hogy beépítjük a helyi fiatalokat már most a felnõttbe. Teljesen mindegy hogy a megyei lll. vagy a most alakuló lV.
osztályban játszunk. Feljebb lépni ilyen feltételek mellett lehetetlen lesz! Bár kb. 90-100 gyermekünk van, de
ez minden évben változik, hiszen a mai világban annyi
más „inger” és lehetõség éri õket.
U19-es csapatunk 8-9-ik helyen áll a tabellán, de sok
elmaradt mérkõzésük van, ez lehet még jobb.
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U7-9-11-13 korosztályaink a szokásos Bozsik Tornákon szerepelnek minden héten. Õsztõl indítunk U14-et is
3/4 pályán. Utánpótlás edzõink munkája eredményes, hiszen az elmúlt idényben 7 játékost tudtunk adni magasabb szintre, kiemelt központba vagy alközpontba. Hogy
az ezek után az egyesületeknek járó pályázati eredményességi szorzót (pénzt) eltörölték idén, arra szintén nem
tudok mit mondani, ahogy az éves kiírások változtatására sem.
Május elsején ismét részt vettünk a majálison és
fõzõversenyen a szokásos nagyszámú sportolóval és
szimpatizánssal! Más: a mûfüves pálya fel lesz újítva. A
TAO pályázati engedély megkaptuk rá. Jelenleg a megítélt összeg feltöltése folyik a cégek részérõl. Szerencsére jól haladunk ezzel is! Van már 2 db nagyon jó állapotú
kisbuszunk is, ami megkönnyíti a gyermekek szállítását.
Nyáron két edzõtábort tervezünk a gyermekeknek. Ennek
idõpontjairól Tóth László UP edzõ tud tájékoztatást adni!
Utánpótlás: Tóth László T: 06 70 204 4424, Podhorcsek
Dániel, Csizmadia Csaba,
Kellemes és élményekben gazdag nyarat kívánok mindenkinek!
Tisztelettel:
Podhorcsek Miklós Ürömi SC elnök

IV. – V. – VI.
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Kacsó Hanga Borbála

Majális 2018. Üröm
A Hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is
a hivatal elõtti téren került sor a Majálisra a nyarat
idézõ idõjárási körülmények között, hiszen 24-26 fok
volt szinte egész nap, amelyet csak egyszer szakított
meg egy rövid délutáni esõ.
Már a kora reggeli órákban megkezdõdött a készülõdés a
fõzõversenyre. Amíg a csapatok fõztek, addig több önkéntes
részvételével került sor a Májusfa felállítására az ürömi civil szervezetek derekas munkamegosztásával. (ÜSC, Néptáncmûhely,
Hagyományõrzõk, Szépkorúak)
Ugyancsak a civil szervezetek segítségével került sor a kötélhúzásra.
A kisvasút, az elmaradhatatlan ugrálóvár mellett idén is volt
körhinta és a gyerekek nagy lelkesedéssel játszottak az ingye-
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nes játékokkal. Arcfestõnk folyamatosan dolgozott, hiszen a kisés nagyobb gyermekek körében is ez manapság nagyon divatos
mulatságnak számít.
Az önkormányzat sátraiban folyt a mulatozás, a zenérõl
Kaiser Zoltán gondoskodott.
A Dohány Ildikó vezette héttagú zsûri ebben az évben is szigorú, de igazságos volt. Idén a következõ eredmények születtek
(a harmadik helyen három csapat osztozott):
I. helyezett: Ürömi Szépkorúak Egyesülete – pulykaragu
II. helyezett: Hóvirág Bölcsöde – székelykáposzta
III. helyezett: Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület – babgulyás
Völgyliget-csapat – csülökpörkölt körömmel
Ürömi Sport Club – vaddisznógulyás

Az idei majálison részt vettek a Felszállott a Páva c. mûsor legutóbbi döntõsei
– a szervezésért köszönet Balogh Júlia
elnökasszonynak, lakótársunknak.
Külön köszönet azért, hogy a Fesztiválon
is fel fognak lépni.

Különdíjak:
Ürömi Rocky csapat - serpenyõs burgonya
First Class csapat – vörösboros pacalpörkölt
Az eredményhirdetés után a résztvevõ gyerekekkel száz lufit engedtünk a magasba szintén az eddig megszokott módon.
A rendezvény összességében jó hangulatban telt és mindenféle rendzavarás nélkül zajlott le.
Köszönet minden résztvevõnek és az önkénteseknek
elsõsorban a fõzésben résztvevõ családanyáknak és nagymamáknak és a polgármesteri hivatal munkatársainak.
Mûvelõdési Ház
Fotó: Gelányi Barbara

Morvai Noémi,
mûsorvezetõ
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Könyvbemutató
Dr. Szegál Borisz könyvbemutatója és elõadása 2018
március 12-én került sor a Könyvtár Klubtermében.
Az elõadást telt ház kísérte, de talán ez nem is meglepõ
ebben az esetben. Az elõadás végén a könyv megvásárlására kedvezményes áron is lehetõség volt.
Az alábbiakban a részletes meghívóból és a rövid
könyvismertetõbõl idézünk, az ismertetõt Szegál Borisz készítette:
Szegál Borisz és Kondakova Elena:
Alexandra, József nádor, I. Pál címû mûve
Alexandra Pavlovna Romanova, az orosz
nagyhercegnõ és osztrák fõhercegnõ, József nádor
hitvesének földi maradványai az ürömi pravoszláv (ortodox) templomban nyugszanak. 1783-ban született
Szent-Pétervárott, 1801-ben halt meg a Budavári palotában, mindössze 17 esztendõs volt. E rövidre sza-

I. Pál orosz cár

Alexandra Pavlovna
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bott életút 17 hónapra összekötötte a Magyar Királyságot Oroszországgal.
József fõherceg (Magyarország nádora, I. Ferenc
magyar király öccse) és I. Pál orosz cár lánya, Alexandra nagyhercegnõ házassága volt az egyetlen
családi kötelék a két nagy európai uralkodóház – a
Habsburg dinasztia és a Romanov dinasztia – között.
A politikusok által megtervezett formális, dinasztikus
házasság már az elsõ találkozások után József és
Alexandra valódi szövetségévé vált.
Milyen volt e különleges házasság? Hogyan jött
létre? Mi történt Alexandrával Magyarországon (és
Ausztriában)? Errõl szól számos eredeti, korabeli leírást felvonultató kiskötet.
(Mûvelõdési Ház)
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Tervezett kulturális
programok
2018. július 17. (kedd) (várhatóan 17 óra)
Emlékkoncert, a Szent Alexandra kápolna kertében
a pontos idõpontról késõbb a megszokott „címeres” plakátokon, illetve a facebookon tájékoztatunk
II. Miklós cár és családja mártírhalálának 100. évfordulójára emlékezünk, a magyarországi orosz ortodox egyház és Oroszország képviselõivel (1918. július 17.,
Jekatyerinburg)
Fellépnek: Szabadi Vilmos hegedûmõvész, a Liszt Ferenc
Zenemõvészeti Egyetem professzora és tanítványai
Szervezõk: Orosz ortodox egyház, Üröm Önkormányzata,
Mûvelõdési Ház

Emlékkoncert, a Szent Alexandra kápolna kertében 2018. július 17.

II. Miklós cár és családja
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2018. augusztus 19. (vasárnap) 19 óra
Szent István napi megemlékezés
Szervezõk: Vendéglõk, civil szervezetek

Szüreti felvonulás (2010.)
2018. szeptember 23. vasárnap 16.00 óra
Komolyzenei koncert a Szent Alexandra kápolna
kertjében
Fellép: Corpus Harsona Kvartett
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
2018. szeptember 29. 16. 00 óra
Szent Mihály nap és szüreti felvonulás
Szervezõk: Mûvelõdési Ház, hagyományõrzõk,
Néptáncmûhely
Október
Spirit Színház: Jövõre veled ugyanitt c. elõadása
Tudományos, ismeretterjesztõ elõadások: (többek között)
Árpádkori történelmünk egyes kérdései: a korral foglalkozó történészek bemutatójával, a Néprajzi múzeum új kiadványai – Kemecsi Lajos fõigazgató ismertetésében, Éberhardt
Béla és mások elõadásai (a pontos idõpontok szervezés alatt)
A részletekrõl – különösen az õszi programok vonatkozásában – a plakátokon, illetve a facebookon tájékoztatunk, de
ajánljuk figyelmükbe a www. urom.hu honlapot is.
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Szent István napi megemlékezés (2011.)
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Ünnepi koncert a Mûvelõdési Házban
A Nobilart Egyesület ezúttal egy több szempontból is nagyszabású koncertet rendezett
az ürömi Kossuth Lajos Mûvelõdési Házban.
A koncertre 2018. május 25-én este került sor több neves
fellépõvel. Mint azt Szigeti István a Nobilart vezetõje elmondta a
tematika is úgy épült föl, hogy különbözõ „Ave Maria” mûveket ad
elõ Kõvári Eszter Sára énekmûvész és a többi zenei tétel egyfajta „intermezzoként” szerepelt a mûsorban.
A mûvésznõ azzal is indokolta a többféle Ave Maria elhangzását, hogy május – a katolikus hagyományban – Szûz Mária
hónapja. Hallhattuk a klasszikusokat: Schubert, Liszt, Bach,
Gounod Ave Maria darabjait, de kortárs szerzõk (Szigeti István, Csemiczky Miklós, Matuz Gergely mûveinek) elõadását
is. Voltak igazi ritkaságok is, mint például Matilda C. Marchesi
mûve, aki egyébként egy XIX. századi német operaénekesnõ és
zeneszerzõnõ.
A koncerten a már említett „intermezzok” természetesen
önálló mûként is elhangzanak más elõadásokon. Ilyen tétel volt
például Bach C-dúr preludiuma a Wohltemperiertes Klavier-ból,
zongorán.
A hangversenyen fellépõ mûvészek: Baráth Bálint zongora
mûvész, Matuz Gergely fuvolamûvész, Line Ildikó hegedûmûvész
(Üröm), Papp Sándor gitármûvész (Miskolci Egyetem), Peltzer
Ferenc gitármûvész

Kõvári Eszter Sára
A koncert késõ estig tartott, de a szép számmal megjelenõ
közönség az elõre kiadott programból tudott tájékozódni és
mindenki ekként tervezett.
A hangversenyt az Ürömi Önkormányzat és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta.
Köszönet a fellépõknek elsõsorban Kõvári Eszter Sára énekmûvésznek és Szigeti István zeneszerzõnek mint
rendezõnek.
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Ritter György:
Hazáink – Heimatländer
A szerzõ solymári történész,
és különösen érdekes könyvet
írt a második világháború utáni
kitelepítésekrõl. Ebben a kötetben nemcsak a németek kitelepítésével foglalkozik. Hat sorsot
hasonlít össze, akik között van
két magyarországi német nõ,
az egyik visszaszökött Németországból, két Csehszlovákiából elûzött ember, valamint egy
mezõkövesdi summás matyó
testvérpár. A könyv elsõ része az 1920-as évektõl mutatja be
történéseket a kitelepítésekig néhány Buda környéki község
történetén keresztül. A községek egyike Üröm.

Lucy Strange: A fülemüleerdõ titka
Csudaszép, izgalmas, hamisítatlan lányregény. 1919-et
írunk. Mami beteg. Apa külföldön dolgozik. Jane dadus túl elfoglalt, hogy odafigyeljen Henriettára. Henry felfedezi, hogy
a ház tele van különös titkokkal. Egy éjjel kimerészkedik a
fülemüleerdõ sötétjébe. Amit ott
talál, az az egész életét megváltoztatja. Henry szuperképesség
híján kénytelen saját bátorságából erõt meríteni. Olyan könyv, amelyben mai mércével nem
történik semmi különös, de végig lebilincselõ emberi történet.
P. C. Harris: Újrajátszás
A feltörekvõ jégkorongos, Zack,
és a visszahúzódó Melanie
álompárnak tûnnek. A lány élete egy nap váratlanul és végérvényesen megváltozik. Elveszít
maga körül mindenkit, aki fontos
volt számára. Beleértve Zacket
is. A fiú egy profi szerzõdés miatt
elutazik. Ekkor Melanie úgy dönt,
hogy õ is maga mögött hagyja
Kanadát, és egészen New Yorkig menekül. Évekkel késõbb újra találkoznak, de az egymásra
találás nem úgy sikerül, ahogy
azt a lány megálmodta.

Hyeonseo Lee – David John:
A lány hét névvel
Hyeonseo Lee Észak-Koreában, a világ egyik legkegyetlenebb diktatúrájában töltötte
gyermekkorát. Tizenhét évesen
elhagyta hazáját. Elõször Kínába szökött, ahol rokonai segítették. Hazatérésre nem is gondolhatott, családjával együtt börtön
és kínzás várt volna rá. Tizenkét
év elteltével visszatér az északkoreai határhoz, hogy egy merész küldetés során átsegítse
családját Dél-Koreába.
W. Bruce Cameron: Egy kutya hazatér
Lucas Ray teljesen megdöbben, amikor egy elhagyatott
épületbõl egy imádni való kiskutyus kerül elõ, akivel azonnal egymásra találnak. Elnevezi Bellának, és hazaviszi,
bár a házban, ahol él, tilos kutyát tartani. Amikor már nem
tudja a kutyát tovább rejtegetni a szomszédok elõl, becsempészi a munkahelyére, a Veterán Kórházba, ahol az sok örömet szerez a betegeknek. Bella pitbull, és Denverben tilos
pitbullt tartani. Lucasnak nem
marad más választása, elküldi
a kutyát egy távoli családhoz.
Bella pedig hatszázötven kilométernyi távolságból a veszélyes coloradói vadonon át elindul haza.
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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:

Üröm, Dózsa György út 18.
Tel.: 06 26 350 199, 06 30 4587615
konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
A könyvtár július 2-tõl augusztus 3-ig zárva lesz.
Nyitás augusztus 6-án hétfõn. Minden olvasónak
kellemes nyaralást és jó pihenést kívánok!
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

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

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

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

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

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

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

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

– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,

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

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

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

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

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

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

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm,
út 1. TEL:
26/ 550 - 140
Fáj06-30/713-3150
aF�Hátad?
Derekad?

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Karod? Lábad?
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Kérésre otthonodban vagy rendelõmben kezellek.
Szükség szerint
a következõ kezeléseket alkalmazom:
– Csontkovácsolás
– Bioenergetika
– Akupresszúrás szõnyeg
– Biorezonanciás talpstimulálás
– Fizikoterápiás kezelés
– Bioptron lámpás masszírozás
– Teljes testmasszázs

valamint egész évben
kapható fabrikett és
tûzifa!

IV. – V. – VI.

- Talpmasszázs

Bejelentkezés a 0670-5918384
telefonszámon.
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T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu

BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

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

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

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

és a

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

Megnyitottuk 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
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ételfogyasztás esetén váltható be.
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