ÜRÖMI
ÜRÖMI
Az ürömi önkormányzat

TÜKÖR

2018. január – február – március

TÜKÖR
közéleti havilapja

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

MEGHÍVÓ
A 2018. május 1-jén
(kedd) megrendezésre
kerülõ CSALÁDI MAJÁLISRA
Helyszín:
Az ÜRÖMI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ELÕTTI TÉR
PROGRAMOK:
MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
10.00 órakor Fõzõverseny
Nevezés: 9.00 órától a helyszínen
a Mûvelõdési Ház munkatársainál
Gyermekprogramok
Ingyenes játékok a gyermekeknek
(ugrálóvár, körhinta, kisvasút,
arcfestés és más játékok.)
MEGLEPETÉS!
ÉLÕZENE
Az önkormányzati sátorban
mindenkit várunk egy tál ételre és
egy pohár italra.
Mindenkit szeretettel várunk!
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Ürömi Tükör
MÁRCIUS 15.

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megünnepeltük az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját.
A megemlékezés a koszorúzással kezdõdött,
ahol az Önkormányzat és a civil szervezetek
képviselõi megkoszorúzták, Kossuth Lajosnak,
Magyarország egykori kormányzó-elnökének, a
szabadságharc vezetõjének, Mûvelõdési házunk
névadójának emléktábláját.
A Mûvelõdési Ház nagytermében a mûsor
a Himnusszal kezdõdött, majd Varga Gyula az
Ürömi hagyományõrzõ Egyesület elnöke szólt a
megjelent vendégekhez és az iskolásokhoz. Beszédében az emlékezés jelentõségét és az ünnep összetartó erejét hangsúlyozta.
Ezt követõen az ürömi József Nádor Általános
iskola és Mûvészetoktatási Intézmény 5. osztályos tanulói ünnepi mûsort adtak elõ, amelyben
viszonylag modern díszletek között a forradalom
mozgalmi jellegét mutatták be. Ennek jó példája a
Marsellies (a Nagy Francia Forradalom indulója,
a mai francia Himnusz) dallamai is szerepet kaptak, ami egyértelmû utalás a forradalom történelmi hátterére, szellemi alapjára. A magyar zászló történelmi elõképének is részben tekinthetõ a
francia trikolor. A színvonalas mûsorért köszönet
illeti a felkészítõ tanárokat.
Az Ünnepi mûsor a Szózattal zárult.
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Petõfi Sándor: Nemzeti dal
"Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak õsapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!"
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Farsang az iskolában

Tanulóink nagy izgalommal várták az idei tanévben is a farsangot. Ezekre a rendezvényekre február 2-án, illetve 9-én került sor.
Tanulóink nagy izgalommal várták az idei tanévben is a farsangot. Ezekre a rendezvényekre február
2-án, illetve 9-én került sor. Mind a 20 osztály csoportos produkcióval készült. A látványos jelmezek, a zenés-táncos elõadások óriási sikert arattak.
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Az alsós osztályok jutalma színes oklevél és
csokitorta volt. Rövid pihenõ után közös játékra
várták a pedagógusok a kicsiket.
A felsõsöket különbözõ tárgyakkal és édességekkel díjaztuk. A bemutató után saját zenei válogatásukra táncoltak, szórakoztak.
A mulatságot tombolahúzás zárta. Rengeteg értékes nyereményt vihettek haza a szerencsések.
Jövõre legyetek újra a vendégeink!

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
ISKOLA

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Csalogató

Idén is megrendeztük március 1-jén az iskolába hívogató
délutánt a leendõ elsõ osztályosok számára.
A kis ovisok nagy lelkesedéssel vettek részt a programon, ahol
megismerkedhettek a tanítókkal is. Három helyszínen tehették próbára magukat a gyermekek. A tornateremben érdekes akadálypályákon haladhattak végig, a második helyszínen a németes tanító
nénikkel játszottak, a harmadik teremben pedig kézmûveskedtek. A
fináléban a zenész tanárok buzdították éneklésre a kicsiket.
Reméljük, szeptemberben újra találkozunk!
A beiratkozás elõtti elsõ tájékoztató szülõi értekezletünket
2018. március 26-án 17 órától tartjuk, melyre szeretettel várjuk
a kedves szülõket!
Kis Gyula
mk.vez.

Félévzáró

A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, 2017-2018 tanévében is megrendeztük a mûvészeti
iskola félévi kiállítását /február 8./ és a félévzáró-nyitó
elõadását /február 15./.

Az iskola aulájában kiállított mûveket, a gyerekek nagy büszkeségére minden tanuló, pedagógus és szülõ is megcsodálhatta.
A kiállítás idõzítése se véletlen volt, mindig arra törekszünk, hogy
a Szülõk és Pedagógusok Bálján résztvevõk is láthassák. Az iskola nyitogatóra eljött óvodások és szüleik szintén megtekinthették a mûveket és rálátást kaphattak, hogy milyen kreatív foglalkozásokon vehetnek részt az iskola tanulói.
A mûvelõdési házban, minden évben megrendezésre kerülõ
elõadás pedig, a zenei, tánc és színjáték tanszakok elsõ félévi munkájából kaptunk egy kis ízelítõt. A mûsoridõ behatároltsága miatt sajnos csak kevés tanuló tudott megmutatkozni, de
ezért igyekszünk, a tanév közben, a tanszaki koncerteken erre
lehetõséget adni minden tanulónknak.
A visszajelzések nagyon pozitívak voltak, mind a kiállítás,
mind az elõadás színvonaláról, ami nagy örömet okozott számunkra.
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Német szavalóverseny

Ha február, akkor német szavalóverseny, itt az iskolában.
A hagyományos elõkészületek után február 14-én
délután rendeztük meg közel ötven tanuló részvételével a versenyt az iskolai könyvtárban. A zsûri által
kiválasztott legszebb szavalatokkal Budaörsön és
Pilisvörösváron az alábbi diákok képviselik iskolánkat
a területi, illetve megyei versenyen:
3. évfolyam: Molnár Mira, Péter Áron, Nagy Vilmos
4. évfolyam: Németh Lorin, Farkas Dorka, Patkó
Márk
5. évfolyam: Egyed Márton, Mohácsi Anna,
Körtvélyesi Roland
6. évfolyam: Wührl Liza, Kovács Dóra, Féderer Orsolya
Gratulálunk a sikerhez!

Beiratkozás a József Nádor
Általános és Mûvészeti Iskolába
Tervezett idõpont:
2018. április 12. 08.00 – 19.00
2018. április 13. 08.00 – 18.00
A beiratkozásra a szülõknek hozni kell:
– óvodai szakvélemény
– gyermek születési anyakönyvi kivonata
– gyermek lakcím kártyája
– gyermek TAJ kártyája
– okmányirodából NEK adatlap beszerzése a diákigazolvány igényléshez
Az iskola honlapjáról letölthetõ nyomtatványokat kitöltve
kérjük hozni:
– Nyilatkozat szülõi felügyeleti jogról
– Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai oktatásban való
részvételrõl
– Nyilatkozat életvitelszerû tartózkodásról
– Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásban való részvételrõl

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

– Jelentkezési lap az alapfokú mûvészeti iskolai képzésben
való igény esetén
Más iskolába történõ beiratkozás esetén az óvodai szakvélemény fénymásolatát le kell adni az ürömi általános iskolában. Kérjük ebben az esetben az édesanya nevét feltüntetni a szakvéleményen, mely az adminisztrációs munkához szükséges.
Szeretettel várjuk leendõ elsõseinket iskolánkba!

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ÓVODA

Tavaszi ünnepeink
Február 9-én tartottuk óvodánkban a farsangot. A gyermekek megint nagyon változatos jelmezeket öltöttek magukra
és próbáltuk elzavarni a hideget. Megtelt az épület hangos
nevetéssel, zenével, mulatozással.

Vár még ránk március 14-én az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc eseményeirõl való megemlékezés- természetesen csak óvodai szinten. Csoporton belül próbálják ilyenkor az óvónénik az ünnepi hangulatot megteremteni. Huszárjátékkal, barkácsolással készülnek a gyerekeknek, akik játékos formában nekik való szinten hallgatják meg, mit is ünneplünk ilyenkor.

Természetesen a gyerekek azzá válhattak, amivé/akivé
csak akartak. Így aztán volt sok mesehõsünk, hercegnõnk,
de akadtak egészen egyedi elgondolások is, amit ezúton
is köszönünk a szülõknek. A hideg még e cikk írásakor
tartja magát, de bízunk abban, hogy olyan sok télies napunk nem lehet már és végre szép napsütésben készülhetünk a húsvétra és az anyák napjára.
Az Ürömi Óvodások Alapítvány támogatásával „Kerekégen járó” interaktív koncerten mulathattak az óvodás kisgyermekek március 5-én a Mûvelõdési házban. Ezúton köszönjük az alapítvány segítségét, hogy ezt a színvonalas
mûsort megtekinthették gyermekeink. Egyben fel is hívjuk
a figyelmet arra, hogy az alapítvány fogadja a felajánlott
1%-okat.
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Csordásné Tõkés Katalin
Óvodavezetõ

Ürömi Tükör
ISKOLA
ÓVODA

Német Nemzetiségi Hét az óvodában
Idén január 22–26. között tartottuk meg a Német Nemzetiségi Hetet óvodánkban.
Ezen a héten német nemzetiségi viseletbe öltöztetett babákat barkácsoltunk, nemzetiségi táncot tanultunk Dóri néni
vezetésével, amit különösen élveztek a gyerekek. Szerdán az
Álomzúg Mesetársulat a Kesztyû címû mesét adta elõ a gyerekeknek, ami bõvelkedett német szófordulatokkal. Ezen kívül színeztek még sváb házakat és német nemzetiségi viseletbe öltöztetett babákat.
A hét folyamán minden csoport sütött „sváb” süteményeket, „nach Omas” recept alapján. Kis kezeikkel ügyesen formálták a „Nusskipfelt”, szagatták a „Butterkeks”-et. Alig várták, hogy ebéd után megkóstolják a finomabbnál finomabb
édességeket.
Szeretnénk megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi támogatást, hogy ilyen tartalmas, élményekben gazdag ismereteiket, tudásukat bõvítõ hetet
szervezhettünk óvodásainknak. Köszönjük a konyhai dolgozóknak és mindenkinek a segítséget, rugalmas hozzáállást,
aki ebben a programban részt vett.
Német Munkaközösség

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ÓVODA

2018. évi óvodai beiratkozás
2018. 04. 23, 04. 24, valamint 05. 07. (8.00 – 16.00)
Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. 2018. szeptember 1. napjától
legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2018. augusztus 31.
napjáig betölti a harmadik életévét.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülõ köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket
elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülõje dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerûen
az óvoda körzetében lakik.
Azon kisgyermekek esetében, akik 2018. szeptember
1. és 2018. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülõket, gondviselõket, hogy jelezzék felvételi igé-

nyüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában, de az õ felvételük csak férõhely függvényében teljesíthetõ.
A felvételrõl az óvoda vezetõje dönt, melyrõl írásban
értesíti a szülõt. A szülõ az óvodavezetõ döntése ellen,
annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Üröm község Jegyzõjéhez, melyet leadhat az óvoda vezetõjének is.
A jegyzõ a szülõ kérelmére, az óvodavezetõ valamint
a védõnõ egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem
elõtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól.
Szabálysértést követ el az a szülõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ
idõben nem íratja be az óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.
Csordásné Tõkés Katalin
Óvodavezetõ

ÓVODAI Beiratkozás

KEDVES SZÜLÕK!

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

Az óvoda nyári zárása:
2018. július 23-tól – 2018. augusztus 3-ig tart.

2018. április 23-án (hétfõn),
valamint április 24-én (kedden),
8 és 16 óra között lehet beíratni a gyermekeket!

Nyitás: 2018. augusztus 6. (hétfõ)
Óvodai ügyelet:

PÓTBEIRATKOZÁS:
2018. május 7-én (hétfõn) (8-tól 16 óráig)

2018. július 16-tól 20-ig,

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

valamint 2018. augusztus 6-tól 10-ig,

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

naponta 7.30-16.30 óráig.
Kérjük az ügyelet napi nyitva tartását

2. A szülõk lakcímkártyája, anya munkáltatói igazolása.

pontosan betartani.

A BEIRATKOZÁS FELTÉTELE:
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!

Csak azokat a gyermekeket áll módunkban fogadni,
akik azt lejelentették.

Üröm, 2018.03.06.
Csordásné T. Katalin
óvodavezetõ

TISZTELT SZÜLÕK!

Csordásné T. Katalin
óvodavezetõ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó 1%-a 2018. évben is utalható
az Ürömi Óvodások Alapítványának.
Adószám: 18683923-1-13
Adományt – mely a gyermekek körülm én yeinek javításában nyújt segítséget
– a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél /ürömi kirendeltség/ lehet utalni.
Számlaszám: 657-00093-10122606
Köszönettel: Az ürömi Napraforgó Óvoda gyermekei és dolgozói
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Ürömi Tükör
Református Egyház

Prédikáció a böjtrõl
„Akkor odamentek Jézushoz Keresztelõ János tanítványai, és megkérdezték: Miért van az, hogy mi és a farizeusok tanítványai gyakran böjtölünk, a Te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a võlegény? De
jönnek majd napok, amikor elvétetik tõlük a võlegény,
és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát,
és még nagyobb lesz a szakadás. Újbort sem töltenek
régi tömlõbe, mert a tömlõ szétreped: a bor is kiömlik, a
tömlõ is tönkremegy; hanem újbort új tömlõbe töltenek,
és akkor mindkettõ megmarad.”
Máté 9:14-17
Böjt elsõ vasárnapja után nagyon fontos látnunk,
hogy az Úr Jézus miként is tanít a böjtrõl. Amikor Jézust számon kérik Keresztelõ János tanítványai, hogy
õk sokszor böjtölnek, épp úgy, mint a farizeusok, az
Õ tanítványai pedig nem, akkor neki szögezik az Úrnak a kérdést, hogy ez miért van. Jézus válasza nagyon frappáns: „Gyászolhat-e a násznép, míg velük van
a võlegény?” azaz Jézus testi eljövetele idején az Õ tanítványainak nem volt szüksége böjtre, hogy közel legyenek Istenhez, mert ott élt mellettük. A tanítványok
minden perce Jézussal telt. A násznép pedig örült a
võlegénynek, hogy használjuk ezt a jézusi képet. Ez az
idõszak volt az öröm és a hálaadás, de egyben a tanulás idõszaka is számukra. Hiszen az Úr azt sem rejti
véka alá, hogy lesz idõ, mikor majd elvétetik a võlegény,
amikor a násznép majd gyászban fog járni. Milyen nagy
kegyelem, hogy nekünk, az Újszövetség népének nem
kell átélnünk azt, amit Jézus elsõ tanítványainak kellett, amikor az Úr az Olajfák Hegyérõl felment a mennybe, és tíz napig, míg Isten Szentlelke ki nem töltetett,
„gyászoltak” és féltek, mert nem volt velük a võlegény.
Ezért nagyon hangsúlyos Jézus gyakorlati életbõl hozott példája a „miért nem böjtölnek a te tanítványaid”
kérdésre, mert az Újszövetség népe, az új bor népe teljesen másképp tekint a böjtre és annak értelmére, mint
az Ószövetség népe. Az ószövetségi ember Jézus eljöveteléig úgy tekintett a böjtre, mint a hitéhez tartozó,
„érdemszerzõ” jócselekedetre, és inkább szólt a látszatról és vallásos kirakatról, mint ami az igazi értelme lenne. Nyilván emellett szót kell ejtsünk arról is, hogy a zsidó hagyományban és tradícióban mind a mai napig nagyon fontos szerepe van, hiszen a testi és lelki megtisztulás jelképe is egyben. Kultuszi törvény, amelynek
pontos elõírásai, rituáléja és rendje volt akkor és most
is az Ószövetség népénél. Az Úr Jézus teljesen átértékeli, illetve az Ézsaiás 58-ban megfogalmazott böjt tanítását karolja föl és tanítja az övéinek. Ebben a hangsúly nem a hívõ ember rituális lemondó tettén van, hogy

nem eszik ezt vagy nem iszik azt, hanem a hangsúly a
cselekvõ szereteten van, amely miatt az ember a másikért lemond az idejérõl, a pénzérõl, hogy adjon valamit
annak a másiknak az Úr Jézus nevében. De ezt mind
úgy kell cselekednünk, hogy ne tudja a mi jobb kezünk,
mit tesz a bal, azaz csöndben és alázatosan böjtöljünk.
A keresztyén ember csöndben és alázatosan szeret. És
nem magával törõdik a böjtben, hanem a szeretteivel és
rászorulókkal. Ezt a gondolatot húzza alá az is, amikor
Jézus az egyik megszállott ember meggyógyításakor,
amikor a tanítványoknak nem sikerül kiûznie az ördögöt
a betegbõl, és megkérdezték, vajon miért nem, ezt válaszolja: „mert ezt a fajtát csak könyörgéssel és böjtöléssel lehet kiûzni.”
Ez pedig azt jelenti, hogy Jézus tanítványainak tudomásul kell vennie, hogy le kell tudniuk mondani akár az
idejükrõl, akár az ételükrõl, hogy egy-egy lélek megszabadulásáért közösen imádkozzanak és áldozatot hozzanak érte. A böjtben tehát elveszünk magunktól idõt,
pénzt, energiát, amelyet az Úr Jézus szolgálatába állít
az ember, és ennek hatalmas ereje van. Hogy egy személyes példát is mondjak erre, egy nagyon kedves kelenföldi református barátom kislányáról öt éves korában
kiderült, hogy leukémiás. Kilenc éves koráig küzdöttünk
éjjel és nappal imádsággal, és az édesapa többször is
böjtölt velem együtt azt kérve, hogy az Úr Jézus szabadítsa meg ezt a kislányt. Ez a lány ma egészséges. Keresztyén értelemben tehát a böjt a másokért, a felebarátomért való aktív cselekvés ideje, amelyben lemondok az idõmrõl, pénzemrõl, lehetõségeimrõl, hogy ezzel valaki életének a megszabadulásához járuljak hozzá, amit rám bízott az Isten. Ezt jelenti a szabadító Jézus szerinti böjtölés, s ebben kell gyakorolnunk a mostani idõszakban nekünk is magunkat. Odafigyelni Rá,
a Mesterre, azzal a kérdéssel szívünkben: „Mit akarsz,
Uram, hogy cselekedjem?”. Adja az Úr, hogy megértsük, mi az a feladat, amit tõlünk vár, hogy megoldjuk.
Ámen!

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
Református Egyház
Fontosabb tavaszi események

Nagy szeretettel hívunk benneteket gyülekezeti
alkalmainkra, amelyek a következõk:
Március 25.

10:00	Istentisztelet Üröm, új presbiterek és új
gondnok fogadalomtétele (Virágvasárnap),
08:30	Pilisborosjenõ Istentisztelet

Március 29.

18:30	Nagycsütörtöki Istentisztelet (Úrvacsora)
és Irodalmi „Jótékonysági” est Hûvösvölgyi
Ildikó színmûvésznõvel, aki Reményik Sándor költészetét mutatja be (19:00-20:00)

Március 30.

18:30	Nagypénteki Istentisztelet (Úrvacsora)

Márc. 31.-ápr. 2.	Tavaszi csillagász, cserkész és hittanos
napok Ürömön, ennek keretében szombaton és vasárnap II. Hittanos Családos Napok Tegez Lajos emlékezetére…
Április 1.

10:00	Húsvét elsõ napi Istentisztelet Üröm (Úrvacsora)
08:30	Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet

Április 2.

18:00	Húsvét másodnapi Istentisztelet-koncert
(Úrvacsora)

Április 17-21-ig	Kiskonfi tábor Balatonalmádiban
Április 22.
10:00	Kiskonfirmációs Istentisztelet (Üröm) „Játszóház” III. Üröm
08:30	Pilisborosjenõ Istentisztelet
Ápr. 29-máj. 5.	Konfirmációs Nagytábor
Május 6-14.		Hollandia Németország, Hollandia gyülekezeti és ciszter tavaszi tábor
Május 19.
16:00	Egyesített konfirmációs vizsga (Ifik és
felnõttek)
Május 20.
10:00	Pünkösdi Istentisztelet I.Gyerek Konfirmáció Üröm (Úrvacsora)
08:30	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Úrvacsora)
17:00	Babakocsis Istentisztelet
Május 21.
10:00	Pünkösdi Istentisztelet II. Nagy-Ifjúsági
Konfirmáció Üröm
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek
õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes (Norbi tesó)
Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com,
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686, facebook
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700093-10116577

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

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

Adószámunk: 18681749-1-13
Ezt írja be a rendelkezô nyilatkozatába!

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

Emlékezzünk Radványi Istvánnéra, Magdi nénire
Nehezen indult ez a 2018. esztendõ, hiszen három
hét alatt elvesztettük szeretett templomgondnokunkat, presbiterünket, gyülekezeti egyik fõ maminkat… Ki is volt õ? Fontos lenne, hogy sose felejtsük el!

Radványi Istvánné szül. Szász Magdolna, mindannyiunk Magdi nénije 1947.06.07-én született Tarpán, négy fiútestvére mellett
egyetlen lányként. Gyermekkora egy részét, otthon a szülõfalujában
töltötte. Majd 1957-ben a családjával együtt Ürömre költöztek. Az
általános iskolát már itt végezte, s itt konfirmált az Ürömi Református Imaházban. Nagyon szeretett már gyerekkorától fogva táncolni,
különösen a néptánc és a rock&roll nagy rajongója volt. Ennek révén ismerkedett meg élete párjával Radványi Istvánnal, az Ifjúsági Parkban egy táncmulatságon, akivel azonnal egymásba szerettek. 1969-ben kötöttek házasságot, majd a nászút után nem sokkal
Istvánt egy komoly motorbaleset sújtotta, aminek következtében 16
hónapig kórházban volt. Példaértékû volt az a türelem és gondoskodó szerelem, ahogy Magdi testvérünk látogatta az õ urát, s meg
is mondta neki, amikor még kétséges volt István helyzete, hogy „õ
nem hajlandó másnak gyermeket szülni, csakis neki, s tessék küzdeni és meggyógyulni!”-ami meg is történt… Az imádságait már akkor meghallgatta a Jó Isten, mert 1971-ben megszületett Andrea,
majd 1973-ban pedig Csaba. A szülõk igyekeztek gyermekeiknek
mindent megadni, sõt azon felül is! Számtalan kirándulás, külföldi
út emléke és anekdotája él még a családban… A 42 év alatt, amit
igen sok boldogság övezett összekötötte õket a munka is. Sülvefõve együtt voltak és igazából sosem unták meg egymást. Miután
gyermekeik felnõttek és kitaníttatták õket, egymás után repültek ki
a fészekbõl, családot alapítottak. Ekkor tört rá egy súlyos betegség,

ami lebénította, de hite így sem hagyta el, s ennek köszönhetõen
vezérelte oda az Úr azt az orvost, aki megmentette az életét, hiszen még volt itt feladata… Magdi néni már ekkor imádkozott, hogy
minél hamarabb legyenek unokái és a csoda ekkor is megtörtént:
2002-ben Fanni, 2003-ban Matyi, majd 2006-ban Attila betetõzte a
nagyszülõk örömét. Magdi néni nemcsak csodálatos édesanya, de
igazi „szupernagyi” volt. Mindent és még annál is többet elkövetett
unokáiért, igazi nagyiként kényeztette õket férjével együtt. Papa volt
a szeretett tanító, aki határozottságával igyekezett hatni különösen
Andi gyermekeire, akik úgy tekintettek rá, mint arra a férfira, aki példa volt a számukra. Mama Fanni unokáját ugyanúgy szerette, mint
Matyit és Attilát, mérhetetlenül nagy büszkeség töltötte el Fanni a
sporteredményei, Attila és Matyi néptánc fellépései, illetve Attila gitárkoncertjei miatt, s számtalan közös mézeskalács sütés és húsvéti tojásfestés eleven emlékként marad mindhárom unoka szívében.
2011-ben április elején még együtt jöttek Istentiszteletre Ürömre,
ahol én még kezet fogtam István testvérünkkel, s nagyon nagy szeretettel fogadott a család, ahol sajnos a rákövetkezõ héten a papa
váratlanul és hirtelen átlépett innen az Isten Országába, ami mérhetetlenül összetörte a családot, s különösen Magdi nénit…
Hála az Úr Jézusnak ebbõl a lelki mélységbõl sok látogatás
és beszélgetés révén, a hit ereje újra talpra állította Magdi nénit…
Akinek még hét év adatott, hogy szolgáljon a családja és gyülekezete felé… A templom, az Istentiszteletek adtak neki lelki erõt
a holnaphoz, számtalanszor mondtam neki, hogy van még itt feladata, nem kell sietni a papa után… Megtalálta a templom szolgálatában, azt a virágoskertet, amit még férje mondogatott neki,
hogy egyszer majd vesz neki egy ilyet… Õ pedig mindenben Isten gyermekeként igyekezett az Úr Jézusnak szolgálni, alázattal
és szeretettel, a maga karakán módján… Állandóan szervezkedett, nyüzsgött, s összetartotta a „Szépkorúak Bibliakörét” és ha
kellett a papját is helyretette… Mondtam is neki a kórházban, hogy
„nincs kivel veszekedjek a templomban… szóval jöjjön haza!” Persze õ csak mosolygott… S ott van a rengeteg fotó, videó templomi eseményekrõl, közös kirándulásokról Izraelbe, Erdélybe, Hajdúszoboszlóra és Dercenbe… Számtalan karitatív megmozdulás,
amiben tevékenyen vett részt, mert tudta, ha segít, azzal életet
ment…Rengeteg barátra, testvérre tett így szert különösen ebben
a hét esztendõben…Egy nagy vágy volt még, amit nagyon szeretett volna megélni: Fanni unokája keresztelõje… Õ most már a
Mennybõl fogja nézni azt az Istentiszteletet, ahol ez megtörténik,
s bizonyosan együtt örülnek immár Istvánnal, hogy ez is megtörtént! Hirtelen ment el közülünk, három hét leforgása alatt… átlépett ebbõl a világból, abba a világba, ahol az Úr Jézus szolgáló
leányát már nagyon várta az ura, István… Elment, hogy mi, akik
itt maradtunk vigyük tovább az a zászlót és azt a Szeretetet és
élõ hitet, amely egész életét átszõtte! Példa lehet életünk számára egész szolgáló élete! Megadta neki a Jó Isten azt is, hogy az Õ
Szeretetében megnyugodva el tudott köszönni szeretteitõl és így
lélekben el tudta engedni az életét az Isten kezébe, mert még a
halálos ágyán is az volt benne: õ nem akar elviselhetetlen terhet
tenni a szerettei vállára…Netti menyéhez nagyon közel került az
utóbbi idõben és számomra hatalmas bizonyságtétel, hogy õ is kinyitotta a szívét a hit és Jézus Krisztus felé… Még mindig elõttem
van a mosolygó és nyugodt arca, ahogy a kórházban Istentiszteletet tartok neki, s énekeljük együtt: ”Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti…” Nagyon fogsz hiányozni kedves jó Magdi
néni… de nem lehetünk önzõk… István már 7 éve várt rád… Majd
találkozunk újra a feltámadáskor azon az Utolsó Napon… Szeretünk! Békesség és Áldás!
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Ürömi Tükör
Római KatOLIKUS Egyház

Húsvét, vagyis alkalmas idõ
Ezzel a második Korintusi levélben található gondolattal indítjuk, majd járjuk körbe keresztény életünk legnagyobb ünnepére, hitünk középpontjának, megünneplésére, Húsvétra
való készületünket.
Az idõ fontos tényezõvé vált mindannyiunk életében. Óránk mindig ott van a kezünkön, de ha óránk nincs is, telefonunkon mindig
nézegetjük az idõ múlását. Sokszor bilincsnek érezzük a karunkon
lévõ órát, máskor meg hálásan tekintünk rá, még milyen sok idõnk
van. Az õsember csak a napfelkeltét-naplementét tudta megkülönböztetni, késõbb már mérni tudtuk az órákat, és a perceket is, de
az idõ csak sokára lett az emberiség életének ennyire keretet adó,
ám egyben sürgetõ, és feszélyezõ részévé. Manapság a Mennyország elõízének érezzük azokat a pillanatokat, idõket, amikor nem
kell néznünk az óránkat, nem feszélyezi az együttlétet, vagy pusztán csak létünket az idõ sürgetése. Kimondhatjuk, amennyire segíti
az életünket, mert egy keretet ad a napnak, segít annak értékes felhasználásában, ugyanakkor rabjává is tesz minket.
Természetesen nem az idõ semmisé tétele ennek a feszültségnek a feloldása, hanem meglátni az alkalmas idõt, vagyis felfedezni az idõ értünk való létének, pozitív oldalának kincsszerûségét. Fiatalként, felnõttként megtanultuk már azt, hogy nincs mindig mindennek itt az ideje. Húsvétkor nem Karácsonyt, vagyis Krisztus születését ünnepeljük, és nyáron furcsa lenne a havas Mikulás érkezése.
Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy ünnepeink minden évben elérkeznek, várjuk, készülünk rájuk, hiszen tudjuk, mikor lesz itt az idejük.
Így a nagyböjti idõ is egy évente visszatérõ idõ, amit azért ad
Isten, hogy végre legyen idõnk Rá, és önmagunkra. Idõhiányunk,
és az elmaradásaink elleni állandó küzdelem lassan felõröl minket.
Ezért is mondhatjuk azt, hogy bizony most van itt az alkalmas idõ
arra, hogy megálljunk, és Istenre figyelve, ugyanakkor önmagunkkal is törõdve átéljünk egy olyan idõszakot, ami valóban megállítja
az idõt. No, nem a külsõt, vagyis az órákat és a napokat, de a belsõ
lelki idõt igen, ami az igazi lényeghez, Istenhez emeli lelkünket, figyelmünket, gondolatainkat.
Böjt, imádság, alamizsnálkodás, bûnbánat-bûnbocsánat, megújulás, megtérés. Ezek a szavak biztosan ismerõsen csengenek,
hiszen Nagyböjtben újra, és újra ezek hangoznak el. De nem értjük meg igazi jelentésüket, jelentõségüket, ha nem tudunk megállni, befelé figyelni, elcsendesedni, legfõképpen Istenre figyelni. Mindig pont Õt hagyjuk ki sûrû napjainkból. Mindig mindenre, és mindenkire figyelünk, idõt szakítunk, de megállni és a lélek csöndjébe visszahúzódni, vagyis magunk körül csendet teremtve semmi teendõvel, másik személlyel nem törõdve, picit gondolatainkba
merülve, Istenrõl és önmagunkról elgondolkodni, visszavonulni már
nem tudunk. Így válik újra, és újra mókuskerékké, örvénnyé az idõ,
ami szépen lassan a mélybe húz bennünket.
A nagyböjti és húsvéti idõ nagyon nagy segítség ennek kivédésében. Az ünnepek, és az ezt megelõzõ, ún. elõkészületi idõk éppen ebben segítenek. Hiszen tudvalevõ, az ünnepi idõk kiszakítanak bennünket a hétköznapok forgatagából megállítják az embert,
hogy lelkét ünneplõbe öltöztetve, álljon meg, és a lényegre, az ünnepre figyeljen. Igen, ez is idõ, ami végre nem nyomasztó, hanem
öröm, boldogság, és békét hoz mindenki szívébe.
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Mire van itt az alkalmas idõ? Bizonyára mindenkinek másra!
Egyben viszont biztos megegyezhetünk, most van itt az alkalmas
idõ arra, hogy megálljunk, megteremtsük a bensõ csendet, és végre Istenre figyeljünk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Testvéremnek
áldott Húsvétot!
Wilheim Péter
plébániai kormányzó
Húsvéti Szent Háromnap liturgiái:
Üröm: Nagycsütörtökön: 19 óra; Nagypénteken: 19 óra; Nagyszombaton: 20 óra Húsvétvasárnap: 9 óra; Húsvéthétfõ 9 óra
Pilisborosjenõ: Nagycsütörtökön: 17 óra; Nagypénteken: 17
óra; Nagyszombaton: 17 óra Húsvétvasárnap: 10:30; Húsvéthétfõ
10:30
ELÉRHETÕSÉGEK: 2096. Üröm, Fõ utca 47.
Tel.: (+36) 26/950-879;
http://szentgyorgyplebania.wix.com/plebania
IRODA SZOLGÁLATI IDÕ: Hétfõ, és Péntek 16-18 óra; Szerda
9-12 és 13-16 óra
TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁRA SZÁNT ADOMÁNYAIKAT
hálás köszönettel vesszük az Ürömi Takarékszövetkezet erre szolgáló külön számláján:
Ürömi Templom: 65700093-50090611
Pilisborosjenõi Templom: 65700093-50090604
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Várjuk a tavaszt
a Hóvirág Bölcsiben
„Jó, hogy látlak hóvirág,
megkérdezem Tõled,
mi hírt hoztál,
mit üzensz erdõnek, mezõnek?
Szedd a szárnyad szaporán,
vidd a hírt madárka,
útra kelt már a tavasz,
itt lesz nemsokára.”
Február 27-ét mutatott a naptár, amikor a bölcsisek Gergõ
bácsi segítségével tél ûzésbe kezdtek. Farsang napja volt
ez, ahol volt eszem-iszom, dínom-dánom. A fent említett karmester vezényletével akkora bulit csaptunk, hogy
a bölcsõde falai megremegtek.

Nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Fáradtan. élményekkel telve szenderültek álomba az ebéd után.
Még egy hónapot kell várni a nyuszi érkezéséig. A gyerekek már nagyon izgatottak, a Nyuszi-hopp kezdetû dalocska lett a délelõttök aláfestõ zenéje. Reméljük, hogy
a nyuszi nem szánkón érkezik, hanem igazi napsütéses
idõben.
Április végén szintén fontos esemény következik
bölcsõdénkben. Ez pedig nem más, mint a beiratkozás.
Ahogy azt már mindenki megszokhatta, ez egyben nyílt
nappal lesz összekötve, tehát szeretettel várunk kicsiket
és nagyokat egyaránt. A gyerkõcök addig önfeledten játszanak, amíg a szülõk feltöltõdnek információval.
A beiratkozás után nem sokkal pedig elkezdünk majd
készülni az anyák napjára, majd a ballagásra.
Balla Orsolya, Király Veronika
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Bölcsôdei Beiratkozás
IDÕPONTJA:
2018. április 23–24., 8.00–16.00
PÓTBEIRATKOZÁS:
2018. május 7., 8.00-16.00
szükséges dokumentumok:
· születési anyakönyvi kivonat
· lakcímkártya (apa, anya, gyermek)
· oltási könyv
· TAJ kártya
· munkáltatói igazolás az anya részérôl
A beiratkozás feltétele:
állandó ürömi bejelentett lakhely!
HELYSZÍNE:
Hóvirág Bölcsôde, Üröm, Petôfi u. 22.
ÉRDEKLÕDNI:
06 20 405 5397
06 20 425 4960

16

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
NŐNAP

Nõnapi köszöntés
Március 8-án a nemzetközi nõnapon a Mûvelõdési
Házban gálamûsort tartottunk, amelyen beszédet mondott Laboda Gábor polgármester, amelyben kiemelte az ünnep jelentõségét. Beszéde elõtt nõnapi ajándékkal is kedveskedett a
jelenlévõ, többségükben idõs hölgyeknek.
A mûsor elõtt a nyugdíjas klubok férfi tagjai
köszöntõ versekkel készültek, meghallgathattuk prof.
Dr. László Elemért a Szépkorúak és Varga Gyula alelnököt a Hagyományõrzõk részérõl.
Ezt követõen került sor az operett-gálára, amelyet
az Operett Voices társulat tagjai adtak elõ Mészáros
Adél vezetésével.
A mûsor során a klasszikus magyar operett
szerzõk legjobb mûveit hallgathattuk meg.
Végül a program zárásaként Kaiser Zoltán szolgáltatta a zenét, amely alatt többen táncra perdültek.
Az egész rendezvény alatt a nyugdíjasok számos
sütemény sütöttek, illetve bort hoztak, úgyhogy a jó
hangulathoz ezzel is hozzájárultak.

Szépkorú köszöntése

Pelei Jánosnét köszöntötte Laboda Gábor polgármester
és Halász Mónika jegyzõ 95. születésnapja alkalmából.
Nagyon sok boldog évet kívánunk erõben, egészségben!
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Ürömi Tükör
PLATÁN

Nõnap a Platánban

Március 8-án, a Nemzetközi Nõnap alkalmából Laboda Gábor
polgármester a Platán hölgyeit is köszöntötte.

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

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

Fontos:

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetô,
ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát,
elnevezését, a borítékon pedig az Ön nevét,
lakcímét és az adóazonosító jelét (adószámát)
pontosan tünteti fel.
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Év eleji interjú Üröm polgármesterével
Ürömön hagyománnyá vált, hogy a település polgármestere, Laboda Gábor egy év eleji interjú keretében
tájékoztatja a település lakosságát az aktuális változásokról, ismerteti a képviselõ-testület által elfogadott
költségvetés fõbb számait, valamint a településen az
év során tervezett fejlesztési célokat.
Cs.G.: Polgármester úr, ha visszatekint a 2017-es
évre, elégedett az elért eredményekkel?
L.G.: Igen is, meg nem is.
Cs.G.: Hogy értsem ezt?
L.G.: Elégedett vagyok, mivel sok mindenben sikerült elõre lépnünk, részben pályázati források felhasználásával, részben saját forrásunk terhére. Nem vagyok
elégedett azért, mert a tervezett nagy beruházásunkat,
az új mûvelõdési központ építési munkáit egyelõre nem
tudtuk indítani, de sok más beruházást végre tudtunk
hajtani. Csak példaként említem az útépítéseket a Panoráma liget településrészen, illetve Táncsics, Kossuth
Lajos utcában, valamint a forgalomcsillapító küszöbök
telepítését, összesen 9 utcában. Az elvégzett feladatokról egyébként a 2017-es évértékelõmben részletesen tájékoztattam lakótársaimat.
Cs.G.: Mit tart az önkormányzat elsõdleges feladatának 2018-ban?
L.G.: A magam részérõl elsõdleges feladatnak tekintem, hogy Üröm folyamatos és fenntartható fejlõdése
biztosított legyen. Optimista vagyok, mivel eddig – a
visszahúzó erõk ellenére is – komoly támogatást kaptunk a józan gondolkodású, a településért tenni akaró
lakótársainktól. Évek óta õrizzük és szinten tartjuk intézményhálózatunk mûködésének színvonalát, sõt, minden évben sikerül, ha szerény mértékben is, de elõre
lépnünk. Fejlesztéseinket tekintve szerényebbek, de
ezen a téren is van folyamatos fejlõdés, tudom, nem
mindig a kívánt mértékben. Szerettük volna a település kulturális életének színesebbé, gazdagabbá tételét a tervezett mûvelõdési központ megépítésével. Ez
sajnos 2017-ben nem jött össze, elsõsorban a források
elõteremtése miatt. Annak ellenére alakult így, hogy
több irányban tettünk lépéseket a szükséges forrás biztosítására, ezek biztatóan indultak, de végül is nem jártak eredménnyel. Minden esetre Üröm önkormányzata nem mond le errõl a beruházásról, csúszik az indítása, de továbbra is munkálkodunk a pénzügyi forrás
elõteremtésén.

Cs.G.: Milyen új, az önkormányzat munkáját befolyásoló változásokra lehet számítani 2018-ban?
L.G.: Az önkormányzat mûködését közvetlenül befolyásoló jogszabályi változásról nem tudok, de a polgármesteri hivatal mûködését, az ügyek intézését tekintve a jogszabályváltozásokból eredõen komoly többletfeladatok jelentkeznek.
Cs.G.: Konkrétan?
L.G.: A teljesség igénye nélkül említeném az új
elektronikus információs rendszerhez való csatlakozást, melyre a felkészülést már 2017-ben megkezdte a hivatal. A folyó év elsõ munkanapján az elektronikus információs rendszer élesben indult. Ez a rendszer (ASP) érinti az önkormányzati gazdálkodás feladatellátását, a helyi adórendszert, az önkormányzati ingatlanvagyont stb. Emellett több új jogszabály
lépett hatályba, melyeket a napi ügyintézési munkában alkalmazni kell. Ilyen új törvény pl. az Ákr (Általános közigazgatási rendtartási törvény), vagy az
új közigazgatási perrendtartási törvény. Módosult
jelentõsen a helyi adótörvény, mely módosítás a vállalkozók versenyképességének erõsítését kívánja
elõsegíteni. A 2018-tól alkalmazandó új szabályok
pedig megkönnyítik a jogszabály alkalmazást, illetve
a jogértelmezést.
Cs.G.: A vállalkozókat tekintve mi a lényege az
új, módosított szabályozásnak?
L.G.: Mindenképpen a vállalkozások adókönnyítését szolgálja az, hogy 2018-tól a cégalapítással létrejött
vállalkozásoknak nem kell a székhely szerinti adóhatósághoz bejelentkezni, mivel a helyi adóhatóság ezeket az adatokat az állami adóhatóság nyilvántartásából
megkapja. Az is könnyítés, hogy az iparûzési adóelõleg
kiegészítésérõl szóló adóbevallás 2017-tõl az állami
adóhatóságnál is benyújtható.
Cs.G.: Elfogadta a képviselõ-testület a 2018.
évi költségvetést. Az elõzõekben megfogalmazott gondolataira visszatérve sikerült hozzájárulnia a 2018-as költségvetésnek is Üröm fenntartható fejlõdéséhez?
L.G.: Úgy gondolom, igen. Ez nem csak szólam
részemrõl, hanem tudatos, következetes és tervszerû
döntés. Bár idõnként jelentkeznek ad hoc jellegû feladatok, de ezt mindig számításba vesszük a tartalékok
képzésénél.
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Cs.G.: Nagyságrendeket és célokat tekintve mit
tartalmaz a 2018. évi települési költségvetés?
L.G.: Az összes reálisan számításba vehetõ bevételünk 1 813 463 000 Ft. Ebben természetesen, mint
pénzforgalom nélküli bevétel, benne van az elõzõ években képzett tartalék is, ez nagyságrendileg az összbevétel 41%-át meghaladja. A fõbb források összetételét tekintve: közhatalmi bevétel 17%, állami támogatás
21,5%, intézményi bevétel 5,1%, tõke és felhalmozás
bevétel 1%, pénzforgalom nélküli bevétel 42%, pénzeszköz átvétel 6,4%, finanszírozási bevétel 7%. A számok úgy gondolom, önmagukért beszélnek, hiszen a
központilag kapott támogatás nagyságrendje az összbevétel 21,5%-a. Ezen túlmenõen egy sor feladatot, pl.
településüzemeltetés, a helyi adóbevételeink terhére
100%-ban kell megfinanszíroznunk. Ami a célokat illeti, egyértelmû, hogy prioritást a mûködtetésnek, fenntartásnak kellett adni, hiszen a meglévõ intézményhálózatot jó színvonalon és folyamatosan mûködtetni kell
továbbra is. Közel 16 éve ezt a lakosság megszokta és
joggal el is várhatja tõlünk.
Cs.G.: Milyen feladatokat jelent a mûködtetés és
erre az összbevétel hány százalékát fordítja az önkormányzat?
L.G.: Nem szeretnék terjengõsen válaszolni, tehát
röviden: biztosítani kell az önkormányzat által fenntartott
intézmények zavartalan és folyamatos mûködtetését,
így pl. az óvodai ellátást, bölcsõdei ellátást, szociális- és idõskorúak ellátását, iskolai étkeztetést, a
közmûvelõdési feladatellátást, temetõfenntartást, gyermek- és családvédelmet, a járó beteg alapellátást, a település igazgatási feladatellátását, településüzemeltetési feladatokat stb. Úgy gondolom, hogy a felsoroltak is
mutatják, hogy milyen szerteágazó, sokrétû, a település lakosságát közvetlenül érintõ feladatokról van szó.
Az 1,8 milliárdos költségvetésünk 50,5 %-át fordítjuk a
mûködtetésre. A fennmaradó összegbõl fejleszthetünk,
illetve kötelezõ tartalékot képezhetünk. Természetesen
az említett számok a 100 %-osan számításba vett és
realizálható bevételekhez viszonyítottak. Amennyiben
jelentõs bevételkiesés van, úgy ez esetben a tartalék
nyújt fedezetet ahhoz, hogy a feladatellátás zavartalan
legyen.
Cs.G.: Úgy látom, nem is olyan egyszerû egy települést mûködtetni, mi több jól mûködtetni.
L.G.: Igen, sokszor van álmatlan éjszaka, hiszen
a biztos bevételi forrás az állami támogatás, de ha
azt veszem figyelembe, hogy a mûködésre az éves
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bevétel 50,5%-a szükséges, akkor a központilag kapott 21,5% támogatás még a mûködtetés felére sem
nyújt fedezetet.
Cs.G.: 2018-ban milyen fejlesztéseket tervez az
önkormányzat?
L.G.: Mindenek elõtt számításba vettük a Budapest,
III. kerület, Újvári utcai szennyvíz fõvezeték felbõvítését,
illetve cseréjét, hogy több szennyvizet tudjon fogadni a
fõvárosi csatornahálózat. Ez 100 millió Ft-ot meghaladó beruházás. Szükséges ez a beruházás, hiszen még
Pilisborosjenõ csatornaigényének egy része szintén az
ürömi hálózaton keresztül oldható meg a jövõben, de el
kell, hogy mondjam, hogy önkormányzatunk tudatosan
gazdálkodik a csatornakontingensével, úgy, mint önkormányzati vagyonnal. Ennek a beruházásnak a költségeit is a korábbi kontingensünk eladásából tudjuk finanszírozni, több más beruházás mellett. Csak a hozzá nem értõk beszélnek összevissza, hogy kivel kellene
megfizettetni a szükséges bõvítés költségeit. Mi többszörösét szedtük be annak, mint amit most erre a fejlesztésre fordítunk.
Terveztük a 10-es út, Tücsök utcai gyalogos átkelõ
és járulékos munkáinak költségeit. Évek óta húzódó feladat, most már a tervek engedélyezés alatt vannak, így
ebben az évben indítható lesz a kivitelezés. Nagyon
szükséges, hogy kiépüljön a gyalogosátkelõ, hiszen a
10-es út egyik oldaláról a másikra gyalogosan átmenni jelenleg igen veszélyes. Ez a beruházás, tekintettel a
járulékos munkákra, elõre láthatólag 25 millió Ft kiadást
jelent az önkormányzatnak.
Évek óta visszatérõ igényként fogalmazta meg a lakosság egy futópálya, valamint kerékpárút kiépítését.
Ennek költségeit szintén tervezni tudtuk a 2018-as költségvetésben bruttó 76 200 000 Ft elõirányzattal. Ezt a
költséget azonban csökkenteni szeretnénk, közbeszerzési eljárást írtunk ki, reméljük, hogy kedvezõbb ajánlatokat is kapunk. A lakosság véleményének figyelembe vételével az önkormányzat által kijelölt nyomvonal
a Csókavár utcától a Kárókatona utcáig kb. 700 fm, és
végig önkormányzati területen tervezzük a beruházást.
Természetesen a nyomvonalat illetõen is Üröm fõ megmondói elõálltak egy másik nyomvonallal, mely a 700
fm helyett 2 – 2,5 km lenne Pilisborosjenõ közigazgatási
területe mellett menne, érintve zöldfelületet, erdõsávot,
szántóföld területeket, 10-es utat, Táborföldet és nem
utolsó sorban 14 magántulajdonú területet. Mondanom
sem kell, hogy a felsoroltakból egy is olyan analgikus
pont, hogy az egész projektet meghiúsíthatná, csak az
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erdõt említve, az erdészeti igazgatóság nem engedélyez ilyen létesítményt, a szántóföldet tekintve ilyen célra mûvelési ágból nem vonnak ki az illetékes földhivatali hatóságok földterületet, a magántulajdonú ingatlanokról nem is beszélve. Csak példaként említem, a Sadove
dûlõben lakosság járdát szeretett volna. A megjelölt
nyomvonalon, magántulajdonú ingatlan húzódik. A tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy nem ad le a területébõl
egyetlen métert sem. Arról már nem is beszélek, hogy
ezt a lázálmos ötletet szavaztatja az interneten az „ötletgazda”, amit a Pilisborosjenõiek 90%-a like-ol. Még
a felvetés is elképesztõ, a megvalósítás pedig lehetetlen. Mindezek ellenére bízom abban, hogy Lakótársaim
jelentõs többsége örömmel fogadja az önkormányzat
által kijelölt nyomvonalon megépítendõ létesítményt, és
majd használni is fogják.
15 millió Ft áll rendelkezésre – mely céltartalékból
növelhetõ – járdaépítésre, éves útjavítási munkákra
az elfogadott költségvetésünkben. A tavaszi kátyúzási munkákat el kell végeznünk, mint minden évben, bízunk abban, hogy év közben lehetõségünk lesz még sikeres pályázatokat is elõkészíteni.
Csak zárójelben említeném, hogy jelenleg szintén
folynak járdaépítési munkák a Dózsa György út, Kálvária utca közötti szakaszon. Ezt a munkát a községgazdálkodási csoport munkatársai végzik mindig úgy,
amikor egy kis idejük engedi a településüzemeltetés
egyéb munkái mellett. Ugyancsak így tervezzük építeni Pilisborosjenõ felé a járdafelújítást. Ezzel úgy gondolom, jelentõs költséget takaríthatunk meg, ha saját beruházásban végezzük el a munkálatokat. Hangsúlyozom, ezek a munkák mindig csak akkor végezhetõk,
amikor a községgazdálkodási csoport munkatársainak egy kis ideje adódik egyéb számos feladata mellett.
Az elkövetkezendõ napok, hetek feladata most a tavaszi ún. nagytakarítás megkezdése. Ez a munka szintén
igen idõigényes és idõjárásfüggõ, leköti a kapacitásunkat. Ezt minden józan gondolkodású ember tudja, tehát
önmagát minõsíti az, aki a tél vége felé már reklamál és
kritizálja a település tisztaságát.
Jelentõs felújításokat terveztünk. Elsõként említeném három közintézményünk energiakorszerûsítési
munkáit. A polgármesteri hivatal, óvoda Fõ utcai épülete, a bölcsõde épületén végeztetjük el a hõszigetelési,
illetve energiakorszerûsítési munkákat. Ennek összköltsége nettó 67 887 000 Ft. A forrás sikeres pályázat
eredménye. Ugyancsak pályázati pénzeszközbõl végeztetjük el az óvoda Fõ utcai épületéhez tartozó ját-

szóudvar felújítását bruttó 31 000 000 Ft-ból fog megújulni. A munkákat, a játszótéri eszközök telepítését ebben a hónapban megkezdheti a közbeszerzés nyertes
vállalkozója, mivel az eljárást önkormányzatunk lefolytatta.
Az óvoda játszóudvarának felújítása mellett sor kerül
a bölcsõde játszóudvarának felújítására, itt nem kellett
közbeszerzést lefolytatnunk az értékhatárra tekintettel,
a bekért árajánlatok alapján döntött a képviselõ-testület
és választotta ki a nyertes vállalkozót még 2017-ben. A
munkálatok indítására a jó idõ beálltával sor kerülhetett.
Cs.G.: Az elmondottak igen megnyugtatóak, hiszen ha a tervezett létesítmények megvalósulnak,
valóban elmondható, hogy Üröm folyamatos és
fenntartható fejlõdését a 2018. évi elfogadott költségvetés is biztosítja.
L.G.: Igen, de az eddig elmondottak mellett látni kell,
hogy nem csak a fejlesztésekre figyel az önkormányzat,
hanem a mûködtetésre és a fenntartásra is nagy gondot fordít. Eddig még nem tettem említést a szociális ellátásról. Tudjuk, hogy pár éve hatályos központi törvényi
szabályozással a helyi szociális ellátás átrendezõdött.
Önkormányzatunk megalkotta helyi rendeletét a települési támogatásokra. Rendeletünk elõkészítésénél
ügyeltünk arra, hogy a szociálisan legrászorultabb réteget ne zárjuk ki az ellátásból. Ilyen ellátások: temetési
segély, élelmiszerutalvány, mint természetbeni támogatás, a rendkívüli élethelyzetbe kerültek támogatása és
a 60. életévüket betöltõ lakótársak, burgonya, hagyma,
száraztészta, a karácsonyi élelmiszerutalvánnyal való
segítése. A felsorolt támogatásokra 2018-ban közel 38
millió Ft-ot tervezünk költeni. A fedezet rendelkezésünkre áll költségvetésünkben.
Cs.G.: Polgármester úr! Hogy tudná röviden ös�szefoglalni a 2018-as év terveit? Mire számíthatnak
az itt élõk, és nem utolsó sorban, mit várna el a lakosságtól az önkormányzat?
L.G.: A véleményem az, hogy pár mondatos összefoglalók azok, amelyekbe utólag nagyon sok mindent
bele lehet magyarázni. Vagy azért, mert egyesek nem
értik, vagy azért, mert egyesek nem is akarják érteni,
ugyanis olyan beállítottságú emberekrõl van szó, akik
midig szeretnek villogni. Nos, ez utóbbiakra mondok is
példát, ezt követõen válaszolok részletesen a kérdésére. Tehát általában az újságban megjelent aktuális információkban érintõlegesen tükröt szoktam tartani azoknak az Ürömön élõ, a tutit mindig megmondó polihisztoroknak, akik mindenhez értenek, mindent jobban tud-
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nak. Az esetek többségében napnál világosabb, hogy
ténylegesen még azt sem értik, amirõl egyáltalán okoskodni akarnak. A legutóbbi ilyen kedélyborzoló a tervezett futópálya nyomvonalának általuk történõ kijelölése, amirõl elöljáróban már részletesen írtam. De annyit
még hozzáfûznék, hogy az önkormányzat által kijelölt
nyomvonalra okoskodták ki, hogy az megy magánterületen, miközben az általuk javasoltnak van számtalan
buktatója, arról már nem is beszélve, hogy a beruházás
költsége legalább 200 – 250 millió Ft lehetne. De említek másik példát is, a Dózsa György úti gyalogátkelõ,
mint lakossági igény jelentkezett önkormányzatunknál, az önkormányzat felkarolta a lakossági kezdeményezést, de a szakhatósági bejáráson a Közlekedésfelügyelet nem támogatta, így önkormányzatunk elindult más megoldás irányában, nevezetesen közlekedési táblák kihelyezésében gondolkodott. A szakhatósági bejárást is megtartottuk az illetékesekkel és megállapodtunk a táblák kihelyezésének helyszíneirõl is.
Mindeközben a tuti megmondók képviselõ-testületi ülés
napirendjébe kívánták felvetetni a Dózsa György úti
átkelõt, amit a testület nem teljesített, hiszen a problémára a megoldást megtalálta, ehhez az illetékesektõl a
hozzájárulást is megkapta. Mindez nem volt elég, a legutóbbi két hétvégét is azzal töltötték, hogy õk leveleznek
a Közút Kht-vel és tovább erõltetik azt az ügyet, amit
az önkormányzat már rég megoldott. Már akkor megoldást találtunk a problémára, amikor ezeknek az embereknek még eszükbe sem jutott, hogy ilyen lakossági
igény egyáltalán jelentkezett. Említhetném azt is, hogy
önálló gondolatukkal, a települést elõbbre vivõ, alkotó
javaslatukkal eddig még nem találkoztunk, felkapott témájukat rendszerint az önkormányzat döntéseibõl, illetve facebook bejegyzésekbõl merítik, de azt is rendszerint félreértelmezve és magyarázva.
Egyébként az illetékes hatóságot megkerestük az
Ürömi út és Boglárka út szakaszát megjelölve gyalogos átkelõ létesítésére. Az elõzõ helyszín elutasítását megtapasztalva nem valószínû, hogy pozitív lesz
a döntésük.
Lehet, hogy hosszadalmas volt ez a bevezetõm, de
szükséges volt elmondanom a konkrét kérdésére adott
válaszom elõtt.
Visszatérve kérdésére, röviden a 2018-as év terveit
úgy tudom összefoglalni, hogy:
– jó színvonalon fog mûködni a település
– várhatóan nem lesznek likviditási gondjaink
– bízom benne, hogy a tervezett bevételeinket
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100%-ban hozni tudjuk
– az intézményeinkbe járó gyerekek egy vonzó,
megújult játszóudvarban, kreatívan tudják eltölteni idejüket
– gondoltunk a felnõtt lakosság sportolási
lehetõségére, a futópálya építésén felül lakossági sportlétesítmény is megvalósul a Táborföldön (ún. sportpark)
– a legfontosabb beruházásainkat indítani tudjuk
– biztosítottuk támogatások odaítélésével az aktívan
és jól mûködõ civil szervezetek mûködését
– továbbra is biztosított az idõs emberek és a szociálisan rászorultak támogatása
– biztosított a település zöldterület fenntartása, a település tisztasága
– nagy gondot fordítunk folyamatosan a közbiztonság fenntartására, erõsítésére. Támogatja önkormányzatunk anyagilag az új rendõrségi épület építését, mely
Pilisvörösváron fog megépülni
– kulturális lehetõségeket a tervezett programok
bõvítésével gazdagítjuk.
Nem sorolom tovább, de úgy gondolom, az elmondottak kellõ garancia arra, hogy Üröm önkormányzata
munkáját, döntéseit mindig az itt élõkért és érdekeiket
képviselve hozta és hozza meg. Röviden mi a helyi feladatok, a helyben jelentkezõ problémák megoldásával
foglalkozunk. Mit várnánk el a lakosságtól? Nem tudok
külön kívánságot megfogalmazni, hiszen a településen
élõk, a civil szervezetek többsége eddig is aktív részese és támogatója volt – és remélem lesz is – az önkormányzat döntéseinek. Õk nem villognak, csendben teszik a dolgukat és ez a lényeg. Talán záró gondolatként
még megemlíteném, hogy azt nem szabad semmiképpen elfelejteni, hogy ezek a helyi nagy gondolkodóink
azt soha nem veszik figyelembe, amik tények, nevezetesen, hogy ha annyira rossz Ürömön, akkor miért itt
a legmagasabbak az ingatlanárak, miért költöznek ide
olyan sokan. Akik ideköltöznek, azok rendszerint csak
rendkívüli ritka esetben költöznek el településünkrõl,
mert annyira megszeretik. Ebbõl is látszik, hogy üres
frázisok és villogások azok, melyekkel idõnként feltûnni
kívánnak, hiszen a szájukból csak a rossz, a mocskolódás és a gyûlölet sugárzik. E mondat végére azért kérek Öntõl egy nevetõ smileyt. J
Cs.G.: Köszönöm az interjút Polgármester úr!
L.G.: Én is köszönöm a lehetõséget.
Üröm, 2018. március hó
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A Képviselõ-testület 2017. decemberi, 2018. januári, februári
Képviselõ-testületi ülések döntései
• Decemberi ülésén módosította a testület az önkormányzat 2017.
évi költségvetésérõl szóló rendeletét.
• 	Rendeletet alkottak a képviselõk a Napraforgó Óvodában, Ürömi
Hóvirág Bölcsõdében, Idõsek Otthonában, József Nádor Általános Iskolában 2018-ban fizetendõ étkezési térítési díjakról.
• 	Megtárgyalták a képviselõk Flórián Csaba kérelmét bérleti díj
megfizetésére vonatkozóan, illetve módosították az önkormányzat és közötte létrejött szerzõdést.
• 	Döntés született Becker Norbert Gyula támogatási kérelmében.
• 	Határozott a testület a Pilisi KÖTET Egyesület megkeresésében,
az új rendõrõrs építésének támogatásáról.
• 	Megtárgyalta a testület Becze László kérelmét felszíni vízelvezetés problémája tárgyában.
• Döntés született Krinyán Emese kérelmére a HÉSZ módosításának kezdeményezésérõl.
• Határozatot hoztak a képviselõk a Stonemine Kft. írásos
kérelmérõl, a 062/63 és a 062/64 hrsz-ú ingatlanok átsorolásáról.
• Jóváhagyta a testület az önkormányzat és a Magyar Államkincstár között létrejövõ ASP szolgáltatási szerzõdést.

• Februári ülésen döntés született a 3/2018 (I.24.) Kt. számú határozat módosításáról (Szabó István telekvásárlás). Kedvezõbb ármegállapítást kért.
• Megalkotta a testület a település 2018. évi költségvetésérõl szóló rendeletét.
• Módosították a képviselõk a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi térítési díjairól szóló rendeletet.
• Ugyancsak módosította a képviselõ-testület a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2018. évben
fizetendõ étkezési térítési díjakról szóló rendeletet.
• Elbírálta a testület a non-profit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatokat.
• Jóváhagyták a képviselõk a 2017. évi belsõ ellenõrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést.
• Nem támogatta a testület a József Attila utca lakóinak kérelmét
behajtani tilos tábla kihelyezését illetõn.
• Döntés született az Ürömi Napraforgó Óvoda fõépületének kreatív festésére beérkezett árajánlatban.

• Döntöttek a képviselõk a képviselõ-testület 2018. évi üléstervrõl.

• Határoztak a képviselõk a tervezett futópálya közbeszerzési pályázatának kiírásáról, közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról.

• Jóváhagyta a képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentést.

• Döntött a testület Üröm játszótereinek éves felülvizsgálatára beérkezett árajánlatokban.

• Módosította a testület a 137/2017 (XI.02.) Kt. számú határozatát
(Balogh Ferenc ingatlanvásárlási kérelme).

• Határoztak a képviselõk Dr. Bernád Zsolt fogorvos személyének
elfogadásáról, illetve a feladat ellátási szerzõdés módosításáról.

• 2018. januári ülésén döntött a testület az ürömi civil szervezetek
2018. évi támogatására pályázat kiírásáról.

• Döntés született az INO szakmai programjának és házirendjének
felülvizsgálatában, jóváhagyásában.

• Berényi András és Kõmûves Árpád kérelmében döntés született
szabályozási terv módosításáról (592/2 hrsz, 593/2 hrsz).

• Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat vagyonrendeletébõl
adódó polgármesteri jelentést az átruházott hatáskörben hozott
döntéseirõl.

• Szabó István, Táncsics Mihály utca 47. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmében döntöttek a képviselõk (2313/3 hrsz, 25503
hrsz 192 m2 terület).
• Bujdosó Sándor Bécsi út 1. szám alatti társasház képviselõjének
kérelmében határoztak a képviselõk hulladékgyûjtõ edények
közterületen történõ elhelyezésérõl.
• A Budai út, illetve Budakalászi úton lévõ infrakamerák reflektorainak felújítására adott árajánlatban döntés született.
• Döntés született a Magyar Ligarögbi Szövetség kérelmében,
mely kedvezményes díjmegállapítást kért a sportpálya bérlésénél.
• Felülvizsgálta és aktualizálta a testület Üröm Község Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött
megállapodást (Ntv. elõírása).
• Megtörtént az önkormányzat környezetvédelmi zajrendeletének
felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításra.
• Jóváhagyta a testület az ASP rendszer kiépítésérõl, a rendszer
indításáról, a mûködtetés tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
• Döntés született az Avocado-Group Kft. kérelmében.

• Megválasztotta a testület a Szavazatszámláló Bizottság tagjait.
• Jóváhagyták a képviselõk a polgármester kérelmét éves szabadsága kivételének ütemezésére.
• Meghatározta a testület a 2018/2019. nevelési évre az óvodai,
bölcsõdei beiratkozás és a nyári zárva tartás idõpontját.
• Jóváhagyták a képviselõk a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentést.
• Ugyancsak jóváhagyta a testület az Ügyrendi Bizottság szóbeli tájékoztatóját a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésérõl.
• Döntés született Üröm, Sport utcában közvilágítási lámpatest felállításáról.
• Meghosszabbította a testület a Gamma Kommunikációs Kft-vel
kötött Ürömi Tükör kiadására vonatkozó vállalkozói szerzõdés érvényességi idejét.
Üröm, 2018. március
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Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2018.
(III. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi
költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás
alapján a 2018. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 000 Ft-ban, (azaz harminchétmillió- háromszázezer forintban)
ae) Egyéb mûködési kiadások 26 930 000 Ft-ban (azaz huszonhatmillió- kilencszázharmincezer forintban)
Felhalmozási költségvetés kiadás 389 564 000 Ft-ban (azaz hatszáztizenötmillió- hétszázkilencvenötezer forintban)
ba) Beruházások kiadásai: 252 743 000 Ft-ban (azaz kettõszázötvenkettõmillió-hétszáznegyvenháromezer forintban)

1. §
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község önkormányzatára, valamint költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi bevételei és kiadásai

Felújítások kiadásai 136 821 000 Ft-ban (azaz százharminchatmillió- nyolcszázhuszonegyezer forintban)
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0-Ft-ban (azaz nulla forintban) állapítja
meg.

2. §
/1/ A Képviselõ-testület a 2018. évi költségvetési bevétel fõösszegét:
1 813 463 000 Ft-ban (azaz Egymilliárd-nyolcszáztizenhárommilliónégyszázhatvanháromezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. és 3
mellékletben részletezett források szerint.
/2/ Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételén belül
kiemelt elõirányzatonként:
a) Intézményi mûködési bevételeit 93 142 000 Ft-ban (azaz kilencvenhárommillió száznegyvenkettõezer forintban)
b) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 304 460 000 Ft-ban (azaz
háromszáznégymillió-négyszázhatvanezer forintban)
a) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi
fõösszegét 108 470 000 Ft-ban (azaz száznyolcmillió-négyszázhetvenezer
forintban)
b) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli
bevételét 391 564 000 Ft-ban, (azaz háromszázkilencvenegymillió- ötszázhatvannégyezer forintban)
da) mûködési célú támogatások
db) felhalmozás célú támogatások

391 564 000 Ft
0 Ft

a) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 30 000 000 Ft-ban (azaz harmincmillió forintban)
b) Pénzforgalom nélküli bevételek 759 955 000 Ft-ban (azaz hétszázötvenkilencmillió kilencszázötvenötezer forintban)
c) Finanszírozási bevételek 125 872 000 Ft-ban (azaz százhuszonötmilliónyolcszázhetvenkettõezer forintban)
ga) belföldi finanszírozási bevétel 125 872 000 Ft-ban (azaz százhuszonötmillió-nyolcszázhetvenkettõezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
b) önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:

848 529 000 Ft
874 433 000 Ft
90 501 000 Ft

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-d)
pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011
(XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
3. §
/1/ A képviselõ-testület a 2018. évi költségvetési kiadások fõösszegét
1 813 463 000 Ft-ban (azaz Egymilliárd-nyolcszáztizenhárommilliónégyszázhatvanháromezer forintban) állapítja meg.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2018. évi kiemelt kiadási
elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
a) Mûködési költségvetési kiadás 789 242 000 Ft-ban
hétszáznyolcvankilencmillió-kettõszáznegyvenkettõezer forintban)

(azaz

Személyi juttatások kiadásai 390 042 000 Ft-ban (azaz háromszázkilencvenmillió-negyvenkettõezer forintban)
ab) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 873
000 Ft-ban (azaz hetvennyolcmillió-nyolcszázhetvenháromezer forintban)
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 256 097 000 Ft-ban (azaz kettõszázötvenhatmillió-kilencvenhétezer forintban)
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c) Finanszírozási kiadások 125 872 000 Ft-ban (azaz százhuszonötmilliónyolcszázhetvenkettõezer forintban)
ca) belföldi finanszírozási kiadás 125 872 000 Ft-ban (azaz százhuszonötmillió- nyolcszázhetvenkettõezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelezõ feladatok kiadásai
b) önként vállalt feladatok kiadásai
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

848 529 000 Ft-ban
874 433 000 Ft-ban
90 501 Ft

/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, a további kiemelt
elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként
aa) Budapest III. kerület Újvári út csatornabõvítés
ab) Bécsi-Tücsök utca gyalogosátkelõ + járulékos munka
ac) Gépek berendezések vásárlás
ad) Út-járdaépítés
ae) Erdõfenntartás (telepítés)
af) Futó és kerékpárút építése
ag) Beruházások áfája
Felújítási kiadások felújításonként:
ba) Mûvelõdési ház felújítása
bb) Önkormányzati utak, egyéb építmények felújítása
bc) Gépek, berendezések felújítása
bc) Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Bölcsõde energetikai
felújítása
bd) Bölcsõde udvar felújítása
be) Óvoda udvar felújítása
bf) Felújítások áfája

90 000 000 Ft
25 000 000 Ft
7 510 000 Ft
15000000 Ft
1 500 000 Ft
60 000 000 Ft
53 733 000 Ft

10 000 000 Ft
10 000 000 Ft
2 000 000 Ft
67 887 000 Ft
3 335 000 Ft
24 511 000 Ft
29 088 000 Ft

/6/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális
rászorultság jellegû ellátásai:
a) Temetési segély
500 000 Ft
b) utalvány (élelmiszer)
8 500 000 Ft
c) egyéb települési támogatás (rendkívüli, gyógyszer)
5 000 000 Ft
d) Köztemetés
300 000 Ft
e) Kedvezményes étkeztetés
3 000 000 Ft
f) Burgonya, hagyma, élelmiszer utalvány
20 000 000 Ft
/7/ a 2018. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan fejlesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ
ügylet megkötése válna szükségessé.
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4. §
/1/ A 2018. évi költségvetés egyenlege:
mûködési cél szerint:
felhalmozási cél szerint:

0 000 Ft
+ 484 869 000 Ft (többlet)

/2/ Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi mûveletekkel történik:
a) Szabad pénzeszköz betétként történõ elhelyezése:
aa) mûködési célra
100 000 000 Ft
ab) fejlesztési célra
384 869 000 Ft
/3/ A belsõ finanszírozáson belül:
a) Elõzõ évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) mûködési célra
ab) felhalmozási célra

50 000 000 Ft
458 785 000 Ft

5. §
/1/ Az képviselõ-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
általános statisztikai állományi létszám: 103 fõ
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 101 fõ
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 10 fõ.
6. §

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb mûködési célú kiadás
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
98 902 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b)
pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
10. §
/1/ A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
4. Az önkormányzat saját költségvetése

/1/ Az önkormányzat település szintû költségevetésében az általános tartalék
80 000 000 Ft, céltartalék 428 785 000 Ft
/2/ A céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat, az év közben indított beruházásai függvényében.

11. §

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési összegét 1
182 618 000 Ft-ban (azaz Egymilliárd-ötvenhatmillió-hétszáznegyvenhatezer)
forintban állapítja meg.

7. §

12. §

Az Önkormányzat képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi
költségvetési fõösszegét 98 902 000 Ft-ban, (azaz kilencvennyolcmilliókilencszázkettõezer forintban) állapítja meg.

/1/ Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételi kiemelt elõirányzatonként:
önkormányzat mûködési támogatás
91 169 000 Ft
mûködési és felhalmozási célú támogatások államháztartások
belülrõl
86 216 000 Ft,
amelybõl
ba) mûködési célú támogatások
0 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
86 216 000 Ft
közhatalmi bevételek
304 460 000 Ft
mûködési bevételek
29 010 000 Ft
felhalmozási bevételek
30 000. 000 Ft
mûködési célú átvett pénzeszközök
22 254. 000 Ft
finanszírozási bevételek
0 000 Ft
amelybõl
ga) belföldi finanszírozási bevételek
0 000 Ft
pénzmaradvány
759 955 000 Ft

8. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
90 501 000 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 000 Ft
c) Mûködési bevételek
250 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
8 151 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
8 151 000 Ft
/2/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek
/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

98 902 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
98 902 000 Ft
0 000 Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
9. §

/2/ Az önkormányzat bevételeibõl
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
állami (államigazgatási) feladatok bevételei

848 529 000 Ft
874 433 000 Ft
90 501 000 Ft

/3/ Az önkormányzat bevételeibõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

789 242 000 Ft
380 026. 000 Ft

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

/1/ A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:

13. §

aa) személyi juttatások
74 308 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó		
14 843 000 Ft
ac) dologi kiadások
9 751 000 Ft

/1/ Az önkormányzat saját 2018. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbi
meghatározott tételekbõl állnak:
Mûködési költségekre:
167 935 000 Ft
aa) személyi juttatásai
41 608 000 Ft
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ab) munkaadókat terhelõ járulékok,
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb mûködési célú kiadások

17. §

7 966 000 Ft
54 131 000 Ft
37 300 000 Ft
26 930. 000 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások:
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
Finanszírozási kiadások:
Amelybõl
ca) belföldi finanszírozási kiadások
d) Tartalék
/2/ Az önkormányzat kiadásaiból:
kötelezõ feladatok kiadása
önként vállalt feladatok kiadása
állami (államigazgatási) feladatok kiadása

380 026 000 Ft
243 205 000 Ft
136 821 000 Ft
0 000 Ft
125 872 000 Ft
125 872 000 Ft
508 785 000 Ft

848 529 000 Ft
874 433 000 Ft
0 000 Ft

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

/1/ Az Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
154 183 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
31 866 000 Ft
ac) dologi kiadások
45 572 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 000 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
– 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 000 Ft
ba) beruházások
9 538 000 Ft
bb) felújítások
0 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 000 Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 000 Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 000 Ft
/2/ Óvoda kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

241 159 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

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

14. §

18. §

/1/ A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2018. évre közfoglalkoztatottak
nélküli létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám

2 fõ
2 fõ

/1/ A képviselõ-testület az Óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám
42 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám
42 fõ

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

8 fõ

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata:

110 049 000 Ft

6. A Hóvirág bölcsõde, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése

5. A Napraforgó Óvoda és tagóvoda, mint az önkormányzat
költségvetési szervének költségvetése

19. §

15. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Bölcsõde, mint költségvetési
szerv 2018. évi költségvetési fõösszegét 63 407 000 Ft-ban (azaz hatvanhárommillió- négyszázhétezer forintban) állapítja meg.

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az Óvoda és tagóvoda, mint
költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fõösszegét 241 159 000 Ftban (azaz kettõszáznegyvenegymillió-százötvenkilencezer forintban) állapítja meg.

/1/ Az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként
/1/ Az Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
154 311 000 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 000 Ft
c) Mûködési bevételek
18 818 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
68 030 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
68 030 000 Ft
/2/ Az Óvoda bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek
/3/ Az Óvoda bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

/2/ A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
A Hóvirág Bölcsõde 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

16. §

241 159 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

18 818 000 Ft
0 000 Ft

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

a) Önkormányzatok mûködési támogatása
b) Közhatalmi bevételek
c) Mûködési bevételek
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek

32 505 000 Ft
0 000 Ft
8 777 000 Ft
22 125 000 Ft
22 125 000 Ft

/3/ A Bölcsõde bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

63 407 000 Ft
63 407 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/4/ A Bölcsõde bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

8 777 000 Ft
0 000 Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban
rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
20. §
/1/ A Hóvirág Bölcsõde 2018. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
39 992 000 Ft
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ab) munkaadókat terhelõ járulékok
és szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb mûködési célú kiadás
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

8 321 000 Ft
15 094 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

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

1 911 000 Ft
13. 592 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

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

63 407 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/2/ Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

24 532 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

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

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

21. §

25. §

/1/ A képviselõ-testület a Hóvirág Bölcsõde 2018. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fõ.

/1/ A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

7. Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint az önkormányzat
költségvetési szervének költségvetése

8. Idõsek Napközi Otthona és házi segítségnyújtás, mint az
önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

22. §

26. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fõösszegét 24 532
000 Ft-ban (azaz huszonnégymillió-ötszázharminckettõezer forintban) állapítja meg.

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az INO, mint költségvetési szerv
2018. évi költségvetési fõösszegét 29 427 000 Ft-ban (azaz huszonkilencmillió- négyszázhuszonhétezer forintban) állapítja meg.
/2/ Az INO, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:

23. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
9 795 000 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 000 Ft
c) Mûködési bevételek
710 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
14 737 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 000 Ft
/2/ A Mûvelõdési ház és Könyvtár bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

0 000 Ft
24 532 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

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

24 532 000 Ft
0 000 Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (X.31.) Kormányrendelet 2.§ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
24. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az
alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások

9 029 000 Ft

Az Idõsek Otthona 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
8 893 000 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 000 Ft
c) Mûködési bevételek
10 400 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
10 134 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek		
10 134 000 Ft
/3/ Az Idõsek Otthona bevételébõl:
0 000 Ft
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

29 427 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/4/ Az Idõsek Otthona bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

29 427 000 Ft
0 000 Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban
rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
27. §
/1/ Az Idõsek Otthona 2018. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
15 000 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3 149 000 Ft
ac) dologi kiadások
11 278 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 000 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 000 Ft
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b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Idõsek Otthona kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
29 427 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b)
pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
28. §
/1/ A képviselõ-testület az Idõsek Otthona 2018. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fõ.

bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

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

18 029 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b)
pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
32. §
/1/ A képviselõ-testület a Védõnõi szolgálat 2018. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
10. Gyermekjóléti szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
9. Védõnõi szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése

33. §

29. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fõösszegét 18 029 000 Ft-ban
(azaz tizennyolcmillió huszonkilencezer forintban) állapítja meg.

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Gyermekjóléti szolgálat, mint
költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fõösszegét 7 795 000 Ft-ban
(azaz hétmillió hétszázkilencvenötezer forintban) állapítja meg.
34. §

30. §
/1/ A védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Védõnõi szolgálat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
22 254 000 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 000 Ft
c) Mûködési bevételek
0 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek		
0 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 000 Ft
/2/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

0 000 Ft
22 254 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/3/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

0 000 Ft
0 000 Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
31.
/1/ A Védõnõi szolgálat 2018. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
14 868 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2 829 000 Ft
ac) dologi kiadások
332 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 000 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 000 Ft
ba) beruházások
0 000 Ft
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/1/ A Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetési
bevételei kiemelt elõirányzatonként:
A Gyermekjóléti szolgálat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
5 100 000 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 000 Ft
c) Mûködési bevételek
0 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
2 695 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
2 695 000 Ft
/2/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

7 795 000 Ft
7 795 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/3/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

0 000 Ft
0 000 Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c)
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
35. §
/1/ A Gyermekjóléti szolgálat 2018. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
6 456 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 260 000 Ft
ac) dologi kiadások
79 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 000 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 000 Ft
ba) beruházások
0 000 Ft
bb) felújítások
0 000 Ft
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bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

0 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

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

7 795 000 Ft
0 000 Ft
0 000 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b)
pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
36. §
/1/ A képviselõ-testület a Gyermekjóléti szolgálat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fõ.

adásai
3. sz. melléklet: Bevételek szakfeladatonként
4. sz. melléklet: Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet: Mûködési célú bevétel kiadás 2018. évi mérlege
4/b. sz. melléklet: 2018. évi bevétel kiadás mérlege
5. sz. melléklet: Elõirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet: Kiadási elõirányzatok bemutatása (összevont adatok)
7. sz. melléklet: Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet: Feladattámogatás és kötött felhasználású támogatás bemutatása
9. sz. melléklet: Intézményvezetõkkel történõ egyeztetés jegyzõkönyve
10. sz. melléklet: Pénzügyi és Gazdaságügyi Bizottság jegyzõkönyve
11. sz. melléklet: Az önkormányzat költségvetési intézményeinek elemi költségvetése
12. sz. melléklet: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre elfogadott
költségvetése
13. sz. melléklet: Elõzetes hatásvizsgálat
14. sz. melléklet: Közvetett támogatások
/2/ E rendelet 2018. március 01. nap lép hatályba.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
Üröm, 2018. február hó 28. nap

11. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése
37. §

Laboda Gábor
polgármester

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését a jelen rendelet
12 számú melléklete tartalmazza.
12. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
38. §
/1/ Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselõ-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát
a képviselõ-testület 500 ezer forintig terjedõ értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mûvelet megtörténtét követõ
következõ képviselõ-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
/2/ A hitelek, kölcsönök felvétele és törlesztésére értékhatár tekintet nélkül a
képviselõ-testület hatásköre.
/3/ A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésérõl a betét elhelyezésrõl a következõ testületi ülésen a
polgármester köteles tájékoztatni a testületet.
/4/ A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint
értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következõ testületi
ülésen köteles tájékoztatást adni.
/5/ A polgármester az 1-4 eseteken túl jogosult dönteni 1 000 000 forint értékhatárig forrásfelhasználásról, döntésérõl a következõ ülésen köteles tájékoztatni a képviselõ-testületet.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2018
(III.01.) önkormányzati rendelete a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások 2018. évi térítési díjairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott Idõsek
Napközi Otthonában (INO) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól meghozott rendeletét a következõk szerint módosítja:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjára alkotott rendeletének 1. 2. 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. 2. 3. melléklete lép és kiegészül egy új 4. és 5. melléklettel.
2. §
1.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
2018. január 01-tõl kell alkalmazni.
2.) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2018. február 28.

39. §
A képviselõ-testület a 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott
köztisztviselõk vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselõi illetményalap 38.650 Ft
b) köztisztviselõk cafetéria juttatási kerete bruttó 200 000 Ft/év/fõ
40. §
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselõ-testület nem
ruházza át.

Laboda Gábor
polgármester

1. sz. melléklet: Üröm Község Önkormányzat település szintû 2018. évi bevételei
2. sz. melléklet: Üröm Község Önkormányzat település szintû 2018. évi ki-

Dr. Halász Mónika
jegyzô
1. melléklet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díjai 2018.
03.01-tõl
Szociális étkezés
Nyugdíjkategória

13. Záró rendelkezések
/1/ Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek tartoznak:

Dr. Halász Mónika
jegyzô

100 010
42 900 Ft-ig 57 200 Ft-ig 71 500 Ft-ig 85 800 Ft-ig 95 000 Ft-ig 100 009
Ft- és felett
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
Ft-ig ÖNYM
ÖNYM
150%
150-200 % 200-250% 250-300% 300-330%
350%
350%
Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Étkezés (ebéd) házhozszállítással

135

280

410

590

660

710

775

Étkezés házhozszállítás nélkül

135

280

410

590

660

710

775
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Házi segítségnyújtás
Nyugdíjkategória

Házi segítségnyújtás térítési díja

100 010
42 900 Ft-ig 57 200 Ft-ig 71 500 Ft-ig 85 800 Ft-ig 95 000 Ft-ig 100 009
Ft- és felett
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
Ft-ig ÖNYM
ÖNYM
150%
150-200 % 200-250% 250-300% 300-330%
350%
350%
Ft/óra

Ft/óra

Ft/óra

Ft/óra

Ft/óra

Ft/óra

Ft/óra

140

270

360

475

510

540

570

Idõskorúak nappali ellátása
Nyugdíjkategória

100 010
42 900 Ft-ig 57 200 Ft-ig 71 500 Ft-ig 85 800 Ft-ig 95 000 Ft-ig 100 009
Ft- és felett
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
ÖNYM
Ft-ig ÖNYM
ÖNYM
150%
150-200 % 200-250% 250-300% 300-330%
350%
350%

Nappali ellátás étkezés nélkül

„0” Ft.

„0” Ft.

„0” Ft.

„0” Ft.

„0” Ft.

„0” Ft.

„0” Ft.

Reggeli adagonkénti ára

125 Ft

125 Ft

125 Ft

125 Ft

125 Ft

125 Ft

125 Ft

Vendégétkeztetés: bruttó 795 Ft/adag
Személyzeti étkeztetés: bruttó 530 Ft/adag (az étkeztetést kötelezõen igénybevevõk)
Személyzeti étkeztetés: bruttó 775 Ft/ adag
2. melléklet
Önköltség számítás az Idõsek Klubja Nappali ellátására adatok
Ft-ban 2018. évre Térítési díj megállapításához
Bérköltség
Sz.né
1 200 000
K.Vné
1100 000
R.Jné
770 000
Összesen
2770 105
Szoc. ho 27%		
747 928
Rezsi kiadások
gáz
áram
vízdíj
Összesen

240 000
90 000
30 000
0360 000

Rezsi kiadás bruttó
Dologi kiadások (élelmezés is)
Összesen

402 000 áfa is
2 200 300
6120333

Közvetett költség
Összesen
2017. évi támogatás Nappali ell.
21 fõ átlagosan kiadás tám. összesen
251 munkanap
1 fõre jutó napi önköltség
Intézményi térítési díj 1 fõ/ nap
2017- es adatok és 2018-as bérek alapján lett kiszámolva.

1 729 806
7 850139
3 500 000
4 230 139
803 Ft
1350 Ft

3. melléklet
Önköltség számítás az Idõsek Klubja 2018. évre a térítési díj
megállapításához
Étkeztetési térítési díjáról adatok Ft-ban
Bérköltség
Sz.né 60%
H.K. 50%
R.né 40%
Összesen
Szoc. ho 19%
Rezsi kiadások
gáz
áram
vízdíj
Összesen

30

2 030 000
910 000
890 000
3 830 000
729 000
553 000
80 000
100 000
733 000

ÁFA
Rezsi kiadás bruttó
Dologi kiadások (élelmezés + Áfa)
Összesen
2017. évi támogatás étkezési
adagok száma átlag 35fõ 251 munkanap
1 adagra jutó napi önköltség798 Ft
Intézményi térítési díj 1 adag ebéd ára950 Ft

118 000
851 000
3900 000
9310 000
7010 000
2300 000

2017. évi adagok és 2018-as bérek alapján lett kiszámolva.
Üröm 2018. 02. 05.

4. melléklet
Önköltség számítás az Idõsek Klubja 2018. évre a térítési díj
megállapításhoz
Házi szociális gondozási díj adatok Ft-ban

Bérköltség
Sz.M
K.Zs
B.Sz

500 000
2520 000

H.K. 55%

1656 000
966 000

Összesen

5 642 000

Dologi kiadások (SZAKMAI KÉSZLET)
Összesen

100 0005 742 000

2017. évi támogatás

2 700 000

12 fõ átlagosan kiadás -tám. összesen
251 munkanap
1 gondozottra jutó önköltség óradíja
Intézményi térítési díj fõ/ óra

2 402 700
955 Ft
955 Ft

Készítette: Szemerei Mihályné
A számítás alapja a 2017. évi adatok és 2018-as bérek
Üröm. 2018. 02. 05.

5. melléklet
Önköltség számítás az Idõsek Klubja Nappali ellátására adatok
Ft-ban 2018. évre a reggeli étkezés térítési díj megállapításához
Nyersanyagköltség

250 800

Rezsi kiadások
gáz
áram
vízdíj
Összesen
Rezsi kiadás bruttó

50 000
8 000
8 000
66 000
77 800 áfa is

Közvetett költség
12 fõre számolva
251 munkanap
1 fõre jutó önköltség 1 adag
Intézményi térítési díj 1 adag reggeli ára
Készítette: Szemerei Mihályné
A számítás alapja a 2017. évi adatok 2018-as bérek
Üröm 2018. 02. 09.
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150 000

159 Ft
170 Ft

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

2.) Az (1) bekezdésben meghatározott idõszakban az anyakönyvi ügyekért
felelõs szervezeti egység telefonos ügyeletet tart, továbbá 2017. december
29-én a pénzügyi iroda tart helyben ügyeletet.

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:

Jelen rendelet kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba és 2018. január 02ával hatályát veszti.

5. §

Üröm, 2017. november 29.
Laboda Gábor
polgármester

1. §
1.) Étkezési norma meghatározása:
Napi háromszori étkezés: nettó 468 Ft/adag
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

79 Ft/nap
337 Ft/nap
52 Ft/nap

2.) Napi háromszori étkezés: nettó 534 Ft/nap
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

89 Ft/nap
380 Ft/nap
65 Ft/nap

3.) Diétás ebéd: nettó 506 Ft/adag
Felnõtt ebéd: nettó 506 Ft/adag

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm
Község
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
22/2017 (XII. 14.) önkormányzati rendelete a 2/2017 (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2017.
évi költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás
alapján a 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi módosított bevételei és
kiadásai

2. §
1.) Jelen rendelet 2018. március 1-jével lép hatályba, rendelkezéseit ettõl az
idõponttól kell alkalmazni.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

/2/ Az önkormányzat összesített 2017. évi módosított költségvetési bevételén
belül kiemelt elõirányzatonként:

Üröm, 2018. február 28.
Laboda Gábor
polgármester

/1/ A Képviselõ-testület a 2017. évi költségvetési módosított
bevétel fõösszegét: 1 933 709 eFt-ban (azaz Egymilliárdkilencszázharminchárommillió-hétszázkilencezer forintban) állapítja meg a
jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2017
(XI. 30.) önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2017. téli 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. §
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 2017. december 27-tõl 2018.
január 02-ig terjedõ idõszakra a Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.
3. §
Az igazgatási szünet idõtartama alatt az esedékesség évében ki nem adott
szabadság egésze kiadható.
4. §
1.) A 2017. december 27. és 2018. január 02. között az ügyfélfogadás szünetel
valamennyi szervezeti egységben.

a) Intézményi mûködési bevételeit 76.622.000 Ft-ban (azaz hetvenhatmillió- hatszázhuszonkettõezer forintban)
b) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 304 360 000 Ft-ban (azaz
háromszáznégymillió-háromszázhatvanezer forintban)
c) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi
fõösszegét 151 677 000 Ft-ban (azaz százötvenegymillió-hatszázhetvenhét
ezer forintban)
d) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 369 392 000 Ft-ban, (azaz háromszázhatvankilencmillióháromszázkilencvenkettõezer forintban)
da) mûködési célú támogatások 369 392 e/Ft
db) felhalmozás célú támogatások 0 Ft
e) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 45 200 000 Ft-ban (azaz negyvenötmillió- kettõszázezer forintban)
f) Pénzforgalom nélküli bevételek 760 567 000 Ft-ban (azaz hétszázhatvanmillió- ötszázhatvanhétezer forintban)
g) Finanszírozás bevételei 285 891 000 Ft-ban (azaz kettõszáznyolcvanötmillió
nyolcszázkilencvenegyezer forintban)
ga) belföldi finanszírozási bevétel 285 891 000 Ft-ban (azaz
kettõszáznyolcvanötmillió-nyolcszázkilencvenegyezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
b) önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei: 90 000 e/Ft.

1 083 142 e/Ft
760 567 e/Ft

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-d)
pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011
(XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
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4. §

2. §
/1/ A képviselõ-testület a 2017. évi költségvetés módosított kiadások
fõösszegét: 1 933 709 eFt-ban (azaz Egymilliárd-kilencszázharminchárommillió-hétszázkilencezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.

/1/ Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2017. évi kiemelt módosított kiadási elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

/2/ Jelen rendelet kihirdetés napját követõ napon lép hatályba.

Üröm, 2017. december 13.
a) Mûködési költségvetési kiadás 795 624 000 Ft-ban (azaz hétszázkilencvenötmillió- hatszázhuszonnégyezer forintban)
aa) Személyi juttatások kiadásai 379 564 000 Ft-ban (azaz háromszázhetvenkilencmillió-ötszázhatvannégyezer forintban)
ab) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 048
000 Ft-ban (azaz nyolcvanegymillió-negyvennyolcezer forintban)
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 281 882 000 Ft-ban (azaz
kettõszáznyolcvanegymillió-nyolcszáznyolcvankettõezer forintban)
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 300 000 Ft-ban, (azaz harminchárommillió- háromszázezer forintban)
ae) Egyéb mûködési kiadások 19 830 000 Ft-ban (azaz tizenkilencmilliónyolcszázharmincezer forintban)
b) Felhalmozási költségvetés kiadás 727 049
hétszázhuszonhétmillió- negyvenkilencezer forintban)

eFt-ban

(azaz

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2017
(XII.14.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi
Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában 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 2018. évre vonatkozóan az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

ba) Beruházások kiadásai: 197 127 000 Ft-ban (azaz százkilencvenhétmillió- százhuszonhétezer forintban
ab) Felújítások kiadásai 529 922 000 Ft-ban (azaz ötszázhuszonkilencmillió- kilencszázhuszonkétezer forintban)
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban (azaz nulla forintban) állapítja
meg.
c)
Finanszírozási
kiadások
297.521.000
Ft-ban
kettõszázkilencvenhétmillió-ötszázhuszonegyezer forintban)
ca) belföldi finanszírozási kiadás 297 521 000
kettõszázkilencvenhétmillió-ötszázhuszonegyezer forintban)

Laboda Gábor

Ft-ban

(azaz

(azaz

1. §
1.) Az intézmény étkezési térítési díja 2018-ban:
Étkezési térítési díj napi háromszori étkezésre (nettó):
Tízórai:

150 Ft/nap

Ebéd:

300 Ft/nap

Uzsonna:

100 Ft/nap

Összesen:

550 Ft/nap

Felnõtt és vendég ebéd bruttó 530 Ft.
2.) Nyersanyag norma meghatározása:

/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból

Nyersanyagnorma háromszori étkezés esetén: 550 Ft/fõ/nap
a) kötelezõ feladatok kiadásai 1 003 145 e/Ft-ban
b) önként vállalt feladatok kiadásai 900 564 e/Ft-ban
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 90 000 e/Ft-ban

Tízórai:

150 Ft/nap

Ebéd:

300 Ft/nap

Uzsonna:

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

100 Ft/nap
2. §

1.) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 01-tõl kell alkalmazni. 2018. január 01-jével a 16/2016 (XII.15.)
önkormányzati rendeltét hatályon kívül helyezi.

3. §
Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított általános tartalék 50 000 000 Ft., a módosított céltartalék 173 515 000 Ft

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2017. december 13.

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

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 24/2017
(XII.14.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Hóvirág
Bölcsõdében az intézményi ellátásokért fizetendõ 2018. évi térítési díjak és étkeztetési normák megállapításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 26/2017
(XII.14.) önkormányzati rendelete a József Nádor Általános és
Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában
2018. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés (6) (8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2018. évre az intézményi étkezési nyersanyagnormát, valamint az étkezési térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Nyersanyag norma meghatározása
1.) Napi négyszeri nettó étkezés: 448 Ft/fõ/nap
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

68 Ft/fõ/nap
52 Ft/fõ/nap
260 Ft/fõ/nap
68 Ft/fõ/nap

2.) Az intézményi étkezési térítés díja nettó:
Négyszeri étkezés:
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

671 Ft/fõ/nap
102 Ft/fõ/nap
65 Ft/fõ/nap
402 Ft/fõ/nap
102 Ft/fõ/nap

1. §
1.) Étkezési norma meghatározása:
Napi háromszori étkezés: nettó 450 Ft/adag
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

76 Ft/nap
324 Ft/nap
50 Ft/nap

2.) Napi háromszori étkezés: nettó 515 Ft/nap
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

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

3.) Diétás ebéd:
Felnõtt ebéd:

487 Ft/adag
487 Ft/adag
2. §

1.) Ez a rendelet 2018. január 01-jével lép hatályba.

1.) Jelen rendelet 2018. január 1-jével lép hatályba, rendelkezéseit ettõl az
idõponttól kell alkalmazni, ezzel egyidejûleg a 15/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2017. december 13.

Üröm, 2017. december 13.

2. §

Laboda Gábor
polgármester

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Impresszum:

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

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

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

Dr. Halász Mónika
jegyzô

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

Megjelenik 3000 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054 • Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Gamma Komm Kft.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
Tel.: 06/30/630-8980
A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat
nincs lehetôségünk megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Közérdekű
Gyermekrendelés,
Üröm, Dózsa György út 34.

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

104
105

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13.00 – 16.00 óráig,

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

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

Telefon

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

34

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

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

06-70-646-2562
06-70-292-2269

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

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

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

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

09.00 – 12.00 óráig,

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

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

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

Rendelôk

Péntek:

10.00 – 13.00 óráig

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

Tanácsadás

Csütörtök:

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

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

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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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
A 2017-es Márai-program keretében 85 új könyvet kapott könyvtárunk. A könyvek februárban érkeztek meg, most ezek közül szeretnék néhányat ajánlani. Az összes
könyv megtekinthetõ a könyvtár Facebook-oldalán (Könyvtár
Üröm).
Ragyog a mindenség – Erdélyi
gyermekvers-antológia
A kötet verseit Makkai Kinga, az
erdélyi gyermekirodalom elhivatott népszerûsítõje válogatta. A
huszonnégy kortárs költõ közel
kétszáz versét tizennégyen illusztrálták. Gyönyörû a borítója és az illusztrációk is. Egészen
kicsiknek is találunk benne rövid
verseket, de mélyebb tartalmú alkotás is akad bõven. Az antológia értékét egy kalákás CD-melléklet is emeli.

Rosemary Sullivan:
Sztálin lánya
Az
1926-ban
született
Szvetlana Allilujeva a Kreml kis
hercegnõjeként, szeretõ nagycsaládban élte végig röpke gyerekkorát, miközben apja korlátlan
hatalomra tett szert a világ elsõ
kommunista államában. Nyolcvanöt évvel késõbb magányosan
és szegényen halt meg az amerikai Wisconsin államban, Lana
Peters néven. Idillinek látszó
gyermekkorában Szvetlana sokáig semmit sem tudott az apja által irányított tömeggyilkosságokról, az éhínségekrõl és a tragédiákról. A történések hitelességét a
szerzõ mindenhol forrásmunkákkal dokumentálja.
Benkõ László:
Sosemvolt pogányok
A Vér és kereszt trilógia elsõ kötete visszavezet a 10. századi
magyar történelem utolsó harmadába, a kereszténység felvételének korába. Géza nagyfejedelem az augsburgi csatavesztés után magyar földön bonyolult
belsõ helyzettel szembesült, és
ráébredt: gyökeres változtatásra van szükség, máskülönben
e soknemzetségû, õsvallásban
élõ nép beszorul a két keresztény nagyhatalom, Bizánc és a
Szent Római Birodalom közé.
Ám a meggyõzõdés és a hit átformálása mindig drámai következményekkel jár. Sok szereplõt
felvonultató, mozgalmas történet ez. Kalandok, szerelem,
rendteremtés tûzzel-vassal.

M. Kácsor Zoltán:
Utazás Dínómdánomba
Dínómdánom, a dínók földi
paradicsoma,
ahová
csak csúszdán lehet bejutni. A könyvben megismerkedünk a világ legbékésebb
tirexével, akinek a szájában egy pimasz keselyû lakik. Hõseink hosszabb vagy
rövidebb ideig vicces nevû
helyeken állomásoznak, s
különbözõ dínókkal és sárkányokkal találkoznak. A történet fordulatos és vicces,
mindig történik valami. Igazi dínós a javából! Nagyobb
betûs, rövid fejezetekbõl álló, tökéletes választás kezdõ
olvasók számára.
Melvin Burgess:
Billy Elliot
Billy édesanyja két éve halott,
édesapja és bátyja a bányászok elkeseredett sztrájkjának
aktív résztvevõje. Az édesapa
azt akarja, hogy a fiú bokszolni tanuljon, mint mindenki korábban a családban. Billyt viszont a balett csodája és elegáns világa varázsolja el, és
szembeszáll apjával, hogy
táncolhasson. Kemény, humoros, szívet melengetõ történet.
A Billy Elliot filmes és színpadi sikere végigsöpört az egész
világon.

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

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

Telefon:
06 30 458 7615
06 26 350 199
e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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Az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület hírei
December 14-én délelõtt részt vettünk az Idõsek
Napközi Otthonában megrendezett karácsonyi
mûsoron. Egy kis ajándékkal kedveskedtünk az ott lévõ
idõseknek.
Délután Huszti Ilonka közremûködésével házi töltött
káposztát fõztünk vacsorára. Megtartottuk az éves beszámolónkat, aminek egyik fõ témája 10 éves fennállásunk volt. Ünnepi mûsorunk után minden tagunkat és
vendégeinket megajándékoztunk egy Hagyományõrzõ
feliratú naptárral és tollal. Ezután jó hangulatban fogyasztottuk el a vacsorát, majd köszöntöttük a kerek születésnaposokat, köztük egyik alapító tagunkat,
Karlné Marikát 80. születésnapja alkalmából. A zenét
Kaiser Zoli szolgáltatta, roptuk a táncot, amíg bírtuk, jól
éreztük magunkat.
Januárban megemlékeztünk a Kultúra Napjáról, neves opera énekesek emelték a színvonalat. Köszönet
Csonka Zsuzsának, Walter Ferencnek az Opera Nagyköveteinek és a zongorán kísérõ Nagy Árpád mûvész
úrnak! Egy kis ajándékkal köszöntük meg a nívós
mûsort.
Kaskötõ Jánosné Margó
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Ürömi Szépkorú Egyesület

Nagyon szép Karácsonyi Ünnepséggel zártuk az évet, 72-en ünnepeltünk a Hegyalja
Kisvendéglõben.
Természetesen az Újév köszöntése sem maradt ki januárban a klubunkban és nagy örömünkre szolgált, hogy az új tagokkal 58 fõre gyarapodott
a létszámunk.
Januárban részt vettünk a kultúra napján rendezett ünnepségen, majd ezt követõen a januári születésnaposok ünneplése következett.
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Meghívást kaptunk az Idõsek otthonában tartott
farsangi bálra, melyen jól kimulattuk magunkat.
Ezzel még nem ért véget a február, részt vettünk egy Magyar Nótaesten és egy Vidám színpadi elõadáson, hogy jól záruljon a hónap, természetesen a februári születésnaposok köszöntése sem
maradt ki.
Köszönet a rendezõknek, valamint a Polgármester úrnak és Képviselõ Testületének, hogy a
tavaszt egy Nõnapi ünnepség keretében kezdhettük el.
Reméljük az egész évünk ilyen eseménydús és
örömteli lesz mint eddig volt.
Ürömi Szépkorúak vezetõje:
Csonkáné Varga Ibolya

A foglalkozás március 28-án, szerdán indul.
Mindig szerdán lesz megtartva 16.30-17.00-ig
az ürömi Mûvelõdési Házban, a kis teremben.
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Adventi koncert

2017 decemberében adventi koncerteket és vásárt
tartottunk a Mûvelõdési Házban.
A koncertek kronologikus sorrendje is úgy épült fel,
hogy komolyzenével kezdtünk, majd a könnyedebb operett- és magyar nóta, végül az egészen könnyû latin-amerikai és kubai slágerekkel zártunk.
Elsõként Händel és Telemann koncert volt a „Matuzcsalád” elõadásában. Mindkét barokk zeneszerzõ már
nem elõször hangzott el nálunk, az elmúlt évek különbözõ
koncerjein. Az elõadók (Vas Katalin csellómûvész, Matuz
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Gergely fuvolamûvész, Matuz István Kossuth- díjas
fuvolamûvész, valamint Szakács István zongoramûvész)
természetesen gondoskodtak arról, hogy a karácsonyi ünnepkörhöz kötõdõ mûvek is elhangozzanak.
Dr. Fehér Esztert, Üröm község egyik háziorvosát szintén sokan ismerik a településen. A Doktornõ ez alkalommal
is számos operettet, illetve nótát énekelt el vendégei társaságában és jó háziasszonyként meglepetés-vendégrõl
is gondoskodott.
Idén Kapi Gábor a „nótáskapitány”, illetve Tarnai Ágnes
zongoramûvész kisérték õt.
Zárásként egy új formáció mutatkozott be Ürömön, a
Krokodill zenekar fellépésével. Az együttes Tabeira Iván
vezetésével, a kubai- és latin zene dallamaival frenetikus
hangulatot teremtett, olyannyira, hogy a késõ estére megfogyatkozott, de lelkes közönség nagy része is táncra perdült.
Napközben a Mûvelõdési Ház udvarán szerény adventi vásár is volt, ahol különféle karácsonyi és más eszközök,
kiegészítõk közül válogathattak az érdeklõdõk, illetve egy
finom forralt bort vagy teát is elfogyaszthattak a szomjas,
illetve frissen sülteket is ehettek az éhes vendégek.
Összességében a rendezvény jó hangulatban zajlott,
kétségtelenül ismét kifogtuk a leghidegebb napokat, de ez
legyen a legnagyobb bajunk.

I. – II. – III.

41

Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

NKA programok
A Nobilart Mûvészeti egyesülettel való koprodukcióban mind 2017 õszén, mind 2018 elsõ hónapjaiban is több elõadásra került sor, amelyek a zenei mûveltség terjesztését, illetve elmélyítését célozták, valamint általában is kellemes szórakozást
nyújtottak a komolyzenét kedvelõknek.
Elsõként októberben került sor a Corpus harsona-kvartett fellépésére, amely a rézfúvós hangszerek bemutatója is volt. Itt a klasszikus zeneszerzõk darabjai mellett
a közönség az egyik leghíresebb kortárs zeneszerzõtõl
John Williams-tõl is hallhatott egy válogatást. (Star Wars,
Jurassic Park, Frigyláda stb.)
A négyes tagjai mind vezetõ magyar szimfonikus zenekarokban (Budafoki Dohnányi, Fesztiválzenekar stb. dolgoznak fõállásban)
Novemberben rendhagyó énekóra keretében Kõvári
Eszter Sára énekmûvész a Kodály-módszerrõl tartott
elõadást az ürömi iskolásoknak. Egy hosszú délelõtt keretében két ilyen órára is sor került, ahol a tanulók megismerhették az énekmûvészet egyes mesterfogásait is.
A rendezvény természetesen mindenki számára nyitott
volt „9-99” éves korig.
Januárban Hadady László, a párizsi Conservatoire
professzora tartott elõadást, amelyben a fafúvós hangszerek közül az oboát és a fagottot ismerhették meg az

Húsvéti ünnepünkrõl
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. Ez a legrégebbi és a legjelentõsebb keresztény ünnep. A húsvétot megelõzõ vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy

érdeklõdök. A professzor számos ismert és kevésbé ismert darabbal demonstrálta elõadását.
Februárban Vas Katalin csellómûvész – aki más zenei
alkalmakon már többször fellépett a Mûvelõdési Házban –
a húros, illetve vonós hangszerekrõl mesélt.
A Mûvész vendégeivel Line Ildikó hegedûmûvésszel
és Bányai Miklós brácsamûvésszel együtt számos Haydn,
Mozart, illetve Vivaldi mûvet adtak elõ.
Az események a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetõen ingyenesek voltak. Köszönjük Szigeti István zeneszerzõ, a koncertsorozat fõrendezõjének
kitûnõ munkáját.

Krisztus pálmaágakat lengetõ tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi
halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Harmadnap, vagyis Húsvét vasárnap feltámadt. A piros szín
a keresztények számára
Jézus kiontott vérét jelképezi, a megváltást és az új
élet kezdetét.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!
(szerk.)
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Bábszínház
Az Ákom-Bákom Bábcsoport a Csizmás Kandúr címû
elõadást adta elõ 2017.december 19-én az ürömi
óvodásoknak.
Nem elõször rendeztünk már a gyerekek számára hasonló jellegû mûsort, de ilyenkor mindig óriási kíváncsiság elõzi meg az eseményt, nemcsak a gyerekek részérõl.
Berendezett színpad, széksorokkal teli terem várta
a gyerekeket, ahová sûrû egymásutánban meg is érkeztek a csoportok. A sok-sok apróság levetkõztetése,
helyfoglalása a gondos óvónénik közremûködésével
zajlott,a sapkák, sálak, kesztyûk külön odafigyelést igényeltek.
Elfoglalta helyét a kis közönség, akiknek apró termete, de nagy létszáma igen hamar feltöltötte a termet.
Gyors létszám és öltözet ellenõrzés után némileg elcsitultak a gyerekek és kezdõdhetett az elõadás.
A paravánon megjelenõ bábok rögtön lázba hozták az aprónépet, akik sûrû bekiabálásokkal tették
még színesebbé a színvonalas elõadást. Volt olyan kis-

gyerek, aki az óvónénije ölébõl aggódott a mesejáték
szereplõiért.
Az elõadás befejeztével jókedvûen, öltözködés közben, egymás hangját túlkiabálva ismételgették egymásnak a legizgalmasabb meserészleteket.
A csoportok heves gyerekcsiripelés közepette vis�szasétáltak az óvodába, a Mûvelõdési Ház elcsendesült. az egyeztetések alapján tavasszal is sikeres
bábelõadásokra számíthatunk

I. – II. – III.

43

Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Magyar Kultúra Napja
Ürömön - 2018

Hagyományainkhoz híven idén is megünnepeltük a
Himnusz születésnapját, a Magyar Kultúra napját.
Az ünnepségre a Könyvtárban került sor január 18án. Az ünnepi mûsor elõtt a Hagyományõrzõ egyesület kórusa köszöntötték a megjelent emlékezõket. Majd
vers- és prózai elõadásokra is sor került az Egyesület tagjai részérõl: Mátrai Ágnes és Darabosné Aranka szóltak a
jeles eseményrõl
Ezután opera estre került sor a Magyar Állami Operaház két magánénekesének fellépésével. Csonka Zsuzsanna már többször is fellépett Ürömön, azonban Walter Ferenc magánénekes most elõször. Kissé rendhagyó módon
az elõadók az opera történetét elevenítettek fel, Csonka
Zsuzsanna Händel és Bach operáiból adott elõ, míg Walter
Ferenc Mozart, Verdi és Gershwin operáiból. A Mûvész úrnak köszönhetõen korhû jelmezben láthattuk például a Varázsfuvolából Tamino fõpapot, vagy a Don Carlosból II. Fülöp királyt is.
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A mûvészeket zongorán kísérte Nagy Árpád zongora
mûvész.
A legtöbb mû élõben hangzott el, de voltak mûvek,
amelyet a közönség CD-n hallgathatott meg.
Az idei mûsor azért is marad mindnyájunk számára emlékezetes, mert a kíváló énekhangok mellett az opera színpadi-színházi részét is jobban megismerhettük, illetve az operákat jobban ismerõk számára feleleveníthettük.
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A netezés netovábbja
Egy globális kampány részeként, ma már több
mint 60 országban – köztük Magyarországon is
– megrendezik a Biztonságos Internet Napját. A
minden évben a második hónap második hetének második napján megtartott esemény célja,
hogy felhívja a szélesebb közönség, ezen belül
is elsõsorban a fiatalok és gyermekek figyelmét
a mobiltelefonok és online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára.
Ismert tény, hogy a gyermekek, fiatalkorúak – fõként pihenés, kikapcsolódás céljából – szabadidejük nagy részét internetezéssel töltik a számítógép elõtt. Az iskolai programjaink során
is megdöbbenve tapasztaljuk, hogy már az alsós kisgyerekek is
rendszeres Internet használók, naponta gyakran órákat „lógnak
a neten”. A gyerekek jól kiismerik magukat a világhálón, a szülõk
pedig gyakran nem is tudják, hogy miféle veszélyeket rejt a virtuális világ. Csalók, adathalászok, zaklatók és pedofilok prédái lehetnek a gyermekek.

Fontos, hogy a szülõk, tanárok rendszeresen beszélgessenek a gyermekekkel internetezési szokásaikról és arról, hogy miként lehetnek online is biztonságban. Ehhez adunk most néhány
tanácsot:
1. Kérdezze meg a gyermeket, hogy milyen honlapokat szeret nézegetni és milyen célból!
2. Kérdezze meg, mit tesz az adatai védelme és a biztonságos internetezés érdekében! Elõfordult-e, amikor úgy érezte, hogy
bántja vagy zavarba hozza egy információ, beszélgetés, kép vagy
videó? Beszélgessen vele arról, hogyan elõzheti meg legközelebb
ezeket a helyzeteket, illetve mit tehet ilyen esetekben!
3. Gondolja végig, mire használja az internetet Ön és mire a
gyermek! Van olyan tevékenység, amit felnõtt és gyermek együtt
végezhetnének az interneten?
4. Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy baj esetén hova
fordulhat, amennyiben olyan tartalomra bukkan, amely pedofil,
erõszakos, idegen- és fajgyûlöletre uszít, drogfogyasztásra csábít
vagy hozzájárulása nélkül sértõ módon hozzáférhetõvé tett tartalomra vagy egyéb sértõ tartalomra bukkan.
Ilyen esetekben a BIZTONSÁGOS INTERNET HOTLINE-tól
kaphat segítséget: http://www.biztonsagosinternet.hu
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Õk a bejelentés feldolgozása után megvizsgálják, hogy illegális-e a tartalom és szükség esetén értesítik a rendõrséget. Így
megelõzhetõ, hogy mások is rátaláljanak az adott oldalra, bejegyzésre.
Amennyiben tanácsra, lelkisegélyre van szüksége (akár névtelenül is), forduljon a KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNYHOZ (www.kek-vonal.hu)!
A honlapon keresztül chatelni lehet velük, de a 116- 111-es
számon telefonon elérhetõek éjjel – nappal.
5. Beszéljenek az internethasználatra vonatkozó szabályokról!
Az idõkereten túl ez tartalmazza a másokkal szembeni helyes magatartást, valamint az internetes játékok használatára vonatkozó
szabályokat! Fontos, hogy a gyermek minden esetben a korosztályának megfelelõ játékkal játsszon. Erre vonatkozóan az un. PEGI
besorolás tájékoztatja a szülõket, tanárokat, amely jelzi, hogy egy
játék vagy film mely korosztálynak készült.
6. Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket rejt magában, hanem számos lehetõséget is biztosít! Fedezzék fel ezeket
és motiválja a gyermeket a kreatív, hasznos internethasználatra!
Az internet nélkül kétségtelenül bonyolultabb lenne életünk.
Egyszerûbbé, de veszélyesebbé is vált a virtuális világ.
Néhány egyszerû tanács betartásával - melyet a gyermekek
mellett a felnõttek is alkalmazhatnak - jelentõsen növelhetjük az
internetezés biztonságát:

Általános szabályok
• Sohase maradjunk bejelentkezve a számítógépen, ha nem
használjuk, mert bárki a mi nevünkben írhat levelet vagy felhasználhatja a személyes adatainkat!
• Soha ne jelöljük be a jelszó megjegyzést!
• Ne adjuk meg a mobilszámunkat!
• Bármely oldalnál a lehetõ legkevesebb adatot adjuk meg
magunkról!
Chatelés
• Személyes kérdésekre ne válaszoljunk!
• Elérhetõségünket ne adjuk meg idegeneknek! (mobilszám,
lakcím)
• Bankkártyánk számát, jelszavát soha ne adjuk meg senkinek!
Regisztráció
• Csak a feltételen szükséges mezõket töltsük ki!
• Minél személytelenebb elérhetõséget adjunk meg!
Email
• Ismeretlen feladótól érkezett leveleket soha ne nyissunk
meg, töröljük nyugodtan.
• A banktól érkezett levelekre ne válaszoljunk, ha adatokat
kérnek, ne adjuk meg azokat! Személyesen intézzük el ügyeinket a banknál!
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály
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Reméljük sokan idõt szakítottak és felkeresték a focipályát 24-én délelõtt. A bemutatóról beszámolónkat a következõ lapszámban olvashatják.
(szerk.)

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

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

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

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

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

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

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

Minden csütörtökön 9 és 17 óra között a
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Mûvelõdési Ház udvarán (jobbra az elsõ

ajtó) átveszünk tiszta, jó állapotú felnõtt és
gyerek ruhákat, egyéb használati tárgyakat.
Elõzetes

megbeszélés

alapján

bútort,

elektromos háztartási gépet (mosógép,
centrifuga stb.) is lehet hozni!
Ingyen lehet válogatni! Hozhatsz, vihetsz!
Köszönjük!
Önkéntesek
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T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

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

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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