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Év végi számadás
Tisztelt Lakótársaim!
Nem volt könnyû év a 2019-es esztendõ, de a nehézségeken igyekeztünk úrrá lenni. Az Önök segítségére is támaszkodva, végül sikeres évet zártunk.
Ez úgy a helyi közélet, mint a település fejlõdésére,
mûködtetésére vonatkozóan igaz.
Mivel a 2019-es esztendõ az öt éves önkormányzati ciklus zárásának, valamint a helyhatósági választások éve volt, ezért a cikluszáró beszámolómban részletesen számot adtam az öt évre kitûzött
céljaink végrehajtásáról, elért eredményeinkrõl és
arról, hogy mely feladatok voltak azok, amelyekben nem tudtunk elõre lépni.
Elkerülve az ismétlésbe bocsátkozásokat, a jelen
tájékoztatóban elsõ sorban a választás idõszakában
még folyamatban lévõ fejlesztéseink helyzetérõl,
illetve a választást követõen tett intézkedésekrõl,
közérdeklõdésre számot tartó eseményekrõl kívánom tájékoztatni Lakótársaimat.
Mint Lakótársaim elõtt már bizonyára ismert, az októberi helyhatósági választásokon egy képviselõ kivételével
a korábbi képviselõ-testületi tagok nyerték el az Önök bizalmát és kaptak ismét 5 évre megbízatást.
A feladatok sokasága jelzi, hogy az október 30-ai
alakuló ülést már érdemi munkával kezdte a képviselõtestület és halaszthatatlan ügyekben hozott konkrét döntéseket. Munkánk tehát továbbra is gördülékeny, folyamatos és minden bizonnyal hatékony lesz. Mindezt köszönjük
kedves Választóinknak.
Az érdemi munkát tekintve, mint azt elöljáróban említettem, a cikluszáró tájékoztatómban részletesen bemutattam az öt év eredményeit, a megvalósított legfontosabb
fejlesztéseinket. Akikhez ez a kiadvány valamilyen oknál
fogva nem jutott el, most csak emlékeztetõül említeném elért eredményeinket.
– Kiegyensúlyozott takarékos önkormányzati gazdálkodás megvalósítása.
– Az önkormányzati vagyon gyarapítása, nem felélése.
– Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások (intézményi ellátás) színvonalának megõrzése.
– Kiemelkedõ esemény volt a település életében az
idei nyári fesztivál kulturális programjainak megrendezése,
köszönhetõen a jó szervezésnek.
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– Tovább erõsödött a közbiztonság, két új rendõrautóval
támogattuk a rendõrség ez irányú munkáját.
– Folyamatos és jó színvonalon történt a településüzemeltetés feladatainak ellátása, a zöldterületeink
gondozása.
A fejlesztések, felújítások terén elért eredményeink
szintén figyelemre méltóak. Így például:
– Járdát építettünk, több mint 1000 fm-en (Dózsa
György út, Fõ utca – Pilisborosjenõig, Ürömi körforgalom
– Boglárka utcáig).
– Elkészült 1300 fm-en a futópálya, a hozzá tartozó
parkolóval és közvilágítás kiépítésével
– Az önkormányzati úthálózat karbantartása folyamatos volt.
– 16 utcában (Panoráma településrész, Táncsics Mihály utca, Kossuth Lajos utca) új, szilárd burkolatú utak
építése történt, közel 4 km-en.
– Forgalomcsillapító küszöb telepítése (40 db).
– Felújításra került a községi sportpálya (önkormányzati és TAO támogatásból).
– Elkészült a sportpark (önkormányzati és nemzeti
sportközpont együttmûködésében).
– Megtörtént intézményeink energetikai korszerûsítése
pályázati pénzeszközök felhasználásával.
– Ugyancsak sikeres pályázataink eredménye az óvodák, bölcsõde játszóudvarainak teljes körû rekonstrukciós
felújítása.
Kiemelkedõ volt a településen a szociális ellátás, illetve az egészségügyi alapellátás. Nagy gondot fordítottunk
a környezetvédelemre, elkészült a település új környezetvédelmi koncepciója.
Ebben az évben három földi és egy esetben légi szúnyoggyérítést végeztettünk. A visszajelzések azt mutatták,
hogy ez az intézkedés eredményes volt.
54 db hársfát ültettünk el a Dózsa György út, illetve az
Ürömi út mellett.

Viacolor járda a Dózsa György úton
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Úgy gondolom, érdekli tisztelt Lakótársaimat, hogy a
választások óta eltelt idõszakban milyen elõrelépés történt
és fõleg mi a realitása annak, hogy ezek a beruházások
belátható idõn belül megvalósulnak. Az alábbiakban tehát
most errõl kívánok beszámolni.
Bécsi út – Tücsök utca gyalogátkelõ
Tény, hogy több évvel ezelõtt lakossági kezdeményezésre, illetve kérelemre indította önkormányzatunk ezt
a beruházást. A különbözõ szakhatósági, tulajdonosi és
Új viacolor járda az Ürömi úton

Bécsi út - Tücsök utca gyalogátkelõhely készítése

Panoráma liget aszfaltút

Panoráma liget forgalomcsillapító

Természetesen egyes feladatok, így az új mûvelõdési
központ építése pályázati lehetõség hiánya miatt elmaradt, de van olyan elmaradt beruházásunk is, melynek
megvalósítását engedélyek elhúzódása hiúsította meg.
Például Budapest, III. kerület szennyvízátemelõ felújítása,
bõvítése.
A cikluszáró tájékoztatómban jeleztem a folyamatban
lévõ beruházásainkat, illetve azokat, melyek elõkészítését
indítottuk.

Folyamatban van a Bécsi úti buszmegálló készítése
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kezelõi bürokrácia miatt elhúzódott az elõkészítõ eljárás,
de mára eljutottunk oda, hogy a beruházást indítottuk, a
kivitelezõ a munkákat befejezte, melyet a gyalogosok már
birtokba vehettek. A Bécsi út rendkívül nagy forgalma, a
gyalogosan közlekedõk védelme érdekében mindenképpen indokolt volt ennek a gyalogátkelõnek a kiépítése. A
beruházás folytatásaként két buszmegálló kiépítésére is
sor kerül önkormányzati finanszírozásban.
Sportpark
2 db kandeláber kiépítése történt meg, november 28án kezdõdött el a kivitelezés a vállalkozó részérõl. Ezzel a
beruházással lehetõvé válik a téli idõszak esti óráiban a
sportlétesítmény látogatása, igénybevétele.

Az új futópálya

Temetõbõvítés
A tervezõi és engedélyezési munkák folynak, a beruházás indítása a 2020-as gazdasági évben várható.

Sportpark Táborföldön

Útépítések
– A Kecskerágó utca kiépítésére az építési engedélyt
megkapta önkormányzatunk. Az engedély birtokában tavasszal indíthatóak a kivitelezési munkálatok.
– Korábbi tájékoztatómban jeleztem, hogy pályázatot
nyújtottunk be 3 utca felújítására önkormányzati saját forrás támogatásával. A pályázatunk sikeres volt, 15 millió
Ft-ot nyertünk el. Ez kiegészítve saját forrással, 3 utca felújítási munkáit tudtuk indítani november hónapban. Ezek
az utcák, a Kormorán utca, Borostyán utca és Szeder köz
új aszfaltburkolatot kapnak.

Vízvezeték cserék
Elöljáróban tájékoztatóul annyit, hogy annak idején, amikor a takarékszövetkezet épületét építették,
figyelmetlenségbõl ráépítették a víz gerincvezetékére. A többszöri, 2019-ben a szokásostól is több esetben elõforduló meghibásodás és nem utolsó sorban az
üzemeltetõ DMRV-re az önkormányzat részérõl történõ
folyamatos és rendszeres ráhatással elértük, hogy a gerincvezetékek cseréjére a Jókai utca, Fõ utca érintett szakaszán, illetve a Takarékszövetkezet épületét érintõen
sor kerül.

Futópálya
1300 fm-en a pálya teljes hosszában elkészült a közvilágítás kiépítése, így nincs akadálya annak, hogy a sportolni vágyók az esti órákban is használhassák a település
új sportlétesítményét.
Kátyúzások
Még november hónapban is tartottak a kátyúzási munkák településünkön. Ez részben a kivitelezõ kapacitás hiánya miatt húzódott el, de az év végéig mindenképpen
befejezõdik, mivel a zöme november hónapan elkészült.
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Vízvezeték csere a Fõ úton
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A bölcsõde megújult udvara

Vízvezeték csere a Fõ úton

Tény, hogy Üröm önkormányzata a Kossuth és Táncsics Mihály út felújítása elõtt kérte már a DMRV-t arra,
hogy azokban az utcákban, ahol indokolt a gerincvezetékek cseréje, végezzék el, mivel a felújított utcákat 10
évig nem lehet felbontani, kivéve a hibaelhárításos munkálatokat. Akkor a válasz az volt, hogy nincs rá keret. Minden esetre örülünk, hogy végül is az említett utcákban ez
megtörténik.
Új indítású beruházásaink
Az újjá választott képviselõ-testület a továbbiakban is
arra törekszik, hogy intézményei mûködtetési költségeit
csökkentse. Ennek megvalósítására:
– árajánlatot kért be és fogadott el a polgármesteri hivatalban LED-es izzókkal történõ világítás kiépítésére
– ugyancsak LED-es megvilágítás kiépítésére kerül
sor az óvoda épületében is.
Bízunk abban, hogy mindkét intézményben az energia költségekben jelentõs megtakarítást érünk el.
– Döntött a képviselõ-testület a Tücsök utca csapadékvíz elvezetés tervezési, engedélyeztetési munkáinak
indításáról. A mûszaki megoldás magáningatlanokat is
érint, ezért az érintett ingatlanok tulajdonosaival külön
megállapodást kell majd kötni önkormányzatunknak.
– Ugyancsak döntött a képviselõ-testület a Völgyliget
lakóparkban a belterületi utcákban a szilárd burkolat kiépítési, felszíni csapadékvíz elvezetési és forgalomtechnikai
tervezési munkáinak indításáról. A munkákat önkormányzatunk fogja össze, ezért is került sor erre a döntésre.

Milánó játszóváros ay óvoda udvarán

Tagóvoda
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Mint ismeretes, a 2019-es nyári idõszak rendkívüli
idõjárási eseményekkel is szolgált. Már ekkor jelentkeztek a problémák ezen a településrészen, 8 nyúlgát kiépítését végeztük el a vagyon védelme és a veszély elhárítása miatt. Önkormányzatunk az ingatlan-tulajdonosok kérésére vállalta a tervezés indítását és a munkák
összefogását. Természetesen az anyagiak viselése az
ingatlantulajdonosok kötelessége lesz minimális önkormányzati támogatás mellett (tervek elkészíttetése, engedélyeztetése).
Településüzemeltetés
A képviselõ-testület a szeptemberi soros testületi ülésén döntött a 2019-2020-as téli idõszak
síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat végzõ
vállalkozói ajánlatról. A téli idõ már jelentkezett, Ürömön a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az önkormányzati utak takarítása, síkosság mentesítése folyamatosan történt, a referenciával is rendelkezõ vállalkozó a megszokott módon végzi munkáját.
A községgazdálkodási csoport munkatársai halottak napjára a köztemetõt rendbe tették. Sajnos továbbra is azt tapasztaljuk, hogy sokan nem a kijelölt lerakókba viszik az elszáradt virágokat, koszorúkat, hanem különbözõ helyeken rakják le. Ezért is kérek minden érintettet, hogy tegyünk együtt azért, hogy mindig
rendezett legyen az a hely, ahol szeretteink nyugszanak. Köszönöm.
Sor került az elmúlt hónapokban a Cigány-árok patakmedrének tisztítására, tehát a csapadékvíz akadálymentes lefolyása biztosított.
Elvégeztük a télre való felkészülést közterületeinken.
Megtörtént a lomtalanítás és a téliesítés ott, ahol ez indokolt volt (szökõkút).
Rendben lezajlott önkormányzatunk részérõl a lakosság részére ingyenesen biztosított lomb- és kerti hulladék, valamint a veszélyes hulladék elszállítása. A veszélyes hulladék komoly mennyiség volt ebben az évben,
meghaladta a négy tonnát.
Tisztelt Lakótársaim!
A rövid tájékoztatómból úgy gondolom, egyértelmû,
hogy Üröm képviselõ-testülete nem tétlenkedett a választások óta eltelt idõszakban, intenzíven dolgozott
azon, hogy a beérkezõ jogos lakossági igények mielõbb
kivitelezhetõk lehessenek. Ezzel együtt azon is dolgoztunk, hogy elõkészítsük a 2020-as gazdasági évet. Ezzel is igazolva azt, hogy nem üres fecsegéssel töltjük az
idõt, hanem ennek a településnek a jobbá tételével foglalkozunk.
Karácsonyi elõkészületeink részeként tájékoztatom
arról Lakótársainkat, hogy a község karácsonyfáját eb-
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Folyamatos volt a gyommentesítés

Szökõkút téliesítése

ben az évben Antal László és családja biztosította térítésmentesen. Az önkormányzat nevében is köszönöm.
Tájékoztatom a 60. életévüket betöltõ, illetve betöltött
Lakótársaimat, hogy a karácsonyi utalványokat ebben az
évben is a szokásos módon mindenkihez eljuttatjuk.
A közelgõ ünnepekre tekintettel megköszönöm
Lakótársaim munkánkhoz nyújtott segítségét, támogatását, kívánok minden kedves Lakótársamnak békében, szeretetben és örömökben teljes Karácsonyi
Ünnepeket, Sikeres Új Esztendõt.
Üröm, 2019. december hó

XI. – XII.

Laboda Gábor
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Bajcsi Józsefre emlékezve
Életének 71. évében elhunyt Bajcsi József, Üröm
szülötte.
Õ az az ember, aki itt született, élt és meghalt. Váratlan
volt távozása, szinte még ma is hihetetlen. Az utolsó napig
dolgozott, mindig úton volt. Valahogy úgy gondoltuk, tõle távol áll a halál, annál inkább a tenni akarás, az életigenlés.
Ürömön élte le a neki adatott éveit. Szinte mindenki ismerte és õ is mindenkit ismert. Sokan fordultak, fordultunk hozzá
tanácsért, sok esetben segítségért, vagy akár egy-két jó szóért. Õ mindig mindenkinek rendelkezésére állt, ha kellett, a
nap 24 órájában „szolgálatban” volt. Nemet nem tudott mondani, de ismerve õt, nem is akart. Örült, ha segíthetett, ha intézkedhetett és annak is, ha segíteni tudott. Nem ment el soha szenvedõ embertársaink problémái mellett, mindenkiért
megtette a tõle telhetõt. Ment, kilincselt, képviselt, ha kellett
perlekedett, de kiállt a rászorulók mellett. Nagy szíve volt és
kimeríthetetlen embersége, emberszeretete.
Sokat tett Üröm település fejlesztéséért, ezért is kapta meg munkája elismeréseként Üröm önkormányzata

Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e fõt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kõvé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének õsi titka.
Akárki is volt õ, de fény, de hõ volt.
Mindenki tudta és hirdette: õ volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,

által alapított kitüntetést, oklevelet és plakettet. Az elismerõ cím
átvétele napján megelégedett és boldog
volt, hiszen õrá is odafigyeltek.
Szeretettel gondoskodott unokáiról, jó és
gondoskodó édesapa
és nagypapa volt, nevelt
és példát mutatott. Úgy
gondolom, sokunknak
példa lehet embersége,
önzetlensége, odafigyelése és jósága.
Mostantól már csak emlékezhetünk rá, de hiányát érezzük és érezni fogjuk még sokáig. Emberségével példaértékû
örökséget hagyott szeretett szülõfalujára és ránk.
Nyugodjál békében, sokan maradtunk, akik míg élünk,
emlékezni fogunk rád.
Üröm, 2019. december hó
A. V.

mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égõ, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szõtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.
Keresheted õt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövõben
akárki megszülethet már, csak õ nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.
Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
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Idõsek napján
Az Idõsek Klubjában október 1-jén tartottuk az Idõsek
Világnapját.
Az ünnepélyen Laboda Gábor polgármester úr köszöntötte a szépkorúakat.
Az iskolások szép mûsorral készültek és virággal ajándékozták meg az ünnepelteket. Ezúton is köszönjük a felkészítést tanáruknak Füle Istvánnénak.
A pilisborosjenõi NobilArt Mûvészeti Egyesület elõadó mûvészei, Kõvári Eszter Sára és Peltzer
Ferenc opera, operett és szép népdalokkal színesített szórakoztató mûsorral ajándékozta meg a
jelenlévõket.
A rendezvényt az udvaron szendvicsekkel, italokkal, süteményekkel megterített asztalnál kötetlen beszélgetéssel zártuk.

Antóni Sándor: Tisztelet az éveknek
„Tisztelet az elszállt hosszú éveknek,
Becsületes, sok-sok dolgos kezeknek.
Hosszú éveken át szorgalmasan éltünk,
Évek múlásával nyugdíjasok lettünk.
Anyák, Apák családot neveltünk,
Szeretetben, békességben együtt éldegélünk.
Egy év ugyan elszállt felettünk,
A jó istennek ezt szívbõl köszönjük.
Öregség, ez is egy múló állapot,
Út mit fáradt lábunk koptatott.
Idõsek lettünk, mi sok évet takar,
Volt sok tél, õsz és tavasz.
Tisztelettel emlékezünk mindazokra,
Kik nem lehetnek közöttünk otthonunkba.
Mi még itt vagyunk, ünnepeltek vagyunk,
Tisztességben megõszült homlokunk.
Kis falunk bölcsõnk ringatója,
Itt neveltük gyermekeinket a becsületes életmódra.
Elrepültek az évek bizony felettünk,
Nem csak a rosszra, a szépre is emlékszünk.
Ami elmúlt vissza soha nem tér,
De a szeretet szívünkben örökké él.
Ünnepelni jöttünk itt ma össze,
Hálánkat és szeretetünket még szorosabbra kösse.
Köszönetet mondunk azoknak mindezért,
Kik megrendezték számunkra ezt a szép estét.
Idõsek napján mikor összejárunk,
Benne szinte egy családban találunk.
Adjon isten még sok boldog évet,
Békességet, otthont, erõt, egészséget.”
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Mint minden évben most is, ezúton is szeretném tájékoztatni a lakosságot az intézmény szolgáltatásairól.
Intézményünk az Idõsek Klubja az Ady Endre utca
6 szám alatt található 8-16 óráig tart nyitva. telefon: 06
26 350-162
A nappali ellátás keretében gondoskodik mindazokról, akik egyedül élnek támogatást, segítséget igényelnek. Biztosítjuk számukra az étkeztetést is. Programokat, kirándulást szervezünk az idõsek részére az igényeiket, egészségi állapotukat figyelembe véve.

Várjuk szeretettel a társaságra, közösségbe vágyó idõs emberek jelentkezését is.
A Házi segítségnyújtó Szolgálat keretében a
gondozónõ az ellátást igénylõt a saját otthonába
látja el.
Szolgáltatásainkkal a családi gondoskodást
egészítjük ki.
Bõvebb tájékoztatást a fent megadott telefonszámon
kérhetnek, vagy személyesen az Idõsek Klubjában.
Szemerei Mihályné
Intézményvezetõ
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ISKOLA

Márton-nap az iskolában
Október közepétõl kezdtük a készülõdést a Márton napra.
Barkácsoltunk, énekeltünk, Márton napi szólásokkal, játékos feladatokkal idéztük meg Márton és az õ lúdjainak
szellemét.

A 2.a osztály Márton napi mûsort adott az óvodásoknak, ami az alsó tagozatos gyerekek körében is nagy sikert aratott.
Idén is meghirdettük a kreatív kézmûves versenyt,
amelynek témája a tantermek Márton napi dekorálása volt.
Büszkén vezették körbe a gyerekek a zsûrit, csodálatos
hangulatú termek születtek kezeik által.
Az eredményhirdetést november 15-e reggelére tûztük
ki. Sok oklevél és díj talált gazdára.
Délután folytatódott a mulatság. Zsíros kenyérrel és teával vártuk a napnyugtát. A napnyugtával együtt azonban az
esõ is megérkezett. Így az aulában gyújtottunk nótára, majd
mindenki nyugodalmas jó éjt kívánt, és hazaballagott.
S.Tóth Ágnes és Spikut Noémi
némettanárok
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Beszámoló – Német nemzetiségi tábor
Hétfõn a Déli Pályaudvarról keltünk útra vonattal, 30
gyerekkel (18 lány és 12 fiú), akik az iskola 3. 4. 5. 6.
évfolyamából kerültek kiválasztásra az éves munkájuk
jutalmaként a tanulmányi eredményük, némettudásuk
alapján. A kurdi vasútállomásról busszal érkeztünk az
annafürdõi erdei táborba. A szállás elfoglalása után erdei tanösvényen haladva felfedeztük a parkerdõ csodálatos tavát és a vadasparkot.
Kedden délelõtt vezetett túrán vettünk részt az erdei iskola németül beszélõ munkatársával, aki németül, interaktívan ismertette meg a gyerekekkel a környék növény- és állatvilágát. A délutáni foglalkozás ehhez a témához kapcsolódott. Az erdõben látottakat a
méhek életérõl szóló rövid kisfilm is kiegészítette. Természetesen ekkor is, mint az egész hét során, központi téma volt a környezetvédelem és a tudatos életmód. Ezután a gyerekek helyi, erdei virág- és repce
mézet, illetve kökény lekvárt és gyógyteákat kóstolhattak, kipróbálhatták a gubacs festést is. A napközben elhangzottakból német szókártyákat készítettünk
és szókincsbõvítés céljával csoportmunkában játszottunk az új szavakkal. A négy fordulós verseny izgalmasan zajlott, szoros eredménnyel zárult. Vacsora után
nagyon várták a gyerekek a tábortüzet, mialatt énekeltünk, játszottunk, beszélgettünk.
Másnap 7,5 km-es erdész által vezetett túra várt
ránk. Erdõn- mezõn keresztül vezetett a nem mindennapi élményekben bõvelkedõ utunk. Fáradtan érkeztünk az
erdei iskola ÖKO házához, ahol finom ebéd várt minket.
A túravezetõ bemutatta az épületegyüttest, melyet teljesen környezettudatosan építettek át. Láthattunk szélkereket, napkollektort, természetes szennyvíztisztító tavat. Még a WC is a múltat idézte az udvar végén. A vályogtéglát a kútból húzott víz és helyi agyag segítségével nagy lelkesedéssel formázták a gyerekek, a finom
sós pereceket pedig kemencében sütöttük meg. Visszatérve a szállásra vacsora után volt még annyi energiánk,
hogy a lombkorona ösvényen át megtekintsük a Rétisas kilátót.

Szakmai nap az iskolában
Immár hagyomány, hogy november vége fele
az óvodapedagógusok látogatást tesznek az iskola
elsõ évfolyamos osztályaiban.
Az iskola invitálására az idén is több óvodapedagógus érkezett, hogy betekintést nyerjenek az iskolában
folyó munkába.
Ez már egy hagyományosnak mondható kezdeményezés, ami nagyon fontos, hiszen egymás szakmai
munkájára építünk.
Az iskolában 3 osztály kezdte meg a munkát a
2019/2020-as tanévben.

Csütörtökön kincskeresõ játékon vettünk részt Lengyel községben. Öt csapatra oszlott a társaság, térkép és
fotó segítségével kellett megtalálni a község nevezetes
pontjait, épületeit. A „kincs” az Apponyi kastély parkjában
várta a gyerekeket. Délután újból bejártuk a falut az erdei
iskola munkatársával, aki mesélt a helység történetérõl,
a svábok kitelepítésérõl és megmutatta a régi sváb házakat, az udvarokon ma is megtalálható gazdasági épületekkel. Sok érdekességet hallottunk az Apponyi grófi családról, akiknek a környék a felemelkedését köszönhette.
Többek között a szállásunkként szolgáló vadászház is az
õ tulajdonukban volt hajdanán. Este egy kis túrával ismét
körbesétáltuk a tavat, és tábortûzzel zártuk a tartalmas,
vidám napot. Mindenki elmondhatta a számára legkedvesebb / legkellemetlenebb tábori élményét. A jó élményeket vég nélkül sorolták a gyerekek, legnagyobb kellemetlenség a számtalan szúnyogcsípés volt.
Az elutazás napján még egy kézmûves foglalkozásra is sor került, fajátékokat készítettek a gyerekek, melyeket ajándékba vitték haza a szüleiknek. Késõ délután
szerencsésen megérkeztünk vonattal Budapestre, ahol
az állomáson a szülõk már várták a csemetéiket.
A tábor egyik erõsségét mutatja, hogy a mobil telefonok csak igen ritkán kerültek elõ.
Összegezve a hét tapasztalatait, a kitûzött célok
megvalósultak, ismeretekkel és élményekkel gazdagodva tértünk haza Lengyel – Annafürdõrõl.

Osztályonként több óvodapedagógus is élt ezzel a
lehetõséggel, hogy megnézzék a volt tanítványaikat.
Betekintést kapnak az iskolai életbe, a követelményekbe, a tanítók pedig megmutathatják, hogy mennyit
fejlõdtek a kis nebulók 3 hónap alatt az iskolában.
Ezek az alkalmak mindig jó hangulatban zajlanak. A
gyerekek örömmel látják a kedves óvõ néniket, a tanítók
pedig szívesen osztják meg a gondolataikat.
A bemutató órákat szakmai konzultáció követ, ami
nagyon fontos, hiszen ekkor cserélnek a pedagógusok
tapasztalatot.
Az
együttmûködés,
a
szakmai
összefogás
példaértékû! Egyetlen célja van, hogy segítsük egymás
munkáját a gyerekek fejlõdése érdekében.
Suli-ovi! Ügyes volt. Leülhet, 5-ös!
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ÓVODA

Márton nap az óvodában
Német nemzetiségi nevelést is folytató
intézményként az egyik kiemelt jeles nap
óvodánkban november 11., amikor Szent
Márton püspökre emlékezünk.
Egy héten keresztül e témához kapcsolódóan folynak tevékenységeink, játékunk. A gyerekek szívesen
hallgatják a róla szóló legendákat, történeteket, amik
közel állnak a gyermekszívekhez.
Kedves hagyomány, hogy e nap délutánján lámpás
felvonulást tartunk. Elõzõleg a gyerekekkel megalkottuk a lámpásokat. Az ehhez szükséges anyagok beszerzését, mint minden évben, most is az Ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta, valamint a hagyományos Márton-napi sütemény hozzávalóinak megvásárlásához is õk biztosították az anyagi
támogatást. Ezt a süteményt is a gyerekekkel közösen
készítettük el az óvodában.

12

Idén, az esõs idõjárás miatt – Péter Atyával egyeztetve – a katolikus templom adott helyet az ünnepi mûsornak, melynek részeként elmesélte a
jelenlévõknek Szent Márton életét, a nevéhez fûzõdõ
legendákat. Ezt követõen az ovisok néhány aktuális
német és magyar dalt énekeltek, amiket Sax Norbert
és Schultz András harmonika kísérete tett még emlékezetesebbé.
Mivel az idõjárás kegyes volt hozzánk, megtarthattuk lámpás felvonulásunkat, - a gyerekek legnagyobb
örömére - rendhagyó módon, az óvoda elõtti parkban.
Majd ezt követõen a résztvevõket egy kis libazsíros kenyérrel, valamint meleg teával vendégeltük meg.
Mindenkinek köszönjük, akik munkájukkal, megjelenésükkel, anyagi támogatásukkal hozzájárultak ehhez a szép délutánhoz.
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Télapó és karácsony az óvodában
Ebben az évben is elérkeztünk az egyik legizgalmasabb
idõszakhoz.
Hamarosan itt a télapó. A gyerekek napok óta készülnek már
arra, hogy a jó öreg Mikulás bácsinak énekeljenek, szavaljanak.
Ebben az évben is az óvodaközben gyülekezünk majd és várjuk,
mikor látjuk meg Õt. Sok idõt sajnos nem tud majd velünk tölteni
a Télapó, hiszen nagyon sok helyre kell még ellátogatnia, de abban biztosak vagyunk, hogy minden kis ovodásunk kap majd csomagocskát, hiszen ebbe az óvodába nagyon jó gyermekek járnak.
December 12-én újra megnyitja kapuját az ovis karácsonyi vásár, ahol játékok és apróbb kézmûves tárgyak cserélnek gazdát.
Ez minden évben nagyon remek hangulatban telik, érdemes ellátogatni, és esetleg 1-2 dolgot beszerezni az otthoni karácsonyhoz.
Az ünnep azzal válik teljessé, hogy a csoportokban versekkel, énekekkel készülnek a gyermekek és egy meghitt mûsorral,
valamint apró tárgyakkal ajándékozzuk meg a szülõket.
December 21. -január 5. között elcsendesedik az óvodaépület és otthon folytatódik a varázslat.
Az óvoda összes dolgozója nevében
Áldott, békés karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag új
esztendõt kívánok!
Csordásné Tõkés Katalin
óvodavezetõ
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Kopogtat szívünk kopogtatóján
Járva-kelve az utcákon, virágosoknál szívesen megnézem mindig a kopogtatókat is. Talán bele sem gondolunk,
hogy milyen jó dolog. Fogadja a hazaérkezõket. Egy hos�szú, fagyos nap után, amikor vágyunk az otthon melegére,
még be sem léptünk az ajtón, már fogad minket. Jelzi, itthon vagy, haza érkeztél. Belépsz az ajtón, bent csoda vár.
A házastársad, szüleid, gyerekeid, vagyis a szeretett családod, nem kevésbé otthonod békéje, még ha nagy a zsibongás is. Mosolyt csal az arcodra, és könnyebbé teszi az utolsó lépést, megérkeztél. A kopogtató fogadja a vendégeinket is. Biztos örömmel érkeznek, hiszen, meghívták, várják
õket. Mennyire örömteli egy díszített, szép ajtón kopogtatni.
Ilyenkor ünneplõbe öltöztetjük a szívünket, és meglátva egy
aranyos, szép kopogtató díszt, érezzük a bent lévõk, fogadók
szeretetteljes várását. Igen, ide tényleg nyugodtan beléphetek, mert olyan, mintha haza érkeznék, sok öröm vár bent,
de legfõképpen szeretet.

Kopogtató

A szeretetteljes kopogtatás igaziból, már évezredek
elõtt elkezdõdött az emberiség szívén. Nagyon régóta várták már elõdeink annak a különleges valakinek az érkezését, akit Messiásnak, Isten Fiának nevezünk. Isten megígérte jövetelét, ami mindenkinek örömet, békét, és áldást
fog hozni. Az Õ, vagyis Jézus születésének, eljövetelének
ünnepére készülünk, aki most mindannyiunknak mondja:
„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá” (Jel 3,20a)
Adventi készületünk vége felé mintha még erõsebben
hallanánk ezt a kopogtatást. No, nem az idõ múlásának, az
ünnep fenyegetõ közelségének érzetét, hanem a béke és
öröm megszületésének pillanatait éljük meg. Annyira csodálatos papként látnom, hogy a körülöttem élõk szívének
ajtaján, és nem csak a lakásuk ajtaján van ilyen díszes kopogtató! Annyira fontos ez, hiszen Jézust annyira szeretjük, hogy le sem lehet írni szavakkal. Tudjuk, hogy Õ most
is, idén is adja nekünk születésének ajándékát, a szeretetet, békét, a földön túli örömet és reményt. Karácsonykor valóban mintha megállna az élet, minden lelassul, az

ember a Megváltóra, és szeretteire néz. Elcsitul a zaj körülöttünk,
és a „Csendes éj, szentséges éj” titkának hatása magával
ragad minket.
Díszítsük valóban szívünk kopogtatóját! Ünnepeljük
Jézust! Õ a középpont, minden mellékes, és másodlagos
eltörpül mellette. Ha elveszünk a nyüzsgésben, forgatagban, akkor nem jut idõ arra, hogy díszes lelki ajtóval várjuk
az Úr érkezését. Karácsony csodája valóban a lélekben
és szívünkben születik meg, ami nem másnak, mint Istennek a csodája és ajándéka számunkra. Engedjük be ezen
az estén, de már elõtte szívünk ajtaján Jézust, aki tényleg
ott áll és kopogtat, hisz most is ugyanazt a békét, reményt,
örömet és szeretetet hozza el nekünk, amit annak idején
Betlehembe születése napján.
Áldott Karácsonyt, és boldog újévet kívánok minden
kedves Olvasónak! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
közös ünneplésre templomainkba!
Péter atya
Éjféli misék: Pilisborosjenõ: 24:00 óra,
Üröm: 22:00 óra;
Karácsony napi ünnepi misék:
December 25. és 26-a:
Üröm: 9:00 óra; Pilisborosjenõ: 10:30 óra
ELÉRHETÕSÉGEK:
2096. Üröm, Fõ utca 47.
Tel.: (+36) 26/950-879
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Bölcsőde

Nálunk is járt a Mikulás...
Mintha csak tegnap lett volna az a szeptemberi nap,
amikor megérkeztek új kis bölcsiseink, megkezdõdtek
a beszoktatások.

Gyorsan eltelt az õsz, majd december elejèn az elsõ
hóval megérkezett hozzánk a Télapó is.
Gyermekeinknek az egyik legizgalmasabb esemény,
melyet már hetekkel elõtte izgatott várakozás elõz meg.
Tanuljàk a dalokat, mondókákat, készülnek a téli dekorációk, karácsonyi ajándékok.
Minden évben megéljük, ennek ellenére mindig megérint mindannyiunkat az a gyermeki tisztaság, a csodába vetett õszinte hit, a várakozás öröme és az a boldogság, amit látunk, amikor az apró kis kezek a mikuláscsomagot fogják vagy a karácsonyfa bûvöletében az ajándékokat bontogatják karácsonykor.
Ilyenkor talán mindnyájan szeretnénk egy kicsit újra
gyermekek lenni, így megélni az ünnepek varázsát.
Ezúton szeretnék a Bölcsõde összes dolgozója nevében Mindenkinek meghitt, szeretetteljes Karácsonyt és
Boldog új évet kívánni!
Király Veronika bölcsõdevezetõ
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Néptáncműhely

Mikulásváró Családi Táncház
Jó hangulatban telt a december 3-án megrendezett
Mikulásváró Családi Táncház. Gyermekek és szülõk közös tánca közben az izgatott várakozás nem volt hiába
való, hiszen ez idõ alatt megérkezett hozzájuk a Mikulás
és krampuszai, akik minden gyermeknek hoztak ajándékcsomagot. Nagy népszerûségnek örvendett a kézmûves

sarok
is, ahol Siska Tibor segítségével a
kisebbek mikulásos, karácsonyos színezõket, a nagyobbak asztali díszeket készítettek. Az este zárásaként a felnõtt táncház következett, Végsõ Miklós vezetésével. A talpalávalót ezúttal a Téka Együttes húzta.
Reméljük a Mikulás jövõre ismét meglátogat minket!
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Református Egyház

Hírek a reformátusok háza tájáról…
„„Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek! Mert aki kér, kap, és aki keres, talál, és a zörgetõnek megnyittatik!”
(Máté Evangéliuma 7:7)
A fenti Igét Jézus a Hegyi Beszédben tanítja az övéinek az imádság kapcsán. Az ember szinte maga elõtt
látja a hatalmas sokaságot, ahogy ismétlik az Úr után…
„Kérjetek és adatik…” Miért fontos bíztatás ez egy hívõ
embernek? Mert tudhatja, hogy az Élõ Isten figyel az
életére, s nemcsak meghallgatja a kérését, de választ is
ad neki! Mégpedig olyat, ami valóságos megoldást hoz!
Mert az Úr adni akar nekünk! Mit? Bûnbocsánatot, megnyugvást, harmóniát, békét, szeretetet, türelmet, gyógyulást, reményt, megoldást, s lehetne hosszan sorolni,
amit egy-egy emberi szív ma is kér Tõle… Milyen jó,

hogy nem csak a plafonig jutnak imáink, hanem az Õ
trónusa elé! S milyen jó, hogy Õ meghallgat és válaszol!
Sõt, még hitet is kérhetünk Tõle, ha épp nincs… mert
valami módon elvesztettük, vagy csak egyszerûen elfogyott belõlünk a sok teher alatt… Ezért is szeretek keresztyén lenni, mert még ezt is elmondhatom Neki, ha
épp nincs hitem! S „zörgethetünk is” a Mennyország kapuján! Dörömbölhetünk a szeretteinkért vagy épp a sa-

Adományosztás

Református templom bejárata

Elõadás

Karácsonyi készülõdés a templomban

Szépkorúak karácsonya
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Református Egyház
Dec. 22.	18:00 K.K.GY.SZ. Missziós Karácsonya
Dec. 24.	10:00 Ovis családos Istentisztelet Üröm
(színdarab elõadása)
Dec. 24.	22:00 Éjfél elõtti zenés Istentisztelet
Dec. 25.	8:30 Pilisborosjenõi Imaházban Istentisztelet
Úrvacsorával
	10:00 „Születésnapi Istentisztelet” Ürömön
Úrvacsorával
Dec. 26.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet Ürömön
Dec. 24.	10:00 Hálaadó év végi Istentisztelet Ürömön
Jan. 24.	18:00 „Veni Sancte” Istentisztelet Ürömön
További gyülekezeti hírek:
A templomtorony ügye…

Missziós Karácsony

ját életünk meg nem oldott dolgai miatt, s milyen szép
ígérete Istennek: „megnyittatik!” Kitartóan kopogni, húzni a harangot abban bízva, hogy végre történik már valami… Istenem! Úgy magam elõtt látom azt a 26 életben maradt gályarab, többségében református lelkészt
1676-ban…hónapokon át dolgoztak a gályán… s fel
nem adva énekelték minden áldott nap a 116. genfi zsoltárt: „Szeretem és áldom az Úr Istent, mert meghallgatá
az én beszédimet, könyörgésemre hajtá kegyes fülét,
melyért imádom Õtet naponként…” s egyszer csak a
tengeren megpillantották a holland flottát, akik kiszabadították õket! Milyen válasz volt ez a cinikus és rajtuk gúnyolódó fegyõrök számára! S fõleg az, amikor a
holland református matrózok De Ruyter admirálissal az
élen énekelték ugyanazon dallamon saját nyelvükön azt
a zsoltárt, miközben szabadító munkájukat végezték!
Felemelõ lehetett a krisztusi testvériség eme szép példája! Az Élõ Isten mindig kaput nyit az életre, ha állhatatosan zörgetünk és nem adjuk fel! Errõl beszélnek minden vasárnap templomaink harangjai is! Nyitva az Isten Országa kapuja! Gyere Jézushoz! S a tanítás folytatódik: „keressetek és találtok!” Igen. Nekünk is meg
kell tennünk a magunk részét… keresni kell Õt! Keresni a napi Igében, a vasárnapi prédikációban, keresni a
szentségeinkben… „az Õ színét és hatalmát!” S bizony
a legnagyobb kincsre lel, ki Rátalál! Ahogy nagy költõnk
Ady fogalmaz az Álmom az Isten címû versében: „Mikor
elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes nappalon, De háborús éjjel. És megvakultak Hiú szemeim.
Meghalt ifjúságom, De õt, a fényest, nagyszerût, Mindörökre látom.” Ámen!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott Adventet és békés, boldog szeretetteljes Karácsonyt mindenkinek! Áldás,
békesség!
Norbert tiszteletes
Karácsonyi és év végi alkalmaink gyülekezetben:
Dec. 22.	Istentisztelet – Advent negyedik vasárnapja
	(A József Nádor Ált. Isk. Alsós Hittanosai
Mûsora III.)
	08:30 Istentisztelet Pilisborosjenõi Református Imaházban

Felemelõ és szép ünnepi alkalom volt, amikor október 31-én, a Reformáció Ünnepén az esti istentiszteletünkön a templomtornyunk építésének kivitelezését végzõ cég, a Várépker kft. ügyvezetõ igazgatójának, Várday Jánosnak megköszönhettük azt az áldozatos munkát, amelynek keretében a pályázati forrásunkból és az önkormányzati forrásainkból megvalósulhatott a templomtornyunk építésének elsõ ütemterve. Az elsõ ütemterv keretében megtörtént a régi torony egy részének elbontása, a pillérek acélszerkezettel
való megerõsítése, a templomtorony alapjának feltárása
és a torony kiegészítõ tartópilléreinek mélyépítészeti kialakítása (ez azt jelenti, hogy 4,5 m mélyen, 3,5 m szélesen a templom bejáratánál a templomtorony alapjáig egy
hatalmas gödröt kellett ásni, egy acélhálóval kibélelni,
belekötni az alapbetonba, és kiönteni a legerõsebb gépileg turmixolt cementes betonnal). S ezután kezdõdött
a kiálló vasbeton oszlopoknak a teraszszintig való megépítése. Ezzel párhuzamosan folyt a LED-világitás kialakítása, az elõterasz építése, a mûanyag nyílászárók beépítése, illetve a fafedélszék készítése, minden egyéb
jellegû munkálatokkal együtt. Mindezek mellett elkészült
a mozgáskorlátozott feljáró, és a felsõ terasz is új szigetelést és burkolást kapott, ezzel levédve a már megépült szerkezetet. Azt gondolom, nagyon hálásak lehetünk, mert gyönyörû munkát végeztek és erõsünk bízunk
a folytatásban, hogy a Jóisten lehetõséget ad rá és az
anyagiakat is megadja hozzá. A fennmaradó munkálatok
közül még a templomtorony és az épület teljes villámhárításának a kiépítése fog megtö rténni, illetve az épület LED-lámpákkal való megvilágítása és a mozgáskorlátozott feljáró világításának kialakítása, továbbá a pincelejáratnál is ugyanezen munkák. A terasz világításának
problémája is meg fog oldódni, valamint a harang elektromos rendszerének felújítása. Ugyanezen a helyen
szeretném megköszönni Zeke Zoltán testvérüknek
és cégének a munkáját, ami keretében a templomkert rendbetétele elindult, hiszen a régi bokrok kivágásán és a terület kitisztításán túl friss földet kapott
az elõkertünk, ami lehetõvé teszi egy szép kis kert kialakítását, ami méltó az Isten Házához. Rózsákkal és
pázsittal lesz kidíszítve. Nem feledkezhetünk meg Sáhó
Tibor folyamatos segítségérõl sem, aki az egyik székely munkását, Jánost adta kölcsön nekünk, hogy a balesetveszélyes fáinkat eltüntesse a kertünkbõl. Köszönjük az õ segítségüket is!
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Ürömi Tükör
Református Egyház
A templomtorony további építésére hálás szívvel
fogadunk adományokat, akár az Istentiszteletek után, akár
banki utalással is! (Számlaszámunk: B3 Takarékszövetkezet:
65700093-10116577)
Néhány gondolat a karácsonyi ünnepkörrõl…
Gyülekezetünknek nagyon lényeges idõszaka Karácsony
felé haladva az adventi vasárnapokra esõ karácsonyi hittanos
fellépések, ahol verssel vagy színdarabbal szolgálnak gyermekeink. Idén is így lesz ez, 2019. december 8-án 9:30-ra
várjuk a Pilisborosjenõi Német Nemzetiségi Iskola alsós és
felsõs református hittanosait és családjaikat. Õk nyitják meg
a karácsonyi ünnepségek sorát. Ez lesz Advent második vasárnapján. A harmadik adventi vasárnapon (2019. december
15-én) a József Nádor Általános Iskola felsõs évfolyamaiba
járó református hittanos gyermekeinket várjuk családjaikkal,
s a sort 2019. december 22-én a József Nádort Általános
Iskola alsó tagozatos református hittanos gyerekeinek szereplése folytatja. Végül, 2019. december 24-én a református
óvódás hittanosaink fellépésével zárul a gyermekmûsorok
sora. Minden ilyen ünnepi alkalomra szívesen fogadunk üdítõ
és sütemény felajánlásokat, amit elõre is köszönünk!
A szülõket arra szeretném kérni, hogy a fellépésen
szereplõ gyermekeket az elõadás napján 9:30-ra hozzák
a templomba! A fellépésük délelõtt tíz órakor kezdõdik.
Minden hittanos szereplõ megjelenésére feltétlenül
számítunk, mert ha valamelyikük nem jön el (elfogadható indok nélkül), a többi gyermek munkája veszik kárba!
December 22-én tartja immár hagyományosan gyülekezetünk a Kárpát-medencei Keresztyén Gyermek- és
Szegénymissziós alapítvány Missziós Karácsonyt, ahol
kiosztjuk a gyülekezetünkben gyûjtött élelmiszeradományokat a rászoruló ürömi és pilisborosjenõi családoknak. A csomagok összekészítésében is számítunk az ifjaink segítségére, ezzel a munkával is lehet gyarapítaniuk az 50 óra kötelezõ
közmunkáik listáját!
Hozzájárulás a gyülekezet mûködéséhez…
Mint tudjátok, kedves Testvéreim, a mi kis ürömi és pilisborosjenõi gyülekezetünket csak a perselypénzbõl és az
úgynevezett gyülekezeti élet fenntartására való hozzájárulás nevû befizetett adományból tartjuk fenn. Mivel a mi gyülekezetünk igen pici, ezért ahhoz, hogy akadálytalanul tudjon
mûködni, szükség lenne a Ti segítségetekre is. A 2019-es
évben a egyházfenntartásra elõirányzott fizetendõ ös�szeg családonként 3000 forint havonta, ami a mai világban nem egy nagy összeg, de nekünk ez az életben maradásunkat jelentené, s nagyon hálásak lennénk, hogyha Ti is hozzájárulnátok ilyeténképpen a gyülekezetünk
fennmaradásához. Ezt két módon tehetitek meg: egyrészt a
legkényelmesebb talán, ha azt a havonkénti összeget, amit
gondoltok, banki átutalással a 65700093-10116577 számlaszámra a „gyülekezeti élet fenntartására” megjelöléssel, illetve a családfõ vezeték és keresztnevével, vagy
akár gyermeketek nevének megjelölésével lehet hozzájárulni. A másik mód pedig, hogy az egyik Istentisztelet után
a gyülekezet valamelyik gondnokánál befizetitek azt az
összeget, amire gondoltok. Valóban minden fillér számít.
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Az adónk 1%-ának felajánlásáról…
Akinek lehetõsége nyílik, hogy adója 1 %-át a gyülekezetünkben mûködõ Kárpát-medencei Keresztyén Gyermek és Szegénymissziós Alapítvány számára felajánlja, azt nagyon megköszönjük. Ugyanis
a nyári gyermektáboraink megvalósulását, hittanosaink
és családjaik támogatását, határon túli gyülekezeteink,
Dercen (Kárpátalja) és Gyulafehérvár (Erdély) nehézsorsú magyar családjainak felkarolását és megsegítését szolgálják ezek a felajánlások, amiket nagyon köszönünk!
Alapítványunk adószáma: 18336865-1-43
Felhívás!
Idén is lesz adománygyûjtés a rászorulóknak.
Szeretettel várunk önkénteseket az adventi idõszakban
szombatonként tartott gyûjtésekhez!
Idén is lesz adománygyûjtés a rászorulóknak a solymári Auchan áruházban. Szeretettel várunk önkénteseket az adventi idõszakban tartott gyûjtésekhez!
December 20-23 között reggel 8:00-tól zárásig! Gimnazistáknak ily módon is le lehet dolgozni az 50 óra „közösségi munkát”. Szóval hajrá!
Jelentkezni Norbert tiszteletesnél lehet (06 30 526
80 10).
Kiknek is csináljuk ezt?
Immár nyolcadik éve rendezi meg gyülekezetünk a
szegénymissziós gyûjtést, amellyel nem csak az ürömpilisborosjenõi rászorulóknak, hanem határon túli
testvéreinknek is tudunk segíteni, akik súlyos nélkülözéseket szenvednek el. Az adományok élelmiszercsomag formájában érik el a családokat, amelyeket személyesen nekik ad át gyülekezetünk mind a K.K.Gy.Sz.
Alapítvány Szegénymissziós Karácsonyán, mind a határon túlra elszállítva. Ezért arra kérjük testvéreinket, hogy
akár szolgálattal, akár adománnyal segítsék a szegénymissziós csomagok létrejöttét! Akinek jobb úgy, azok hét
közben a templomban is illetve a lelkésznél: +36 30 526
80 10. Egyszóval szeretnénk kérni a jobb módú hittanos
és nem hittanos gyermekek szüleit, vagy bármely jóakaratú jenõi vagy ürömi polgárt, hogy a szegényebb gyermekek ajándékhoz jutását segítsék egy auchanos zöld
zsáknyi száraz-élelmiszerrel! Akik adományozni szeretnének, azt a vasárnapi Istentisztelet keretében megtehetik az erre a célra kihelyezett ˝szegénygyerekek karácsonyára˝ feliratú perselybe is leadhatják élelmiszer
adományaikat! Hétfõtõl-péntekig 9:00-13:00 között,
vagy a B3 Takarékszövetkezet: 65700093-10116577
bank számlaszámra. Köszönjük segítségüket!
Milyen élelmiszer csomagokat várunk?
A zöld Auchan-os zsákba lehet tenni egy 4 tagú család részére pl: 5 liter olaj, 10 kg finomliszt, 5 kg rétes
liszt 10 kg cukor, tésztafélék, konzervek, citromlé, teafû,
kakaópor, nutella a gyerekeknek, édességek, fûszerek,
füstölt húsárú, levesporok, tisztító szerek, mosópor,
öblítõ stb... s minden egyéb, ami egy rászoruló család
háztartásában jól jön!
„A jókedvû adakozót szereti az Isten!”
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határozatok

A Képviselõ-testület 2019. októberi, novemberi Képviselõ-testületi ülések döntései
•A
 z októberi soron kívüli ülésén a 111/2019 (IX.18.) Kt. számú határozat 2.) és 3.) pontjának módosításáról döntöttek a
képviselõk a Cigány-árok vis maior támogatási pályázat hiánypótlását illetõen.
•A
 z októberi alakuló ülésen módosította a képviselõ-testület a
2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2015
(II.13.) önkormányzati rendeletét Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról.

•C
 sóti Attila és Csótiné Alexa Éva kérelmét elutasította a testület, a Tüzér utca végén lévõ sorompó elé virágládák telepítése tárgyában.
•A
 Tücsök utca csapadékvíz elvezetésére beérkezett tervezési ajánlatokban döntöttek a képviselõk.
•A
 Völgyliget lakóparkban belterületi lakóutcák aszfaltburkolattal történõ kiépítéséhez útépítési, felszíni csapadékvíz –
elvezetési és forgalomtechnikai tervezésre beérkezett ajánlatokban döntött a testület.

•D
 öntés született az alpolgármesterek megválasztására 3 fõs
elõkészítõ bizottság létrehozásáról, majd az alpolgármesterek megválasztásáról.

•F
 ucskó János kérelmében döntés született az Üröm, belterület 255/1 hrsz-ú telken található üzlethelyiség alatti terület
bérbeadásáról.

•M
 egválasztották a képviselõk a bizottságok elnökeit, tagjait, külsõs tagjait.

• Vámos László és Kleofás Gabriella ismételten benyújtott kérelmét támogatta a testület.

•M
 egalkották a képviselõk az ürömi képviselõk tiszteletdíjáról
és természetbeni juttatásairól szóló rendeletet.

•A
 z önkormányzat 2019. évi belsõ ellenõrzési tervérõl szóló
javaslatot jóváhagyta a testület.

•M
 egállapította a testület a polgármester illetményét és költségátalányát, valamint az alpolgármesterek illetményét.

•A
 Magyar Ortodox Egyházmegye Kormányzó Fõpap Tanácsosának kérelmében döntés született ortodox temetõ létesítése tárgyában.

•A
 z iskolai körzethatár megállapításáról rendelkeztek a
képviselõk.
•M
 ódosította a testület a 129/2019 (X.10.) Kt. számú határozattal módosított 111/2019 (IX.18.) Kt. számú határozatát.
•A
 novemberi ülésen módosította a testület a közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl alkotott 12/2014 (VI. 27.) számú önkormányzati rendeletét, a téli égetési idõszak pontosításával.
•M
 egalkotta a testület Üröm Község Polgármesteri Hivatalában
2019. téli idõszakában az igazgatási szünet elrendelésérõl
szóló rendeletét.
•M
 ódosították a képviselõk a helyi adókról szóló 14/2016 (XII.
01.) számú önkormányzati rendeletet.
• J óváhagyták a képviselõk a 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatót.
•B
 ecker Norbert Gyula Hajdúszoboszlói kirándulás buszköltségének támogatására beadott kérelmében döntött a testület.
•H
 ivert Daniella érzelmi edukációs foglalkozások támogatására beadott kérelmében döntés született.
•A
 Rákóczi utca lakóinak kérelmét elutasították a képviselõk
forgalomcsillapító küszöbök telepítését illetõen.

•A
 Helyi Építési Szabályzat módosításáról döntött a testület
az 1701 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.
•A
 z Alpes Alfa. Kft. kérelmében döntés született a 2850/43
és 2850/42 hrsz-ú közterületek elnevezésérõl, miszerint a
Kmety György elnevezést kapta.
•M
 észáros – Kiss Eszter kérelmét támogatta a testület az
„IRM” név engedélyezésérõl.
•A
 3. számú védõnõi gondozói terület álláshelyére pályázat kiírásáról döntöttek a képviselõk.
• J óváhagyta a testület a 2019. évi veszélyes hulladék elszállítására megküldött szerzõdés-tervezet, illetve árajánlatot.
•D
 öntés született a Mûvelõdési Ház és Könyvtár, a Napraforgó Óvoda, az Ürömi Hóvirág Bölcsõde és az Idõsek Napközi
Otthona téli zárva tartásának idejérõl.
•Z
 árt ülésen döntöttek a képviselõk a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásában.
•A
 z Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája világításának
korszerûsítésérõl, valamint az Óvoda közben 4 db közvilágítási lámpatest cseréjére beérkezett árajánlatokban döntés
született.
Üröm, 2019. december
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FELHÍVÁS HELYI IPARÛZÉSI ADÓELÕLEG-KIEGÉSZÍTÉS
BEVALLÁSI ÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
HATÁRIDÕBEN TÖRTÉNÕ TELJESÍTÉSÉRE
Tisztelt Vállalkozók!

napijáig kell adóbevallást benyújtani, illetve az
adóelõleg kiegészítés összegét az adóév utolsó

A 2019. évi iparûzési adó feltöltési kötelezettség
teljesítésének határideje 2019. december 20.
Az 1990. évi C. tv. (Htv.) V. fejezet 41. § (9) bekezdése alapján a társasági adóelõleg-kiegészítésre
kötelezett iparûzési adóalany köteles az adóévre
megfizetett iparûzési adóelõleget a várható éves

napjának 20. napjáig megfizetni.
Iparûzési adó beszedési számla: OTP
Bank Nyrt. 11742001-15390280-03540000.
A bevallást a NAV-on keresztül, illetve az
elugy.hu portálon lehetséges benyújtani.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a
határidõk elmulasztása esetén 20 %-os mulasz-

fizetendõ adó összegére kiegészíteni.
Az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL.

tási bírság fizetendõ.

tv. (Art.) értelmében az állandó jellegû helyi iparûzési tevékenység után az adóelõleg

Dr. Halász Mónika

kiegészítésrõl az adóév utolsó hónapjának 20.

jegyzô

„Karácsonykor az ember mindig
hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én,
hanem az egész világ,
az emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep, mert
nem lehet a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor

Minden kedves Olvasónak
áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt kíván a
Szerkesztő ség
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KÖZÉRDEKŰ

Tájékoztató a 2020. január 1-jétõl életbe lépõ
helyi építményadó változásokról
Önkormányzatunk évek óta nem emelte meg
a korábbi években bevezetett helyi adók
törvényben megengedett mértékét.
Sajnos a központi finanszírozások változásai minket is rákényszerített arra, hogy a
2020-as gazdasági évtõl a helyi építményadónál úgy az épületek, mint a lakások tekintetében 100 Ft-tal emeljük a korábban megállapított 900 Ft/m2-es adó mértékét, mely 2020. január 1-jétõl 1000 Ft/m2/év lesz.
Emlékeztetni szeretném a tisztelt Adózókat
arra, hogy településünkön – a helyi adók bevezetése óta – széles körû mentességet, illetve kedvezményt biztosít az önkormányzat
rendelete a helyi adókra.
A 2020. január 1-jétõl alkalmazandó helyi
adórendeletünk az épületek esetében a hasznos alapterület (kivéve tüzelõanyag tároló,
mosókonyha, lépcsõház, 190 cm-nél alacsonyabb belmagasság stb.) 160 m2-éig 100%os a mentesség, azaz nem kell adót fizetni,
míg a lakásoknál a mentesség 60 m2-ig illeti
meg a tulajdonost. Mindez azt jeleni, hogy akinek a tulajdonában egy 170 m2-es (hasznos
alapterületû) ház van, úgy csak 10 m2 után fog
adózni, lakás esetében egy 70 m2-es (hasznos alapterületû) lakást figyelembe véve szintén csak 10 m2 után terheli adófizetési kötelezettség.
Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy
a fenti 100%-os mentesség csak az Ürömön
lakóhellyel (állandó) rendelkezõ adóalanyokat illeti meg.
Aki nem rendelkezik ürömi lakóhellyel, az
az elõbbiekben említett kedvezmény 50%ára lesz jogosult. Elõzõ példánknál maradva,
a 160 m2 kedvezmény 50%-a, azaz 80 m2 a
mentes lakóépületnél, lakás esetében 30 m2 a
mentes terület.

Akinek több ingatlana van, az ingatlanonként érvényesítheti a fentiekben leírt kedvezményeket.
100%-ban mentesek a 40 évnél idõsebb épületek, amennyiben a tulajdonos az építés, illetve
a használatba vétel idõpontját igazolni tudja. Abban az esetben, ha az ingatlant idõ közben 50%kal bõvítették, a 40 évet a bõvítés idõpontjától kell
számítani.
Ismételten fel szeretném hívni azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik nem rendelkeznek
állandó ürömi lakóhellyel, úgy ezt még december 20-ig lehetõségük van pótolni, és ha ezt megteszik, az önkormányzat rendelet értelmében a
kedvezmények 100%-ára lesznek jogosultak.
Dr. Halász Mónika
jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy
a Hivatal 2019. december 23-tól 2020.
január 3-ig igazgatási szünetet tart.
2019. december 31-én a Pénzügyi Iroda
tart helyben ügyeletet.
Sürgõs és halaszthatatlan ügyben
(anyakönyvi ügyek) hívható telefonszám:
Bajáczky Dóra: 06-20-220-89-23
2020. január 06-tól ügyfélfogadás a
szokásos rend szerint.
Megértésüket köszönjük.
2019. december
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Ürömi Tükör
Néptáncműhely

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány beszámolója
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2018-as évben az Alapszabályban lefektetett célkitûzéseit szem elõtt tartva végezte munkáját. Az Alapítvány mindennapi munkájában az oktatás és ismeretterjesztés alaptevékenységnek számít. A néptáncegyüttes gyermekcsoportjaiba járó gyermekek oktatásánál célunk, hogy alapvetõ készségeik úgy fejlõdjenek, hogy ne okozzon gondot bonyolultabb mozgások,
táncfolyamatok, koreográfiák megtanulása és elõadása számukra.
Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptánc oktatás 7 csoportban, (2 óvodás, 3 iskolás és 2 felnõtt) folyik. (több mint 150 fõ)
Alapítványunk célja az ürömi Öröm Néptánccsoport mûködésének hatékony segítése, azaz elõadásainak,
táncmûsorainak, fesztiváljainak, külföldi turnéinak, néptánc táborainak szervezéséhez és lebonyolításához szükséges anyagi és
egyéb eszközök biztosításának elõsegítése, a népi kultúra és a
hagyományok ápolása, megõrzése. Táborozások és egyéb, költségekkel járó programok alkalmával a szociálisan rászorulókat
alapítványunk anyagilag támogatja. A néptánc oktatáson kívül
fellépünk falunk és a környezõ települések rendezvényein. Egy
nagyszabású fesztivál teljes lebonyolítását végezzük.
2018-ban történt események és rendezvények, melyek
szervezõi, résztvevõi voltunk:
Március 24:	télbúcsúztató-tavaszköszöntõ rendezvény
	A néptáncmûhely társszervezõként vett részt
a rendezvényen, mely olyan régi hagyományokat eleveníti fel, mint például a zöldágjárás.
A táncos, dalos felvonulást követõen
néptáncmûsorral színesítettük az est programját.
Április 13.	Ürömi gyermek népzenei és néptáncfesztivál
	Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely szervezésében évrõl évre itt találkozhatnak egymással a
hazai és határon túli néptáncegyüttesek, népzenészek. a fesztivált a Gyimesközéplokból érkezett hagyományõrzõk nyitották. Majd közel
500 fellépõ gyermek mutathatta be zenei-, és
néptánctudását, a neves, szakértõ zsûri elõtt.
a rendezvényt táncház zárta.
Április 14.		Gyimesi est
	5. alkalommal rendezhettük meg a gyimesi
csángó estet, melyen népünk egyik legarchaikusabb kultúrájából kaphattunk egy kis ízelítõt.
a Gyimesközéplokból érkezett adatközlõktõl
tanulhattuk táncaikat, élõ muzsikaszó kíséretében. Megismerhettük a hagyományos ételeiket, melyeket nem csak kóstoltunk, de az elkészítésében is aktívan részt vettünk.Nagy öröm
számunka, hogy habár csak egy-egy est erejéig, de évrõl évre mi is részesei lehetünk eme
hatalmas értékeket õrzõ és képviselõ õsi kultúrának.
Május 1.	Majális
	Idén is részt vettünk társszervezõként a község
szokásos, közösségépítõ programján. Indultunk a fõzõversenyen, segítettünk, hogy most
is álljon az a májusfa. Felléptünk a „Fölszállott
a páva” c. mûsor keretein belül. Majd táncházba hívtuk a rendezvény apraját, s nagyját.
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Június 15-17.	XIX. Ürömi Nyári Fesztivál
	26 évvel ezelõtt indult az I. Ürömi Téli Fesztivállal, ahol a szervezõk Szilvási Károly és
Tokai Tibor (Szilva-Toto) megvalósították álmukat: Az akkori 5 hivatásos táncegyüttesek
léptek fel egy színpadon. Helyszín az Ürömi Közösségi Ház. Késõbb a rendezvény
kinõtte magát így lett belõle 3 napos nyári
fesztivál, profi színpaddal, hang-fény technikával. Következõ álom ami megvalósult:
(és ez a szombati fesztivál nap) hogy településünk civil szervezetei mutatkozzanak
meg együtt a színpadon erõsíve ezzel az
ürömi közösséghez tartozást. Bábelõadás,
könnyûzenei koncertek, vásár, kézmûves
foglalkozások, helyi gasztronómia bemutatása, csak hogy pár dolgot említsünk a hatalmas programkínálatból.
Aug. 21-27.	Néptánctábor – Törökmezõ
	15. éve annak, hogy nyakunkba vettük kicsiny hazánkat, és elindultunk elsõ
néptánctáborunkba. Azóta rengeteg helyen jártunk, rengeteg táncot tanultunk, sok új embert
ismertünk meg, és bizony sok gyerek felnõtt.
A néptáncmûhely évente megrendezett nyári náptánctábora jó alkalom az együttlétre, a
különféle néptáncok, népi kultúrák, kézmûves
technikák megismerésére, a csapatépítésre,
a tanulásra, a szórakozásra. Megtanít az alkalmazkodásra, és egy kis önállóságra, távol
az otthoniaktól. Idén Törökmezõn jártunk, ahol
Györgyfalvi, Kalocsai, Gömöri és polgári táncokat tanultunk.
Szept. 29.	Szüreti felvonulás és mulatság
	Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely ismét
társszervezõként vett részt a község õszi rendezvényén, ahol a látványos, táncos-zenés felvonulást követõen, a közösségi ház színpadán
léptünk fel, más ürömi tánc- és dalcsoport társaságában. Volt még szõlõtaposás, borkóstolás, és mulatság kifulladásig.
Október 6.	I. családi táncház – szüret
	A Csoóri Sándor Program és Üröm Község
Önkormányzatának támogatásával valósulhatott meg táncház-sorozatunk, mely hónapról hónapra, az éppen aktuális népi ünnepek,
hagyományok köré fûzi fel táncházainak programját. Szüreti táncházunkban szürettel kapcsolatos játékok, énekek, kézmûves foglalkozások voltak. Zenélt a Dunazug Együttes.
November 16.	II. családi táncház – Márton-nap
	Teltházas táncházunkban ez alkalommal libás
játékok, vetélkedõk („libatömés”, „tollfosztás”,
libatollfújó-verseny), énekek, kézmûves foglalkozások szórakoztatták a jelentõs számú vendégsereget. A talpalávalót az ürömi és surányi
népzenészek húzták kicsiknek, majd a nagyoknak is. Moldvai, szilágysági, mezõségi, kalotaszegi táncokat táncolhattunk.
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December 6.
III. családi táncház – Mikulásvárás
	Idei utolsó táncházunkban énekkel, játékos
vetélkedõkkel vártuk a jégszakállút, aki szerencsére meg is érkezett hozzánk. Volt zsákjában minden jó, narancs, cukor, mogyoró… A
kézmûves sarokban Mikulásos, téli színezõk,
díszek készültek, nemcsak a gyermekek, de a
szülõk aktív részvételével is. A zenét ezúttal is
az ürömi és surányi népzenészek húzták.
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Botladozók csoportja sem
tétlenkedett a 2018-as évben. Kivételes lehetõség volt, hogy
meghívtak minket a XXXVII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár gálamûsorba. A Mindenki tánca – a székelyeké címû
elõadásban 12 együttes táncosait láthatta a közönség.
Az õsz is több fellépési lehetõséget hozott. Októberben a kétévente megrendezésre kerülõ Csepeli Öregtáncos Találkozón
szerepelt a csoport, majd egy tatabányai megmérettetés következett. A VI. Országos Koreográfus Versenyen pálpataki táncokat mutatott be a csapat. A szakmai zsûri a legényeket a Legjobb Férfikar díjával ismerte el.Természetesen a 2018-as év nekünk sem lett volna teljes az Ürömi Nyári
Fesztivál nélkül.
Éves rendezvényeinket és mûködésünket
nagy mértékben Üröm Község Önkormányzata támogatja. Köszönet érte!
Önöknek pedig azért, hogy ennyien részt vettek programjainkon,
a sok segítségért, az együttmûködésért!
Várunk mindenkit jövõ évben is rendezvényeinkre!
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
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Ürömi Tükör
NÉMET NEMZETISÉG

A 2010-ben alakult Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm eddigi munkássága
Beszámoló a 2019. november 26-án megtartott közmeghallgatásról
Tájékoztatok mindenkit, hogy évente legalább egy alkalommal a NNÖ közmeghallgatást tart. A tavalyi közmeghallgatás óta 14 alkalommal üléseztünk, 31 határozatot
hoztunk.
A 14 testületi ülésbe az okt. 30-i alakuló ülésünk is beletartozik. A NNÖ képviselõtestülete 4-rõl 5 fõre bõvült a
megváltozott rendelkezés értelmében a nemzetiségi névjegyzékbe regisztráltak száma alapján már nem 4 hanem
5 fõt szükséges választani a NÖ-ba. Két új képviselõnk:
Benei Zoltánné és Falvai József.
A közmeghallgatás elején szeretném az elmúlt 9 év munkáját
összefoglalni, hiszen 2010-ben 33 regisztrálttal alakult önkormányzatunk, Metzler Ferencnek és Mayer Józsefnek köszönhetõen,
akik a 2018-as választások elõtt annak érdekében minél többen
regisztráljanak a nemzetiségi névjegyzékbe és vegyenek részt a
parlamenti választáson ,hogy német nemzetiségi országgyûlési
képviselõ kerüljön a magyar parlamentbe nagy erõket mozgósítottak a tavasz folyamán. 122-re bõvült a nemzetiségi névjegyzék. Az
országos német nemzetiségi összefogásnak köszönhetõen Ritter
Imre képviseli a nemzetiség érdekeit a Parlamentben.
2010-ben alakult NNÖ célja volt a faluban élõ német ajkú lakosság összefogása, közös programokkal, kirándulások szervezésével, megemlékezésekkel.
Több alkalommal szerveztünk svábbált, adventi ünnepséget,
Nemzetiségi Kórust alapítottunk, kirándultunk Fehérvárcsurgóra,
Hajósra, Mecseknádasdra, Kalocsára, Ausztriában is többször
voltunk, a programok összeállítását és a buszköltséget a NNÖ finanszírozta.
A hagyományápolással kapcsolatos feladatokon belül a történelmi múlt tiszteleteként és a kulturális örökség ápolása címén önkormányzatunk a következõket tartja fontosnak megemlíteni:
A kitelepítési évfordulók alkalmával minden év áprilisában
szentmisével egybekötött megemlékezéseket tartottunk, meghívtuk a kitelepített németeket.
Szeretnénk a kitelepítés 70-ik évfordulóját kiemelni, melynek
alkalmából 3 napos rendezvényt szerveztünk. Erre az alkalomra
adattuk ki és sokszorosítattuk Tölgyesi Lászlóné: Az ürömi svábok
szakácskönyvét.
A solymári vasútállomáson felállított emléktáblához /melyen
Üröm neve is szerepel/ és a hozzá kapcsolódó ünnepség sorozathoz önkormányzatunk anyagilag és a program összeállításában, megszervezésében aktívan részt vett, amelyre külön busszal
biztosítottunk az ürömiek részvételét, ezen a rendezvényen még
nagy számban részt vettek a kitelepített németek. Sajnos ma már
ez nem megvalósítható, mert sokan meghaltak vagy olyan idõsek
már, hogy képtelenek ilyen hosszú útra.
A templom elõtti emlékmûvet teljes körûen felújítottuk, emléktáblát helyeztünk el a templomban, hogy soha ne felejtõdjön el a
település németajkú lakossága és a kitelepítés ténye. A templomban található lámpásokat, amik nélkül sváb temetés elképzelhetetlen volt, szintén felújítattuk, a Jókai utca kápolna szobrait és a
temetõben lévõ keresztet úgyszintén.
Bizonyára mindenki emlékszik még arra, hogy a temetõben
a III. és IV. parcella, ahol a sváb sírok találhatók, átjárhatatlan
õserdõhöz hasonlított. Ma ha kimegyünk a temetõbe, láthatjuk,
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hogy átjárhatók bejárhatók ezek a sírok, közülük nem egy felújításra került. Halottak napján krizantém és mécses díszíti a sírokat.
A település határaiban, minden Üröm tábla alá Irm táblát helyeztettünk el. /falunk neve német nyelven/
Önkormányzatunk mindig fontosnak tartotta a nemzetiségi intézményekkel a jó kapcsolat kialakítását és annak fenntartását, kiemelt figyelemmel követte a nemzetiségi oktató- és
nevelõmunka eredményeit. Anyagi lehetõségeinkhez mérten támogattuk a nemzetiségi rendezvények megtartását. /német nemzetiségi hetek, Márton napi rendezvények, tájház látogatás, nemzetiségi szavalóversenyen részvétel./ Fontos feladatunknak tartottuk a pedagógusok továbbképzését, növelve ezzel
a német nemzetiségi nevelés-oktatás színvonalát, melyhez hozzá tartozik a német nyelvû kommunikáció fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása. /pl. szemléltetõ eszközök-, könyvállomány bõvítése/
Az általános iskola kimagaslóan teljesítõ diákjait könyvvel jutalmaztuk.
Minden évben egy hétig tartó nemzetiségi tábort szerveztünk
az iskolásoknak, melyet pályázat útján elnyert összegbõl vagy önkormányzatunk költségvetésébõl finanszíroztunk, amely a gyermekek számára teljesen ingyenes volt.
Mint már az Ürömi Tükör nyári számában megírtuk, hogy
Üröm Község Önkormányzat képviselõ-testülete a 21/2019
(II.27.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a tulajdonát
képezõ, Táncsics Mihály utca 2. szám alatt lévõ ingatlanát a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, illetve a Német Nemzetiségi Egyesület részére közös használatba adja 25 éves idõtartamra.
Az ehhez kapcsolódó tartós használatba adási szerzõdést május
2-án aláírtuk.
Azóta a tartós használatba adás bejegyzésre került a földhivatalnál és kérelmet fogalmaztunk meg Ritter Imre német nemzetiségi országgyûlési képviselõ részére az épület felújításának támogatását kérve.
MEGALAKULT AZ ÚJ NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
Október 30-án tartotta alakuló ülését Üröm Német Nemzetiségi Önkormányzata. A megjelenteket Németh Sándor a HVB elnöke köszöntötte, majd ismertette a választás eredményeit. Eskütétel után Mayer József korelnök vette át az ülés vezetését, melynek során a képviselõ-testület megválasztotta az elnököt és az elnökhelyettest. Döntésük alapján az elnöki feladatokat továbbra is
Mayer József fogja ellátni, helyettese az eddigiekhez hasonlóan
Metzler Ferencné lesz. Képviselõk: Metzler Katalin, Falvai József
és Benei Mariann.
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket Schárer
Jánosnénak, volt képviselõ társunknak, a német nemzetiségi önkormányzatban 9 évig tartó munkásságáért! Jó egészséget és
szép nyugdíjas éveket kívánunk Neki!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm a település
minden kedves Lakójának Áldott Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván!
Frohe Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr
wünscht die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Irm!
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választás

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati
és nemzetiségi választás lebonyolításáról és
annak eredményérõl
A 2019. évi önkormányzati és nemzetiségi választások törvényes lebonyolítá-

A szavazás eredményeként a legtöbb
szavazatot elnyert képviselõk:
Bertalan János

független képviselõ-jelölt

sában 3 fõ választott választási bizottsá-

Buzás Katalin

független képviselõ-jelölt

gi tag, 1 póttag és 1 fõ delegált válasz-

Dr. Császár Albert

független képviselõ-jelölt

Csoóri-Bányai Réka

független képviselõ-jelölt

Kelemen Márta

független képviselõ-jelölt

Storcz Botond

független képviselõ-jelölt

Szilvási Károly

független képviselõ-jelölt

Vidákovits Tibor

független képviselõ-jelölt

tási bizottsági tag járt el. Munkájukat a
Helyi Választási Iroda segítette jogilag
és szakmailag. A képviselõ-jelöltek nyilvántartásba vétele törvényesen és za-

Mint ismeretes, Ürömre a Nemzeti Válasz-

vartalanul történt.

tási Bizottság a Német Nemzetiségi önkor-

A települési választás eredménye

mányzati választást tûzte ki. A megválasztható nemzetiségi képviselõk számát 5 fõben
határozta meg. A német nemzetiségi önkor-

A névjegyzékbe 6072 fõ került felvételre,
ebbõl a szavazáson 3224 választópolgár vett
részt, amely 53,1%-os részvétel. Egy polgármester jelölt volt, Laboda Gábor, aki a szavazatok 82%-át nyerte el.

mányzati választás szintén rendben és törvényes keretek közt zajlott és eredményes lett.
A legtöbb szavazatot elnyert jelöltek lettek
a képviselõk, nevezetesen:
Metzler Katalin

német nemzetiségi jelölt

Mayer József

német nemzetiségi jelölt

tás törvényes és eredményes volt. A megvá-

Metzler Ferencné

német nemzetiségi jelölt

lasztott polgármester Laboda Gábor független

Falvai József

német nemzetiségi jelölt

Benei Zoltánné

német nemzetiségi jelölt

Ennek megfelelõen a polgármester válasz-

jelölt lett.
A

13

nyilvántartásba

vett

települési

Üröm, 2019. december

képviselõ-jelöltbõl 8 települési képviselõ he-

Dr. Halász Mónika
jegyzô

lyért versengtek a jelöltek.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete a 2/2011 (I. 14.),
8/2008 (IV. 21.), 6/2004 (III. 01.), 15/2007 (VI. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 22/2002 (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védõnõi körzetekrõl

21) Mészégetõ utca
22) Nefelejcs köz
23) Óvoda köz
24) Árvalányhaj utca
25) Borostyán köz
26) Csipkebogyó utca
27) Dr. Bodó Tibor köz
28) Fenyves sétány
29) Gyûszûvirág utca
30) Holló köz
31) Kálvária utca
32) Kecskerágó utca
33) Kövirózsa utca
34) Makkos utca
35) Nap utca
36) Rézvirág utca
37) Rozmaring utca
38) Sport köz
39) Tücsök köz
40) Patak utca
41) Péterhegyi út
42) Pillangó utca
43) Rókahegyi út
44) Rózsa utca
45) Szeder köz
46) Szegfû utca
47) Szikla köz
48) Szikla utca
49) Táncsics Mihály utca
50) Templom tér
51) Tücsök utca
52) Ürömi út
53) Sport utca
54) Vörösbegy utca
55) Akó utca
56) Must utca
57) Óbor sétány
58) Présház utca
59) Sajtár utca
60) Szõlõskert utca
61) Vesszõ utca

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének
forrásairól szóló 2001. évi CVII törvény 25. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Üröm háziorvosi, házi gyermekorvosi
és védõnõi körzetekrõl alkotott 22/2002 (XII. 18.), többszörösen módosított önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
1.) Az önkormányzati rendelet 1. § kiegészül egy új (2) bekezdéssel:
„A házi gyermekorvosi körzethatárokat a jelen rendelet 1. mellékelte tartalmazza (aktualizált utcajegyzék, 1. 2. házi gyermekorvosi körzet).”
2.) Az önkormányzati rendelet 2. § (6) (7) bekezdés helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép a védõnõi körzetekrõl (aktualizált utcajegyzék, 1.
2. 3. 4. védõnõi körzet).
3.) Az önkormányzati rendelet 3. § 1. melléklete helyébe a jelen rendelet
3. melléklete lép a felnõtt háziorvosi körzetekrõl (aktualizált utcajegyzék,
1. 2. 3. felnõtt háziorvosi körzet).
2. §
1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A módosított rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2019. május 29.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

2. számú házi gyermekorvosi körzet: dr. Gaál Gabriella
1. melléklet
1. számú házi gyermekorvosi körzet: dr. Kerekes Ildikó
1) Alexandra Pavlovna köz
2) Alkonyat sétány
3) Asztalos utca
4) Bécsi út
5) Boglárka utca
6) Borostyán utca
7) Csillaghegyi út
8) Csókavár utca
9) Fagyöngy utca
10) Fenyves utca
11) Fülemüle utca
12) Galagonya köz
13) Görgey utca
14) Honvéd utca
15) József Nádor utca
16) Kalmár utca
17) Kárókatona utca
18) Kormorán utca
19) Kócsag utca
20) Mészégetõ köz
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1) Ady Endre utca
2) Barackos utca
3) Batthány utca
4) Bem utca
5) Bimbó utca
6) Bodnár utca
7) Budai út
8) Budakalászi út
9) Búzavirág utca
10) Bükkfa utca
11) Cseresznyés utca
12) Damjanich utca
13) Deák Ferenc utca
14) Dessewffy utca
15) Diófa utca
16) Doktor utca
17) Dózsa György utca
18) Ezred utca
19) Gábor Áron sétány
20) Gólyahír utca
21) Határkõ utca
22) Hársfa utca
23) Huszár utca
24) Akácfa utca

Ürömi Tükör
RENDELETEK
18) Kalmár u.
19) Lobogó u.
20) Magyar u.
21) Mészégetõ köz
22) Mészégetõ u.
23) Muskáth György u.
24) Szikla köz
25) Szikla u.
26) Táborföld u.
27) Tücsök köz
28) Tücsök u.
29) Tüzér u.
30) Ürömi út
31) Völgyliget sétány

25) Berkenye utca
26) Bodza utca
27) Cinege utca
28) Csoóri Sándor utca
29) Eper utca
30) Gábor Áron utca
31) Hérics utca
32) Kakukkfû utca
33) Kamilla utca
34) Kõhegy utca
35) Levendula utca
36) Muskáth György utca
37) Napraforgó
38) Róka köz
39) Szamóca utca
40) Völgyliget sétány
41) Ibolya utca
42) Iskola utca
43) Jókai utca
44) József Attila utca
45) Kankalin utca
46) Kert utca
47) Kevély utca
48) Kinizsi utca
49) Kossuth Lajos utca
50) Kölcsey utca
51) Körte utca
52) Kõbánya utca
53) Lobogó utca
54) Magyar utca
55) Mandula utca
56) Petõfi Sándor utca
57) Pipacs utca
58) Fõ utca
59) Radnóti Miklós utca
60) Rákóczi Ferenc utca
61) Rákóczi Ferenc köz
62) Régi utca
63) Hóvirág utca
64) Szilva utca
65) Sadove út
66) Szirom utca
67) Táborföldi út
68) Tátika utca
69) Tulipán utca
70) Tûzér utca

Üröm II. körzet: Schieszlné Zsedényi Beatrix védõnõ
1) Ady Endre u.
2) Alexandra Pavlovna köz
3) Csillaghegyi út
4) Csókavár u.
5) Deák Ferenc u.
6) Diófa u.
7) Doktor u.
8) Dózsa György út
9) Fõ u.
10) Honvéd u.
11) Iskola u.
12) Jókai u.
13) József Attila u.
14) Kert u.
15) Kevély u.
16) Kinizsi u.
17) Kossuth Lajos u.
18) Kõbánya u.
19) Kölcsey u.
20) Óvoda köz
21) Patak u.
22) Péterhegyi út
23) Petõfi Sándor u.
24) Radnóti Miklós u.
25) Rákóczi Ferenc köz
26) Rákóczi Ferenc u.
27) Régi u.
28) Sport köz
29) Sport u.
30) Szegfû u.
31) Táncsics Mihály u.
32) Templom tér

2. melléklet
Védõnõi körzetek
Üröm I. körzet: Kazinczy Edit védõnõ

Üröm III. körzet – helyettesítés: Kazinczy Edit
1) Asztalos u.
2) Batthyány u.
3) Bécsi út
4) Bem u.
5) Boglárka u.
6) Budai út
7) Csoóri Sándor u.
8) Damjanich u.
9) Dessewffy u.
10) Dr. Bodó Tibor köz
11) Ezred u.
12) Gábor Áron köz
13) Gábor Áron sétány
14) Görgey u.
15) Határkõ u.
16) Huszár u.
17) József Nádor u.

1) Akó u.
2) Barackos út
3) Berkenye u
4) Bimbó u.
5) Bodnár u.
6) Budakalászi út
7) Búzavirág u.
8) Bükkfa u.
9) Cseresznyés u.
10) Csipkebogyó u.
11) Gólyahír u.
12) Gyûszûvirág u.
13) Hársfa u.
14) Hérics u.
15) Hóviág u.
16) Ibolya u.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
KÖZÉRDEKŰ
9) Budakalászi út
10) Búzavirág utca
11) Bükkfa utca
12) Cseresznyés utca
13) Damjanich út
14) Deák Ferenc utca
15) Dessewffy utca
16) Diófa utca
17) Doktor utca
18) Dózsa György út
19) Ezred utca
20) Fõ utca
21) Gábor Áron sétány
22) Gábor Áron köz
23) Gólyahír utca
24) Gyûszûvirág utca
25) Határ utca
26) Határkõ utca
27) Hársfa utca
28) Hérics utca
29) Hóvirág utca
30) Huszár utca
31) Ibolya utca
32) Iskola utca
33) Jókai utca
34) József Attila utca
35) Kálvária utca
36) Kankalin utca
37) Kecskerágó utca
38) Kert utca
39) Kevély utca
40) Kinizsi utca
41) Kossuth Lajos utca
42) Kölcsey utca
43) Kövirózsa utca

17) Kakukkfû u.
18) Kálvária u.
19) Kamilla u.
20) Kankalin u.
21) Kecskerágó u.
22) Kõhegy u.
23) Körte u.
24) Kövirózsa u.
25) Levendula u.
26) Makkos u.
27) Mandula u.
28) Must u.
29) Nap u.
30) Napraforgó u.
31) Óbor sétány
32) Pipacs u.
33) Présház u.
34) Rézvirág u.
35) Rózsa u.
36) Sadove út
37.Sajtár u.
38) Szilva u.
39) Szirom u.
40) Szõlõskert u.
41) Tátika u.
42) Tulipán u.
43) Vesszõ u.
44) Árvalányhaj u.
45) Rozmaring u.
Üröm IV. körzet: Pribuszné Szabó Krisztina védõnõ
1) Akácfa u.
2) Alkonyat sétány
3) Bodza u.
4) Borostyán köz
5) Borostyán u.
6) Cinege u.
7) Eper u.
8) Fagyöngy u.
9) Fenyves sétány
10) Fenyves u.
11) Fülemüle u.
12) Galagonya köz
13) Holló köz
14) Kárókatona u.
15) Kócsag u.
16) Kormorán u.
17) Pillangó u.
18) Róka köz
19) Rókahegyi út
20) Szamóca u.
21) Szeder köz
22) Vörösbegy u.

2. számú felnõtt háziorvosi körzet: Dr. Somogyi András
1) Alexandra Pavlovna köz
2) Alkonyat sétány
3) Asztalos utca
4) Bécsi út
5) Berkenye utca
6) Boglárka utca
7) Borostyán utca
8) Borostyán köz
9) Cinege utca
10) Csillaghegyi út
11) Csipkebogyó utca
12) Csókavár utca
13) Eper utca
14) Fagyöngy utca
15) Fenyves utca
16) Fenyves sétány
17) Fülemüle utca
18) Galagonya köz
19) Görgey utca
20) Holló köz
21) Honvéd utca
22) József Nádor utca
23) Kakukkfû utca
24) Kalmár utca
25) Kamilla utca
26) Kárókatona utca
27) Kormorán utca
28) Kócsag utca
29) Levendula utca
30) Mészégetõ köz

3. melléklet
1. számú felnõtt háziorvosi körzet: Dr. Fehér Eszter

1) Ady Endre utca
2) Árvalányhaj utca
3) Barackos út
4) Batthyány utca
5) Bem utca
6) Bimbó utca
7) Bodnár utca
8) Budai út
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
8/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete az Üröm Község
Polgármesteri Hivatalában 2019. nyári idõszakában az
igazgatási szünet elrendelésérõl

31) Mészégetõ utca
32) Nap utca
33) Napraforgó utca
34) Nefelejcs köz
35) Óvoda köz
36) Patak utca
37) Péterhegyi út
38) Pillangó utca
39) Róka köz
40) Rókahegyi út
41) Rozmaring utca
42) Rózsa utca
43) Szamóca utca
44) Szeder köz
45) Szegfû utca

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. §

3. számú felnõtt háziorvosi körzet: Dr. Gelencsér Tamás
1) Akácfa utca
2) Akó utca
3) Bodza utca
4) Csóri Sándor utca
5) Dr.Bodó Tibor köz
6) Hegyköz utca
7) Körte utca
8) Kõbánya utca
9) Kõhegy utca
10) Lobogó utca
11) Magyar utca
12) Makkos utca
13) Mandula utca
14) Muskáth György utca
15) Must utca
16) Óbor sétány
17) Petõfi Sándor utca
18) Pipacs utca
19) Présház utca
20) Radnóti M. utca
21) Rákóczi Ferenc utca
22) Rákóczi Ferenc köz
23) Régi utca
24) Rézvirág utca
25) Rózsa utca
26) Sadove út
27) Sajtár utca
28) Sport utca
29) Sport köz
30) Szikla köz
31) Szikla utca
32) Szilva utca
33) Szirom utca
34) Szõlõskert utca
35) Táborföld út
36) Tátika utca
37) Tulipán utca
38) Tüzér utca
39) Táncsics Mihály utca
40) Templom tér
41) Tücsök utca + Tücsök köz
42) Ürömi út
43) Vesszõ utca
44) Völgyliget sétány
45) Vörösbegy utca

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 2019. július 22-tõl 2019.
augusztus 02-ig terjedõ idõszakra a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.
3. §
Az igazgatási szünet idõtartama alatt az esedékesség évében ki nem
adott szabadság 3/5 része kiadható.
4. §
1.) 2019. július 22-tõl 2019. augusztus 2. között az ügyfélfogadás szünetel valamennyi szervezeti egységben.
2.) 2019. július 24-én és 31-én szerdán 9.00 órától 13.00 óráig az igazgatási iroda és a pénzügyi iroda tart helyben ügyeletet.
5. §
Ez a rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2019. augusztus
2-ával hatályát veszti.
Üröm, 2019. május 29.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat 9/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Üröm Község Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fõosztálya véleményének kikérésével a következõket
rendeli el:
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
KÖZÉRDEKŰ
I. Fejezet
Általános rendelkezések

18. veszélyes hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes
hulladék;

1. §

19. zöldhulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeirõl szóló 385/2014. Korm.r. 2.§ (1) bekezdés 4. pontja szerinti zöldhulladék;

1. életvitelszerû tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerûen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen
életvitelszerû lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az
életviteléhez szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat
vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsõdleges elérhetõségi címeként
jelenik meg a hatóságoknál, közmûszolgáltatóknál;

20. Edényazonosító matrica: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz igénybe vett szabványos hulladékgyûjtõ edény azonosítására szolgáló matrica, mely egy naptári évig érvényes. A matricán fel kell tüntetni
legalább a tárgyévet és a szolgáltatási szerzõdésben feltüntetett edénytérfogatot.

E rendelet alkalmazásában:

II. Fejezet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. építési-bontási hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti építésibontási hulladék;

1. A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok

3. családi házas lakóterület: a közszolgáltatási terület azon része, amely
nem minõsül tömbházas övezetnek;
4. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
5. házhoz menõ hulladékgyûjtés: a közszolgáltató által megvalósított
olyan elkülönített gyûjtés, melynek keretében az e rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve
szállítás során is elkülönítetten kezeli;
6. háztartási hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti háztartási hulladék;
7. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a hulladékról szóló törvény
szerinti háztartási hulladékhoz hasonló hulladék;

2. §
(1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott kötelezõ közfeladat ellátását biztosítja.
(2) Az Önkormányzat (eredményes közbeszerzési eljárás alapján) a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében 2024. év június 30. napjáig érvényes közszolgáltatási szerzõdést kötött a DEPÓNIA Hulladékkezelõ és
Településtisztasági Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Sörház tér
3.).
(3) Üröm Község Önkormányzat település közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási tevékenységet szerzõdésszerûen a DEPÓNIA
Hulladékkezelõ és Településtisztasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
közszolgáltató) látja el.

8. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás;
9. hulladéknaptár: azon elõre meghatározott ürítési napok jegyzéke,
melyeken a vegyes háztartási hulladéknak, valamint az elkülönítetten
gyûjtött hulladéknak az ingatlanhasználótól a közszolgáltató általi elszállítása megvalósul;
10. ingatlanhasználó: a hulladékról szóló törvény szerinti ingatlanhasználó;
11. Koordináló szerv: a hulladékról szóló törvény szerinti Koordináló
szerv;
12. lakóegység: lakóépület, valamint a jellemzõen emberi tartózkodás –
különösen pihenés, szállás, munkavégzés – céljára szolgáló építmény,
amelyben az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelõje, bérlõje, illetve használója hulladékot termelhet;
13. robbanásveszélyes anyag: a hulladékról szóló törvény szerinti robbanásveszélyes anyag;
14. települési hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti települési
hulladék;
15. többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkezõ, a közszolgáltatási
szerzõdés szerinti gyûjtõedény méretét meghaladó háztartási hulladék;
16. tûzveszélyes anyag: a hulladékról szóló törvény szerinti tûzveszélyes
anyag;
17. vegyes hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti vegyes hulladék;
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3. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület határa Üröm Község Önkormányzat közigazgatási területére, a csatolt 1. számú függelékben felsorolt utcákról megközelíthetõ ingatlanokra terjed ki.
4. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához elsõdlegesen igénybe vehetõ hulladékgazdálkodási létesítmény a Székesfehérvár-Csala,
Pénzverõvölgyi Regionális Hulladékkezelõ Központ.
5. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató
gondoskodik
a) a szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos és edényazonosító matricával
ellátott gyûjtõedényben gyûjtött;
b) a közszolgáltató által forgalmazott, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban
gyûjtött,
c) lomtalanítás során a közszolgáltató részére átadott, továbbá
d) a közszolgáltatás részeként üzemeltetett hulladékgyûjtõ ponton, és
átvételi helyen a közszolgáltató részére átadott települési hulladék elszállításáról és jogszabályi elõírásoknak megfelelõ kezelésérõl.
(2) A közszolgáltató a vegyes hulladéktól elkülönítetten veszi át:
a) a szennyezõdéstõl mentes papír, üveg-, múanyag, és fém csomagolási hulladékot,
b) a zöldhulladékot, továbbá
c) a lomhulladékot.
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(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeirõl és annak változásáról, a hulladék átvételének és elszállításának gyakoriságáról, valamint az ürítési napokról nyomtatott hulladéknaptárban, az ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján mindenki számára hozzáférhetõ
módon köteles tájékoztatást nyújtani.
2. Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok
6. §
(1) Az ingatlanhasználó – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az ingatlanán keletkezõ vagy birtokába került települési hulladékot e
rendeletben meghatározott módon gyûjteni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a közszolgáltatónak átadni, és
a közszolgáltatásért díjat fizetni.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a
keletkezõ hulladék teljes mennyiségére köteles igénybe venni.

(2) A szolgáltatási szerzõdés ingatlanhasználóra vonatkozó tartalmi elemeinek valóságát a közszolgáltató jogosult ellenõrizni.
(3) A 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben a gazdálkodó szervezetnek
és a természetes személy ingatlanhasználónak külön-külön szolgáltatási szerzõdést kell kötnie.
(4) Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a változást – a
változást követõ 8 napon belül – a korábbi és az új ingatlanhasználó
együttesen köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.
9. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony
7. § b) és c) pontja szerinti létrejötte azt jelenti, hogy a közszolgáltató az
ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési
napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség, amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 13. §
alapján szünetelteti.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

(4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó abban az esetben köteles
a közszolgáltatást igénybe venni, ha gazdálkodó tevékenységével ös�szefüggésben az ingatlanán keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyûjtött hulladékának kezelésérõl a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõ más módon nem gondoskodik.

(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles
fizetni.

(5) Ha az ingatlan egyidejûleg gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, vagy fióktelepe és természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, a háztartási hulladékot és a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett, más módon nem kezelt
hulladékot elkülönítetten kell gyûjteni.
(6) Az ingatlanhasználó a 4. § szerinti hulladékgazdálkodási létesítményben külön térítési díj ellenében helyezhet el települési hulladékot.
(7) A közszolgáltató által az ingatlanhasználó részére megküldött edényazonosító matrica hulladékgyûjtõ edényre történõ felragasztása az ingatlanhasználó kötelessége.

10. §

(2) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében, a Koordináló szerv részére kell megfizetni.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.
(4) A 8. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén a
bejelentésig terjedõ idõszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.
11. §

3. A közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti jogviszony

Az Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.

7. §

12. §

A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony
a) a közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: szolgáltatási szerzõdés) megkötésével vagy
b) a közszolgáltatás ingatlanhasználó részérõl történõ igénybevételével
vagy
c) a közszolgáltatás közszolgáltató által történõ igénybevételi
lehetõségének biztosításával jön létre.

A közszolgáltatási díj megfizetésével 30 napon túl késedelembe esett ingatlanhasználó esetében a közszolgáltató a 25. § szerinti házhoz menõ
lomtalanítást a díjhátralék kiegyenlítéséig megtagadhatja.

8. §
(1) A szolgáltatási szerzõdés tartalmazza különösen
a) a szerzõdõ felek (a közszolgáltató és az ingatlanhasználó) azonosító adatait,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdõ napját,
c) a teljesítés helyét,
d) az ingatlanhasználó által használt gyûjtõedény ûrtartalmát és darabszámát,
e) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét,
f) a közszolgáltatási díj mértékét,
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját, a díj jogosultját és
h) a szerzõdés megszûnésének feltételeit.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése
13. §
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltethetõ, amennyiben
a) az ingatlanon legalább egybefüggõ 90 napig senki nem tartózkodik
vagy
b) az ingatlan beépítetlen
és az ingatlanon hulladék sem keletkezik.
(2) A szüneteltetés feltétele, hogy a szüneteltetést kérõ az ingatlanra vonatkozó érvényes szolgáltatási szerzõdéssel rendelkezzen.
(3) A szüneteltetés iránti kérelmet a 2. függelék szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a közszolgáltatóhoz. A formanyomtatványhoz csatolni kell a 3. függelék szerinti nyilatkozatot, és – amennyiben az ingatlanhasználó rendelkezésére áll – a szüneteltetés (1) bekezdésben meghatározott feltételeit igazoló további okiratokat is.
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(4) A szüneteltetés (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeinek
igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának
napjával – vagy amennyiben a kérelmezõ a kérelmében a kérelem benyújtását követõ napot jelöl meg, akkor a kérelemben megjelölt nappal
– állnak be.
(5) A közszolgáltatás legfeljebb 6 hónapra szüneteltethetõ, és a szüneteltetés iránti kérelem korlátlan alkalommal megismételhetõ.
(6) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkezõ, a szüneteltetést érintõ
bármely változást a kérelmezõ ingatlanhasználó köteles a változás
bekövetkezésétõl számított 8 napon belül a közszolgáltatónál bejelenteni.
6. A vegyes hulladék gyûjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó szabályok
14. §

16. §
(1) Az ingatlanhasználó a gyûjtõedényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
(2) A gyûjtõedény közterületen történõ tartós elhelyezése esetén a közszolgáltató, a közszolgáltatást igénybevevõ, valamint a Polgármesteri Hivatal elõzetes egyeztetése alapján történik a gyûjtõedény helyének kijelölése.
(3) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyûjtõedény és a
gyûjtõedény tárolására szolgáló hely és annak környezete tisztán tartásáról, fertõtlenítésérõl, valamint – a 18. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a gyûjtõedénybõl kiszóródott hulladék összegyûjtésérõl.
17. §
(1) A hulladékot a gyûjtõedénybe tömörítés nélkül kell elhelyezni. Amen�nyiben a gyûjtõedényt a benne lévõ hulladék összetömörítése vagy befagyása miatt nem lehet kiüríteni, a gyûjtõedényt az ingatlanhasználó köteles üríthetõvé, illetve használhatóvá tenni.

(1) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyûjtésére
a) 60 literes,
b) 80 literes,
c) 120 literes,
d) 240 literes,
e) 770 literes, valamint
f) 1 100 literes
gyûjtõedényt rendszeresít.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyûjtõedény
használata a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen használó
természetes
személy
ingatlanhasználót
illeti
meg.
A díjszabás alkalmazásának feltétele a gyûjtõedény megléte. Az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti gyûjtõedény használatáról az (1) bekezdés a)
pontja szerinti gyûjtõedény használatára való áttérést a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell a közszolgáltató részére bejelenteni.
(3) A gyûjtõedény nagyságát és darabszámát a keletkezõ hulladék men�nyisége és az ürítési gyakoriság alapján a közszolgáltató határozza meg
figyelembe véve, hogy
a) társasház és lakásszövetkezet ingatlanhasználó esetén közös
gyûjtõedényt kell használni,
b) gazdálkodó szervezet mûködési egységenként (albetétenként) az (1)
bekezdés c)-f) pontja szerinti hulladékgyûjtõ edényt használhatja.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közös gyûjtõedény méretét lakóegységenként heti minimum 80 liter edénytérfogat figyelembevételével kell kiszámítani, és a számítás eredményét az (1) bekezdésben
rögzített ûrtartalomnak megfelelõen felfelé kell kerekíteni.

(2) Tilos a gyûjtõedénybe
a) folyékony anyagot,
b) tûzveszélyes anyagot,
c) robbanásveszélyes anyagot,
d) állati tetemet,
e) építési-bontási törmeléket vagy
f) veszélyes hulladékot
elhelyezni.
(3) A hulladékgyûjtõ edény méretét meghaladó többlethulladékot a közszolgáltató által forgalmazott, a közszolgáltató emblémájával ellátott
hulladékgyûjtõ zsákban kell a gyûjtõedény mellé elhelyezni.
(4) A (3) bekezdésnek megfelelõ többlethulladék korlátlan mennyiségben
és alkalommal helyezhetõ el a gyûjtõedény mellé.
(5) A közszolgáltató a (3) bekezdésnek meg nem felelõen elhelyezett
többlethulladék elszállítását megtagadhatja.
(6) A közszolgáltató az edényazonosító matricával ellátott
gyûjtõedényekbõl szállítja el a hulladékot. Az azonosító matrica nélküli gyûjtõedény ürítését a közszolgáltató megtagadhatja. Amennyiben a
szolgáltatási szerzõdéssel rendelkezõ ingatlanhasználó az edényazonosító matricát pótolja, a közszolgáltató köteles a matrica hiánya miatti
többlethulladékot elszállítani. A többlethulladékot a gyûjtõedény mellé, az
ingatlanhasználó által biztosított zsákban kell kihelyezni.
18. §

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti számítás eredménye az (1) bekezdés f) pontja szerinti ûrtartalmat meghaladja, a gyûjtõedények méretét, darabszámát és az ürítési gyakoriságot az (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott gyûjtõedények kombinációjával kell meghatározni.
(6) A közszolgáltató – erre irányuló kérelem esetén – bérleti díj ellenében
gyûjtõedényt biztosít az ingatlanhasználó számára. A bérleti szerzõdést
írásba kell foglalni.

(1) A közszolgáltató a lakosságnál képzõdõ vegyes háztartási hulladékot
szabványos edényzetben, a bomló összetevõk miatt hetente egy alkalommal, járatszerûen – a Közszolgáltató által elõre meghatározott és az
Önkormányzattal egyeztetett körzetenként a hét azonos napján – köteles
összegyûjteni és elszállítani.

15. §

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyûjtõedényt és a 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint igénybe vett hulladékgyûjtõ zsákot a hulladék elszállítása céljából közterületre, a szállítást végzõ gépjármûvel megközelíthetõ
és ürítésére alkalmas helyre kitenni.

A közszolgáltató a hulladékgyûjtõ edény azonosítását matricával végzi. A
közszolgáltató a tárgyidõszakot megelõzõen díjmentesen eljuttatja az ingatlanhasználó részére az edényazonosító matricát. Amennyiben az ingatlanhasználó nem kap matricát vagy a számára megküldött matricát elveszti, köteles jelezni a közszolgáltató ügyfélszolgálatán. Közszolgáltató
a matricát díjmentesen pótolja.

(3) A hulladék kiszóródása és a közterület szennyezésének elkerülése
érdekében az edény fedelét zárva, a hulladékgyûjtõ zsákot bekötve kell a
közterületre kihelyezni. Amennyiben a hulladék térfogata meghaladja az
edény térfogatát, a közszolgáltató a többlet hulladék elszállítását megtagadhatja úgy, hogy a többlet hulladékot a kiürített hulladékgyûjtõbe vis�szahelyezi.
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(4) A közterületre szabályszerûen kihelyezett gyûjtõedények ürítése során keletkezett szennyezõdés eltakarításáról a közszolgáltató köteles
gondoskodni.
(5) A gyûjtõedényt – a 17. § (2) bekezdése kivételével – a szállítást
megelõzõ napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell
a közterületre kihelyezni. A kiürített gyûjtõedényt a szállítás napján a
közterületrõl be kell vinni.
7. A papír-, a mûanyag-, a fém- és az üveghulladék elkülönített
gyûjtése
19. §
(1) SZELEKTÍV HULLADÉK: A közszolgáltató az elkülönített (szelektív)
hulladékgyûjtést
a) házhoz menõ gyûjtés formájában, valamint
b) hulladékgyûjtõ pont formájában biztosítja.
(2) Az egyes hasznosítható frakciókat – szennyezõdésmentes fém-,
mûanyag-, papír- csomagolóanyagok, újságok együtt gyûjtik a lakosok.
A Közszolgáltató által járatszerûen így összegyûjtött hulladék engedél�lyel rendelkezõ kezelõnek, hasznosítónak kerül átadásra.

(3) A közszolgáltató a lakosságnál képzõdõ szelektív hulladékot szabványos edényzetben, kéthetente egy alkalommal, járatszerûen – Közszolgáltató által elõre meghatározott és az Önkormányzattal egyeztetett körzetenként a hét azonos napján – köteles összegyûjteni és elszállítani.
(4) A Közszolgáltató 2019. október 15. napjáig saját költségén (a fogyasztó számára térítésmentesen) valamennyi közszolgáltatásban részesülõ ügyfél részére 1 db 120 literes gyûjtõedényt (szürkétõl
egyértelmûen elkülönülõ színt tartalmazó edény pl. tiszta kék) biztosít a
szelektív hulladékgyûjtés feladatainak ellátásához; amely gyûjtõedény a
Közszolgáltató tulajdonában marad. A 120 literes gyûjtõedénybe kizárólagosan az alábbi szennyezõdésmentes szelektív csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– mûanyag: PET palackok, zacskók, tejes dobozok, mosószeres és kozmetikai flakonok,
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);
– társított italoskarton-dobozok (pl. TetraPack);
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz).
Amennyiben a 120 literes gyûjtõedényzet mérete nem elegendõ az ingatlanon keletkezõ fentieknek megfelelõ csomagolási hulladékoknak, úgy az
edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhetõ.
(5) CSOMAGOLÁSI ÜVEGHULLADÉK: Egy db gyûjtõponton, a zárt konténerben elhelyezett üveghulladékot a szolgáltató havi egy alkalommal
elszállítja. Ezen felül a csomagolási üveg vegyes hulladékban lévõ arányának csökkentése érdekében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevõk által biztosított üveghulladék gyûjtõ edények, vagy
120 literes zsákos rendszer alkalmazásával, a csomagolási üveghulladék
házhoz menõ begyûjtésére (síküveg, fénycsövek, izzók, porcelánok kivételével), amely a Ht. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közszolgáltatás része. Csomagolási üveghulladék házhoz menõ gyûjtésének gyakorisága: 4 alkalom/ év.
(6) A hulladékgyûjtõ ponton az edény mellé hulladékot elhelyezni tilos.
21. §
A 15. – 16. §-ban, a 17.§ (1) – (2) bekezdésében, és a 18. § (2) – (5)
bekezdésében foglaltakat az elkülönített hulladékgyûjtés esetén is
értelemszerûen alkalmazni kell.

22. §
(1) Amennyiben az ingatlanhasználó nem az elkülönített hulladékgyûjtésre
vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint különíti el a hulladékot a
gyûjtõedényben/zsákban, a közszolgáltató dokumentálja az elkülönített
gyûjtés szabályainak megsértését, és az ingatlanhasználót írásban, igazolható módon felszólítja az elkülönített gyûjtés szabályainak jövõbeni
betartására.
(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az elkülönített gyûjtés szabályait a
közszolgáltató (1) bekezdés szerinti felszólítását követõen egy éven belül
ismételten megsérti, a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyûjtés szabályainak megsértésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat hulladékgazdálkodási bírság kiszabása érdekében megküldi a Jegyzõ számára.
(3) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a hulladékgazdálkodási
bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bírságrendelet) foglalt szabályokat kell alkalmazni.
23. §
A közszolgáltató a nyomtatott hulladéknaptárban, az ügyfélszolgálatán
és az internetes honlapján mindenki számára hozzáférhetõ módon tájékoztatást nyújt a hulladék elkülönített gyûjtésének, valamint az elkülönítetten gyûjtött hulladék elszállításának rendjérõl, idõpontjáról, módjáról és feltételeirõl.
8. Zöldhulladék elkülönített gyûjtése
24. §
(1) A zöldhulladék gyûjtése legfeljebb 120 literes, az ingatlanhasználó által biztosított zsákban vagy kötegelve (legfeljebb 50 cm átmérõjû és 70
cm hosszú kötegben) történik minden év április 1. és november 30. között.
Gyakoriság: április, szeptember, október, november hónapban havi egy
alkalom; május, június, július augusztus hónapban havi kettõ alkalom
(összesen 12 alkalom).
Ezen felül a karácsonyfák összegyûjtése az OHKT-ban foglaltak szerint
január hónapban két alkalommal történik. Az ingatlanhasználók részére a
zöldhulladék díjmentes elszállítását biztosító matrica kerül a közszolgáltató által elõzetesen kiküldésre. A zsákra vagy kötegre kell
a matricát felragasztani.
(2) Kizárólag az egyes alkalmanként, nem rendszeresen képzõdõ többlethulladék – amely az adott háztartásnál rendszeresített szabványos
edényben nem fér el – gyûjtésére 120 literes, a közszolgáltató által biztosított, speciális mûanyag zsák szolgál. A zsákot külön díj ellenében a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a Közszolgáltató által
meghatározott helyen lehet beszerezni. A zsák díja tartalmazza a hulladék gyûjtésének, elszállításának és kezelésének költségeit is.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint gyûjtött zöldhulladékot a közszolgáltató a hulladéknaptárban megjelölt idõpontokban szállítja el.
(5) A zöldhulladékot tartalmazó zsákot vagy köteget a szállítást megelõzõ
napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre, a szállítást végzõ gépjármûvel megközelíthetõ és felvételre alkalmas
helyre kitenni.
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9. A lomtalanításra vonatkozó rendelkezések
25. §

28. §

(1) A Közszolgáltató a lomtalanítást házhoz menõ gyûjtésként szervezi meg.

E rendelet 2019. július 01-jén lép hatályba, hatályba lépésével egyidejûleg
a 15/2018 (X.31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal térítésmentesen
jogosult a háztartásában keletkezõ legfeljebb 3 m3 lomhulladék elszállíttatására.

Üröm, 2019. június 26.
Laboda Gábor
polgármester

(3) Térítésköteles a lomhulladék szállítása
a) évente egy alkalmat meghaladóan,
b) közszolgáltatási díjhátralék fennállásakor, valamint
c) 3 m3-t meghaladó lomhulladék elszállíttatása esetén.
(4) A lomhulladék elszállítására a közszolgáltatónál történõ elõzetes bejelentést és idõpont-egyeztetést követõen kerül sor, mely során a közszolgáltató által felajánlott idõpontokból választhat az ingatlanhasználó. A lomtalanítást a közszolgáltató egész évben végzi, de a járattervbe illesztés miatt a bejelentkezés minden év január 2. és szeptember 30.
között lehetséges. Késõbbi megkeresés esetén már csak felszabaduló
idõpont esetén biztosított a szolgáltatás igénybevétele. Az adott évben fel
nem használt szolgáltatás a következõ évre nem vihetõ át.
(5) A lomtalanítás nem terjed ki
a) a veszélyes hulladékra,
b) az építési-bontási hulladékra,
c) a zöldhulladékra,
d) az 50 kg-nál nagyobb tömegû vagy a bármely irányban 2 métert meghaladó méretû hulladékra,
e) a bontott jármû karosszériájára, és
f) a gumiköpenyre.
10. Lakossági elektronikai és veszélyes hulladék gyûjtése

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
10/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete a helyi közutak
kezelésének szabályairól alkotott 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (2) bekezdés 2.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közutak kezelésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet 6/A § kiegészül
egy új (4) bekezdéssel.
Az új (4) bekezdés:
„(4) Nem terheli fizetési kötelezettség azt a kérelmezõt sem, aki vállalkozásához szállíttat anyagot tovább értékesítésre.”
2. §
1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A módosított rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

26. §
(1) A lakossági ELEKTRONIKAI ÉS VESZÉLYES HULLADÉKOT a közszolgáltatás keretében elõre meghirdetett helyen és idõben, évente egy
alkalommal, november hónapban gyûjti be a közszolgáltató a lakosságtól, gyûjtõpontos rendszerben; három kijelölt helyszínnel.
(2) A szervezett gyûjtés idõpontjának meghirdetésérõl a Közszolgáltató a gyûjtés napját megelõzõen legkésõbb 30 nappal köteles tájékoztatni az Önkormányzatot; mely tájékoztatót az Önkormányzat közzétesz. A
Ht. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elkülönítetten gyûjtött lakossági elektronikai és veszélyes hulladék összegyûjtése és elszállítása a közszolgáltatás része.

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2019. június 26.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 11/2019
(VI.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(1) A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági
elõírások megtartását a Jegyzõ rendszeresen ellenõrzi.

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

(2) A Jegyzõ a Bírságrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott cselekmények esetében hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

(1) A helyi építési szabályzatról szóló 13/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)2. melléklete: SZ-1 jelû szabályozási terv

III. Fejezet
Hatósági ellenõrzés
27. §
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helyébe e rendelet 2. melléklete: SZ-1 Üröm Község - szabályozási terv
lép.
A 2. sz. melléklet területi hatálya: a község teljes közigazgatási területe.
A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Szolgálati lakás
A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, melyek egyenként legfeljebb 100m2 nettó alapterületûek és a telken épülõ
épületek összes nettó alapterületének 20%-ánál kisebb az összes nettó alapterületük.”

(1) A telek zöldfelületének minden megkezdett 150m2-e után egy nagy
lombkoronájú fa ültetése kötelezõ
(2) A zöldfelület legkisebb mértéke és a zöldfelületre vonatkozó elõírások
a terület övezeti átsorolása esetén sem változtathatók meg”
A R. 47. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) a) A Vt-1 építési övezetben telkenként egy lakás építhetõ.
b) A Vt-3 építési övezetben teljes 200 m2 telekterületenként építhetõ egy
lakás.
c) A Vt-4 építési övezetben teljes 370 m2 telekterületenként építhetõ egy

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egy épület beépített alapterülete – a mezõgazdasági rendeltetésû
épületek kivételével – nem lehet nagyobb, mint az övezeti elõírás szerinti legkisebb telek maximális beépítettségének 180%-a.”
A R. 10. § (3) g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„g) Terasz az építési helyen belül átlagosan 60 cm-es, maximálisan 1 méteres feltöltéssel, építési helyen kívül feltöltés nélkül alakítható ki.”
A R. 18. § kiegészül a következõ (8) bekezdéssel:
„18. § (8) A patak partvonalától számított 6 méteren belül épület, parkolóhely nem létesíthetõ.”
A R. 24. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) Falusias lakóterületen – az Lf-4 övezet kivételével – telek akkor építhetõ be, ha területe eléri legalább az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 70%-át.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó telkek – az Lf-4 övezet kivételével – akkor építhetõk be, ha területük eléri az övezetben kialakítható
legkisebb telekméretet.
(3) Az Lf-4 övezetben új telek nem alakítható ki, telekhatárrendezés, telekegyesítés lehetséges.”
A R. 31. § (4), (5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Kialakult beépítésû területen, ahol nem jött létre szabályos ritmusú beépítés, oldalhatáron álló vagy szabadon álló beépítés választható,
oldalhatáron álló beépítés esetében az oldalkert helye megválasztható.
(5) Falusias lakóterületen az építési telek homlokvonalától számítva legfeljebb 40,0 méter mélységben építhetõ be a telek a Bécsi út, az Ürömi
út, a Dózsa György út, a Péterhegyi út melletti telkek, a nyúlványos vagy
magánúttal megközelített telkek kivételével.”
A R. 39. § (1) bekezdése a következõ f), g) pontokkal egészül ki:
„f) Lk-1, Lk-2, Lk-3 építési övezetekben teljes 200 m2 telekterületenként
építhetõ egy lakás.
g) Lk-4 építési övezetben legfeljebb két lakás építhetõ.”
A R. 39. § (8) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(8) Lakóterületen lakástól eltérõ rendeltetési mód kialakítása kizárólag
akkor történhet, ha a telken belüli huzamos és rövid idejû parkolás, megállás, megfordulás, ki- és behajtás a közút forgalmának zavarása nélkül
biztosított”.
A R. 39. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Bécsi úti közterületi kapcsolattal rendelkezõ telkeken elhelyezhetõ
a falusias lakóterület határértékeit meg nem haladó környezetterhelésû
gazdasági célú épület lakóépület építése nélkül is.”
A R. 41. §-a a következõ (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) Az Lke-3a övezetben a telek zöldfelületének minden megkezdett
150m2-e után egy nagy lombkoronájú fa ültetése kötelezõ.
(6) Az Lke-3a övezetbe tartozó területen a zöldfelület legkisebb mértéke
és a zöldfelületre vonatkozó elõírások a terület övezeti átsorolása esetén
sem változtathatók meg "

lakás.
d) A Vt-2, Vt-5, Vt-6, Vt-7, Vt-8, Vt-9 építési övezetekben 1000m2-enként
egy, összesen legfeljebb két szolgálati lakás építhetõ.”
A R. 49. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Gazdasági területen 1000m2-esnél kisebb telken lakás nem építhetõ,
legalább 1000 m2-es telken legfeljebb egy szolgálati lakás építhetõ.”
A R. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § (1) Má-1 és Mk övezetben kizárólag a gazdálkodás, feldolgozás,
tárolás építményei létesíthetõk, melyek lakó rendeltetésre átmenetileg
sem használhatók.”
A R. 1. melléklete – az övezetek és építési övezetek elõírásai – táblázata
kiegészül a jelen rendelet 1. melléklete 11a; 33; 33a soraival.
A R. 1. melléklete – az övezetek és építési övezetek elõírásai – táblázat (39.) sor (G) oszlopában („A beépítettség legnagyobb mértéke (%)”)
szereplõ érték "20"-ra módosul.
A R. 1. melléklete – az övezetek és építési övezetek elõírásai – táblázat
41. sora helyébe a jelen rendelet 3. melléklete 41. sora lép
A R. 1. melléklete – az övezetek és építési övezetek elõírásai – táblázat (73.) sor (G) oszlopában („A beépítettség legnagyobb mértéke (%)”)
szereplõ érték "6"-ra módosul.
(1) A R. II. fejezet 34. alcímében az „Lke-3, Lke-4” szövegrész helyébe az
„Lke-3, Lke-3a, Lke-4” szöveg lép.
A R. 47. § (2) bekezdésében a „Vt-1, Vt-4” szövegrész helyébe a
következõ szöveg lép: „Vt-1, Vt-3, Vt-4”
A R. 47. § (3) bekezdésében a „Vt-1, Vt-4” szövegrész helyébe a
következõ szöveg lép: „Vt-1, Vt-3, Vt-4”
A R. 30. § (11) bekezdésében „az Lke-4, Lke-24, Lf-8, és Vt-2 övezetekben” szövegrész hatályát veszti.

(1) E rendelet a 15. § kivételével 2019. július 15-én lép hatályba.
E rendelet 15. §-a 2019. december 1-én lép hatályba.
Üröm, 2019. június 26.

A R. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:
„44.A. § Lke-26 jelû építési övezetben:
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rendeletét a következõk szerint módosítja:

1. melléklet a 11/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Üröm Község Önkormányzat képviselõ-testülete a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

lakóterületek
Az építési övezet
jele
Az építési övezet
neve
A területfelhasz
nálás jellege
Az építési övezet
jellege
Kialakítható
telek legkisebb
területe (m2)
Beépítési mód
A beépítettség
legnagyobb
mértéke (%)
Az épület
magasság
legnagyobb
mértéke (m)
A zöldfelület
legkisebb
mértéke (%)
Az elhelyezhető
rendeltetési
módok
Rendeltetési
mód korlátjai –
az épületek
számát a 38. §
szabályozza
A szintterületi
mutató
legnagyobb
mértéke (%)
Kialakítható
legkisebb
telekszélesség
(m)

Lke-3a

Lke-26

Lke-27

Panoráma
liget

Völgyliget

Völgyliget

kertvárosias

kertvárosias

kertvárosias

fejlesztési

fejlesztési

fejlesztési

1. §
A rendelet 14. § (5) bekezdését a következõk szerint módosítja:
„Rendkívüli ülésen elsõ sorban a meghívóban szereplõ napirendi pontok
tárgyalhatók, illetve a polgármester által benyújtott sürgõsségi indítvány.”
2. §
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A rendelet 52. § (1) bekezdését a következõk szerint módosítja:
„a.) 11 tagú Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
b.) 3 tagú Ügyrendi Bizottság
c.) 11 tagú Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
d.) 3 tagú Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság
e.) 11 tagú Kulturális Bizottság
f.) 11 tagú Közrendvédelmi, Ifjúsági és Sport Bizottság”
3. §
A rendelet 59. § kiegészül egy új 3.) bekezdéssel:
„3.) A polgármester egy hónapban kétszer tart fogadóórát, a hónap páros heteiben.”
4.§
Az önkormányzati rendelet módosított VI. fejezet 44. alpont 60. § helyébe az alábbi új, 60. § lép:
„44. Alpolgármester
1.) A képviselõ-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a polgármester javaslatára, saját tagjai közül - titkos szavazással – két fõ (2) fõállású alpolgármestert választ.
2.) Az alpolgármesterek fõállásban látják el feladataikat.

2. melléklet a 11/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethez

3.) Az alpolgármesterek feladatait a polgármester határozza meg és bízza meg az általános feladatokat ellátó alpolgármestert.

A 2. melléklet az U-18-01 tervszámú, 2019.06.-i dátumú "SZ-1 Üröm Község - szabályozási terv" elnevezésű tervlap

4.) Az alpolgármesterek a polgármester irányítása mellett látják el feladataikat.

3. melléklet a 11/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethez

5.) A fõállású alpolgármesterek munkabérre jogosultak.
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
12/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete a 2/2016 (II.16.)
önkormányzati rendelettel módosított 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról
Üröm Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §, 45. §, 48. § (2)-(4) bekezdés, 49. § (2) bekezdés, 50.
§, 51. § (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. § (1)-(3) bekezdés, 57. §
(1)-(2) bekezdés, 59. § (2) bekezdés, 68. § (3) bekezdés, 82. § (3) bekezdés, 84. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
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6.) A fõállású I. alpolgármester minden páratlan hét szerdáján 9-12 óráig ügyfélfogadást tart.
A fõállású II. alpolgármester minden páros hét szerdáján 9-12 óráig ügyfélfogadást tart”
5. §
1.) A 61. § megnevezése helyesen: „Jegyzõ, Aljegyzõ”
2.) A 61. § (2) bekezdés kiegészül egy új c) ponttal:
„Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyzõ felett.
3.) A 62. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A polgármester a jegyzõ javaslatára – figyelemmel a Mötv. 82. § (1)
bekezdésére, pályázati feltételeknek, illetve képesítési elõírásoknak
megfelelõ – aljegyzõt nevez ki.”

XI. – XII.

Ürömi Tükör
RENDELETEK
6. §

4. §

Az önkormányzati rendelet 71. § (2) bekezdés 9. melléklete helyébe az új
módosított 9. melléklet lép.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

1.) A jelen rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjak kifizetésére a tárgyhónapot követõ hó 10.-ig kerül sor.

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon hatálya. A rendelet
kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

2.) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

3.) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejûleg hatályát veszti Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2014 (X. 22.) önkormányzati rendelete.

Üröm, 2019. október 30.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm, 2019. október 30.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
13/2019 (X. 31.) számú rendelete az ürömi képviselõk tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1) bekezdésben,
a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselõk részére a tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. §
Az ürömi képviselõk, bizottsági elnökök és a bizottságok nem képviselõ
tagjainak tiszteletdíja:
1.) Az ürömi önkormányzati képviselõ, bizottság elnöke és a bizottság
tagja – nem képviselõ tagjai is –havonta tiszteletdíjra jogosult.
2.) A képviselõ havi és bizottsági tag tiszteletdíja (alapdíja) 70 000 Ft
(azaz Hetvenezer Ft)

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
14/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl alkotott 12/2014 (VI. 27.)
számú önkormányzati rendelete módosítására

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8§ (2) bek., 143§ (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvetõ
szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl alkotott, egységes szerkezetbe foglalt rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §

3.) Ha a képviselõ bizottságnak tagja, a tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – az 1. § (2) bekezdésben meghatározott összeg.
4.) A bizottság elnöke a jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – további
havi 150 000 Ft (azaz Százötvenezer Ft) tiszteletdíjra jogosult.
2. §
A képviselõk és a bizottság nem képviselõ tagjainak természetbeni juttatásairól

Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.) Kerti hulladék égetése a tulajdonos, valamint az ingatlan használó számára minden év október 1-jétõl március 31-ig minden páratlan hét
keddi napján 9.00 – 16.00 óráig, valamint április 1-jétõl szeptember 30-ig
minden páratlan hét keddi napján 8.00 – 20.00 óráig engedélyezett, kivéve a keddi napra esõ ünnepnapot.”

1.) Az ürömi képviselõk és a bizottság nem képviselõ-testületi tagjai természetbeni juttatásban részesíthetõek a törvény 35. § (1) bekezdése, illetve a tv. 40. § (4) bekezdése alapján.
2.) Az ürömi képviselõ a képviselõ-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggõ költségeinek megtérítésére
a törvény 35. § (3) bekezdése alapján jogosult.
3. §

Dr. Halász Mónika
jegyzô

2. §
1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A módosított rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Mûködési feltételek biztosítása
Az önkormányzat hivatali szervezete, az ürömi képviselõ részére, feladatai ellátásához
szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket
(sokszorosítás, távközlési
szolgáltatás, postázás, tárgyalásra alkalmas helyiség) biztosítja.

Üröm, 2019. november 27.

XI. – XII.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
KÖZÉRDEKŰ
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelete Üröm Község
Polgármesteri Hivatalában 2019. téli idõszakában 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 2019. december 23tól 2020. január 3-áig terjedõ idõszakra a Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.
3. §
Az igazgatási szünet idõtartama alatt az esedékesség évében ki nem
adott szabadság egésze kiadható.

1. §
Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet 3. § a.) b.) pontja helyébe új a.) b.) pont lép.
„a.) lakás és a hozzá tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek és
építmények után 1000 Ft/m2/év azzal, hogy magánszemély esetében az
évi adó a 600.000. Ft-ot nem haladhatja meg.
b.) Az elsõ bekezdésben nem szabályozott nem lakás céljára szolgáló
helyiségek és építmények esetében, az ingatlan-nyilvántartásban egy
helyrajzi számon elhelyezkedõ építmény(ek) összes hasznos alapterületét figyelembe véve, az adó mértéke 1000 Ft/m2/év.”
2. §
(1)
Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet 4. §
a.) b) pontja helyébe az új (1) bekezdés a.) b.) pontja lép, valamint kiegészül egy új (2) (3) (4) (5) bekezdéssel.
„4. § (1) Adókedvezmény illeti meg a magánszemély adózót:
a.) A tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház megnevezéssel nyilvántartott ingatlan után fizetendõ adó 100%-ára, abban az
esetben, ha az építmény hasznos alapterülete a 160 m2-t nem haladja meg.
b.) A tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban egy lakásos lakás
megnevezéssel nyilvántartott ingatlan után fizetendõ adó 100%-ára, abban az esetben, ha a lakás hasznos alapterülete a 60 m2-t nem haladja meg.”

4. §
(2) Az új (2) bekezdés:
1.) A 2019. december 23. és 2020. január 3. között az ügyfélfogadás szünetel valamennyi szervezeti egységben.
2.) Az (1) bekezdésben meghatározott idõszakban az anyakönyvi ügyekért felelõs szervezeti egység telefonos ügyeletet tart, továbbá 2019. december 31-én a pénzügyi iroda tart helyben ügyeletet.
5. §
Jelen rendelet kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba és 2020. január
3-ával hatályát veszti.

„(2) A rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott kedvezmény az Ürömön lakóhellyel rendelkezõ adóalanyt illeti meg.”
(3) Az új (3) bekezdés:
„(3) Ürömi (állandó) lakóhellyel nem rendelkezõ adóalany a kedvezmény
50%-ára, azaz 80 m2-re jogosult, lakás esetében a kedvezmény 30 m2
után vehetõ igénybe.”
(4) Az új (4) bekezdés:
„(4) Nem kell építményadót fizetni a 40 évnél idõsebb lakóingatlanok után
abban az esetben, ha az adó alanya hitelt érdemlõen igazolja az ingatlan
létesítési, illetve használatba vételi idejét.”

Üröm, 2019. november 27.
Laboda Gábor
polgármester

(5) Az új (5) bekezdés
„(5) Amennyiben idõ közben az ingatlan legalább 50%-ban bõvítésre került, ez esetben a 40 éves idõtartamot a bõvítés idõpontjától kell számítani.”

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
16/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete a 16/2017 (XI.30)
önkormányzati rendelettel módosított 14/2016 (XII. 01.)
számú önkormányzati rendelet módosítására a helyi adókról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló
1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva egységes szerkezetbe foglalt helyi adórendeletét a
következõk szerint módosítja:
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3. §
(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
(2) A módosított rendelet a 2020. január 1-jétõl hatályba.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2019. november 27.

XI. – XII.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

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

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Országos Mentõszolgálat

104

Tûzoltóság

105

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenõ
Heves László
2097 Pilisborosjenõ, Budai út tûzoltószertár

06 26 336 248, 06 30 957 89 08

Rendõrség
Pilisvörösvári Rendõrõrs
Körzeti megbízott

107
06 26 330 130
06 20 489 67 12

FÕGÁZ
DMRV

06 40 474 474
06 27 511 511

ELMÛ
hibabejelentés

06 20/30/70 978 56 11
06 40 38 39 40

Zöld Bicske Kft (szemétszállítás)

06 22 350 111
H: 8.00-16.00
SZ.: 8.00-20.00
P: 8.00-12.00

Ürömi Polgárõrség

06 30 621 0615

Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7.

06 1 485 6900

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
Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18.

06 26 550 013
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.
Csordásné Tõkés Katalin Óvodavezetõ

06 20 289 81 25
06 20 571 62 56

Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22.
Király Veronika bölcsõdevezetõ

06 26 350 658
06 20 405 53 97

Idõsek Klubja
(nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
2096 Üröm, Ady Endre u. 3.
Szemerei Mihályné intézményvezetõ

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

06 70 61 99 311

06 20 548 58 86, 06 20 398 01 60, 06 20 344 60 60

Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49.

06 26 350 007

Közjegyzõ
dr. Stágel Judit 2096 Pilisvörösvár, Fõ u. 83.

06 26 332 259

B3 Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1.

06 26 350 244

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

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

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

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

Szerda:
06 30 698 9918

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
13.00 – 16.00 óráig,

Csütörtök:
Péntek:

Telefon

09.00 – 12.00 óráig,

10.00 – 13.00 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

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
14.00 – 20.00
14.00 – 20.00
Iskolafogászat

Elõjegyzés szükséges, személyesen vagy telefonon.

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

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

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

09.00 – 12.00 óráig,

2.) A hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje a következõ:
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

Kedd:

Közterület felügyelõ

a) Ügyintézõk:
		
		
		
		

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

Gyermekorvosi ügyelet
06 26 350 054/110

Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn

1.) Polgármester:
minden második páros hét szerda
Alpolgármester I.:
minden páratlan hét szerda
Alpolgármester II.:
minden páros hét szerda
Jegyzõ:
minden 2.hét szerdáján
tart félfogadást.

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

Tanácsadás

06 26 350 162

Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Csanády Beáta intézményvezetõ
Interwork Temetkezési Kft.
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a
Ügyelet 0-24

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

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

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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KÖZÉRDEKŰ
közérdekű

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot ír ki védõnõi munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony

Ellátandó feladat:
A területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védõnõi feladatok ellátása.

A határozott idejû kinevezés idõtartama:
A kinevezés határozott idõre 2020.09.05-ig szól.

Elõny: védõnõi gyakorlat, szakmai tapasztalat.

Munkavégzés helye:
Üröm Egészségház (2096 Üröm, Dózsa György u. 34.)

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15-ig

Pályázati feltételek:
Egészségügyi fõiskolai karon védõnõi oklevelet szerzett, vagy azzal
egyenértékûnek elismert oklevéllel rendelkezõ védõnõ
– Magyar állampolgárság
– Egészségügyi alkalmasság
– Cselekvõképesség
Büntetlen elõélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
Három hónap próbaidõ vállalása
Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak Üröm Község Önkormányzat címére (2096,
Üröm Iskola u. 10) történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a „védõnõi”
munkakör megnevezést.
– Személyesen: Feketéné Kovács Ágnes Igazgatási Irodavezetõ, 2096
Üröm, Iskola utca 10. Polgármesteri Hivatal

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
– Motivációs levél
– A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén csatolandó)
– Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30-ig.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Feketéné Kovács Ágnes Igazgatási Irodavezetõ nyújt a 06-26-350-054/107-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje, módja:
A pályázatokat Üröm Község Önkormányzat képviselõ-testülete a pályázatok benyújtását követõ soros ülésén bírálja el.
A pályáztató fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
Üröm Község hivatalos honlapja: www.urom.hu – 2019. december 05-ig
A KÖZIGALLAS publikálási idõpontja: 2019. december
Üröm, 2019. november 27.
Üröm Község Önkormányzat

Impresszum:

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

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

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

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.
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Megjelenik 3000 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054 • Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
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Tel.: 06/30/630-8980
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Az ürömi bajnok
2019. szeptember 7-én, Szarvason került megrendezésre az I. WKF Magyar Karate Vidék Bajnokság.
Ezen a történelmi jelentõségû versenyen Üröm is szerzett egy arany érmet! Egyesületünk sportolója: Zeke Dávid
a születésnapján utazott le Szarvasra, ahol utoljára indult
kadet korosztályban. Dávid az Ürömi és az Óbudai klubjainkban eltöltött évei alatt Magyar válogatott lett. Idén a
WKF Magyar Bajnokságon II. helyezést ért el, illetve szintén Ezüst érmet szerzett a Goju-kai Karate stílus Európa
Bajnokságon. Itt csapat formagyakorlat versenyszámban
is dobogóra állhatott!
Dávid a kiváló sporteredmények mellett, jó eredményeket ér el tanulmányaiban! Általános iskolai utolsó éves bizonyítványának eredménye,kevesebb mint 0,1 ponttal maradt alul az elõírttól, hogy megkaphassa a „Magyarország
jó tanulója, jó sportolója” kitüntetést. Kitartása, sikeressége példát mutat az Ürömi fiataloknak.
Egyesületünk célja, hogy minél több Ürömi fiatalt motiváljon, hogy kövessék Zeke Dávidot az „úton”!
Szabó János
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Az Ürömi Sport Club hírei
Örömmel jelenthetem be, hogy a 2019 áprilisában beadott TAO pályázatunk engedélyezése november 27-én megtörtént, a határozatot
megkaptuk! (Igaz nem siették el, de a lényeg a
sikeres pályázat).
Az engedély, többek között, tartalmazza a mûfüves pálya körbekerítését rozsdamentes anyagból 180 cm magasan, és a pályán
körben "viakolor" járda kialakítását is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az Önkormányzat vagy az egyesület elzárja majd a pályát a lakosság szabad felhasználása elõ! Viszont legalább éjszakára, és ha hó van rajta, zárva lehet a felújított játéktér. Nappal természetesen nyitva lesz és az ürömi lakcímmel rendelkezõk ingyenesen használhatják, ahogy eddig is. A pályázat, "tárgyi eszköz felújítás ", 70 - 30 %-os, ez azt jelenti , hogy 70%-ot az egyesületnek
kell összeszednie TAO támogatás keretében válalkozóktól/cégektõl,
30%-ban pedig a tulajdonos önkormányzat járul hozzá a kialakításához! A támogatást nyújtó vállakozók a Társasági/Nyereség adójukat a NAV-nak minden évben elutalják és ennek 80%-át egy az
egyesülettel kötött szerzõdés keretében a NAV 14 napon belül vis�szautalja az egyesületnek. Ezért a támogatást nyújtó cégek a jelen-
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legi törvények szerint 14,5%-os adókedvezményt kapnak! Nagyon
szépen kérünk mindenkit, hogy segítsen ilyen vállakozókat/cégeket találni, hiszen a fent leírtak tudatában mindenki jól jár és a községnek egy kulturált szép létesítménye lesz, amit gyermekeink és a
felnõtt lakosok is nagy szeretettel, jókedvûen használnak, és használni fognak! Több támogatónk is van a TAO keretében, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönjük az eddigi segítséget is!
A felnõtt csapat jelenleg a 16 csapatos bajnokságban a nem
"elõkelõ" 10-ik helyen áll, ami nem azt jelenti , hogy rossz gárdánk
van. Sõt, véleményem szerint a jelenlegi csapat tudásban/képességekben a 2-4-ik helyre lenne hivatott. De, sajnos a vasárnapi idegenbeli "bajnokikkal" óriási gondjaink vannak. A kezdõcsapat fele
nem nagyon tud eljönni vasárnap és ezért tulajdonképpen mindig
tartalékosan állunk ki idegenben. Családos emberek, valahol meg
is értem ezt. A hazai mérkõzéseket szombaton rendezzük, ezeket
általában meg is nyerjük, hiszen teljes csapattal tudunk kiállni. "Elcsúszott" többek között nálunk a jelenlegi elsõ, a második helyezett, és a Pilisvörösvár is. Egy döntetlenünk van itthon a többit nyertük. "Hazai meccset veszteni NEM szabad, hiszen Ürömön mindig
süt a nap", ezt szoktuk mondani ! A 3-4-ik helytõl kb. 6 ponttal vagyunk lemaradva, ez nem tragédia és behozható. Rajta vagyunk a
megoldáson...
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Ahogy már írtam, gyermekeink U7-9-11-13, Bozsik rendszerben
szerepelnek. Télre most beneveztünk három korosztályt U11-13-15,
terem "futsal" bajnokságra. Ez nekik új, meglátjuk a hozzáállást, a
kedvet és ha értékelik, lesz kedvük hozzá, akkor ezt ezentúl minden
télen megtesszük. U15-16-os korosztályunkban 12-14 gyermek létszámunk van, ez kevés nagypályára, ezért kényszerbõl "összeálltunk" Leányfalu hasonló korosztályával ebben az évben. Nem szerettük volna , ha elmennek vagy leállnak a gyermekek, mert az adott
korosztály nincs indítva bajnokságban. Az egyesület teljes létszáma
jelenleg kb 120 fõ, ennek nagy része gyermek, utánpótlás korú, de
nagyon reméljük, hogy akik nincsenek leigazolva, de edzésre járnak, (kb.20 gyermek) azok is mihamarabb úgy döntenek hogy a lab-

darúgást választják állandó sportnak, hiszen ennél szebb játékot én
személy szerint nem nagyon tudok ezen a világon!
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!
Maradok tisztelettel:
Podhorcsek Miklós elnök: 06 20 208 7782
(TAO pályázati támogatás)
Tóth László: 06 70 204 4424 Utánpótlás vezetõ
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Hagyományőrzők

Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Szeptember 28-án szüreti napot rendeztünk a Mûvelõdési
Ház és a Néptáncmûhely közremûködésével. A felvonulási menet elõtt a hintón a bíró, bíróné és a zenészek ültek.
Borral, pogácsával kínáltuk az érdeklõdõket. A felvonulás
után a Mûvelõdési Házban fellépett a Német Nemzetiségû
Kórus, majd a néptáncosok csoportjai adtak színvonalas
mûsort. A bográcsban fõtt a pusztapörkölt. Frissen préselt
musttal, borral kínáltuk a résztvevõket. Házi süteményt is
sütöttünk a Szépkorú nyugdíjas társainkkal. A talpalávaló
zenét Sándor János és népi zenekara szolgáltatta.
Október 1-jén Idõsek Világnapja volt az INO-ban. A Polgármester úr egy szál virággal köszöntötte az idõseket.
Október 3-án Etyekre kirándultunk, ahol végigsétáltunk
a pincesoron. Tatabányán a Turul madár szobrát csodáltuk meg, melynek hatalmas szárnyai alatt fotózkodtunk.
Vértesszõlõsön megnéztük az elsõ elõember (Samu) maradványát és használati tárgyait. Tatán a Vármúzeumba látogattunk el. Kisvonattal körbejártuk a várost és a tavat,
majd közös ebéden vettünk részt.
Október 21-én Tinnyén megtekintettük a Homokszobor Kiállítást. A szobrok híres magyar költõkrõl és politikusainkról lettek megformázva. Hazafelé az Üvegtigris címû
film büféjénél kávéztunk, majd az õszi tájban gyönyörködtünk a Garancsi-tó partján.

Turulmadár

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen vettünk részt a Mûvelõdési Házban.
Novemberben Erzsébet és Katalin névnapokat tartottunk, finom süteményeket sütöttek a névnaposok.
November 30-án a Békásmegyeri Közösségi Házban a
Békási Foltvarrók Csoportja Kiállításának megnyitóján vettünk részt, klubtársunk Pannika meghívására. Megcsodáltuk a gyönyörû kézimunkájukat.

Etyek
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Szüreti felvonulás

December 1-jén a József Attila Színház Naplemente
elõtt címû elõadását néztük meg.
December 5-én Mikulás napot, Borbála névnapot tartottunk. Boros teával zsíros kenyérrel készültünk.
December 18-án az INO-ban karácsonyi ünnepséget
rendeznek, amelyen mi is ott leszünk.
December 19-én az évzáró közgyûlést követõen karácsonyi ünnepséget tartunk.
Boldog Békés Ünnepeket, Sikerekben Gazdag Új Évet
Kívánunk Mindenkinek!
Fehér Istvánné
elnök
Turulmadárnál

Üvegtigrisnél

Tinnyén a Homok Múzeumnál
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Az Ürömi Szépkorúak Egyesülete eseményei
Klubunk ismét elérkezett egy év végéhez, ami
tartalmas kirándulásokkal,ünnepekkel és fesztiválokkal volt tele.

Nagyon büszke vagyok klub tagjainkra, akik egész évben segítenek, hogy kevesebb terhet jelentsen számomra az idõ beosztása. Itt is szeretném megköszönni mindenkinek az egész éves munkáját,kitartását, valamint azt
a magatartást és segítségnyújtást, amit egymás iránt tesznek. Bátran ki merem jelenteni, hogy klubtársaim szerényen, vitamentesen a legnagyobb szeretetben töltik napjaikat a klubunkban. A számok magukért beszélnek, immáron taglétszámunk a kezdeti 16 fõrõl 67 fõre gyarapodott,
aminek nagyon örülünk, viszont így már a székhelyünkön
lévõ klubhelyiségünket kezdjük kinõni.
Nagy örömmel telt az októberi, novemberi és decemberi születésnaposok megünneplése.
A szüreti mulatságot sem hagytuk ki, természetesen
az Október 23.-i ünnepségrõl sem maradtunk le, valamint
a megújult Üröm-Pilisborosjenõi Református templom felavatásán is részt vettünk.
Ezt követõen egy igen élménydús Rock and Roll
(Pedrofon Együttes) koncerten vettünk részt a Mûvelõdési
Házban, mely feledhetetlen élmény volt számunkra.
December 6.-án megtartottuk az évzáró közgyûlésün
ket, majd ezt követõen fergeteges hangulatú karácsonyi
ünnepséggel zártuk az évet.
Köszönjük, hogy vendégeink elfogadták a meghívást
és velünk együtt ünnepeltek.
Mindenkinek kívánunk Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet az Ürömi Szépkorúak Egyesületének nevében!
Ürömi Szépkorúak Egyesülete
Csonkáné Varga Ibolya vezetõ
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Vidákovits Tibor alpolgármester és Halász Mónika jegyzõ
köszöntötte Pere Ferencnét 90. születésnapja alkalmából.
Nagyon sok boldog évet kívánunk, erõben, egészségben!

XI. – XII.

51

Ürömi Tükör
Német Kisebbségi Egyesület

A 2019. évben, az Ürömi Német Nemzetiségi Egyesület és azon belül a
Heimat Singkreis Német Nemzetiségi Kórusban történtek áttekintése
Egyesületünk és kórusunk, az ürömi Heimat
Singkreis Kórus ebben az évben is sok és változatos programot szervezett, valamint sok programon vett részt.
Az Egyesület és a Heimat Singkreis Kórus júniusban Német
Nemzetiségi Kórustalálkozót szervezett. Ez volt Üröm történetében
az elsõ nemzetiségi kórustalálkozó. A rendezvényt a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermében
tartottuk. Meghívott vendégeink olyan kórusok voltak akiknél már,
különbözõ rendezvényeken a mi kórusunk is énekelt. De a meghívottaink voltak az Ürömi Napraforgó Óvoda, Õzike csoportja és az
Ürömi Öröm Néptáncmûhely felnõtt csoportja is. Nagy örömünkre
mindegyik fellépõ csoport nagyon szép és színvonalas mûsort adott
elõ. A mûsor után vendégeinket házias meleg étellel, házi süteménnyel, üdítõ itallal és finom Ezüst-hegyi borral kínáltuk.
Természetesen vendéglátás közben és utána vendégeinkkel jót
beszélgettünk és nem maradhatott el a kórustalálkozókon már megszokott közös éneklés sem. Büszkék vagyunk, hogy az elsõ Ürömi
Német Nemzetiségi Kórustalálkozónk nagyon színvonalas és tartalmas volt, melyen mindenki jól érezte magát.
Természetesen helyben, Ürömön is több rendezvényen léptünk
fel. Ilyen volt a Tavaszköszöntõ Ünnepség, a Szüreti Mulatság és a
Nyári Fesztivál.
Kórusunk április 26-én a szentmise után részt vett a kitelepítésrõl
szóló megemlékezésen, ahol énekeinkkel emeltük e szomorú
eseményrõl szóló emlékezés ünnepélyességét.
Idén is megszerveztük Margit nap alkalmával a Jókai utcában, a
Szent Margit Kápolnánál a szentmisét, amit a kápolna elõtti agapé
és jó hangulatú beszélgetés követett. Köszönetet mondunk Péter

Szentmise

Atyának a szép beszédért, és természetesen nagyon köszönjük a
kápolna környékén élõ lakótársainknak, hogy rendszeresen takarítják és gondozzák a Szent Margit Kápolna környezetét.
Kórusunk Mindenszentekkor, a temetõben tartott ökomenikus
istentiszteleten is részt vett.
A Heimat Singkreis Kórus az idén nyáron is meghívást kapott a
Braunhaxler Óbuda Német Hagyományokat ápoló Egyesülettõl, az
óbudai Fõ téren megrendezésre kerülõ Óbudai Búcsún való fellépésre, melynek kórusunk örömmel tett eleget. A fellépés után megtekintettük a többi szereplõ mûsorát és kedves ismerõsökkel, és
még ismeretlenekkel hagyományainkról beszélgetve sok érdekes,
hasznos tapasztalattal gazdagodtunk, mely identitásunk õrzésére,
ápolására szolgált. A délutánt egy nagy közös fagyizással zártuk,
így ismét egy kellemes délutánt töltöttünk el együtt.
Szeptemberben meghívást kaptunk a Lustige Schwaben Kórus
20 éves évfordulója alkalmából rendezett Kórustalálkozóra, Budakalászra, mely találkozón örömmel vettünk részt.

Nyári fesztivál
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Kórusunkat az a megtiszteltetés érte, hogy még szintén szeptemberben felkérést kaptunk a Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság
Plébánia, Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi
Önkormányzata és a Braunhaxler Egyesülettõl az Óbudai Pikniken való fellépésre. A Kórustalálkozó az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébániatemplomban volt, majd utána a Szüreti felvonuláson vettünk részt Bús Balázs polgármester úrral, fúvós zenekaros
felvezetéssel a Vörösvári úton a Flórián térig és vissza a templomig.
Egy igazán hangulatos, baráti és kedélyes rendezvény résztvevõi
voltunk.
Októberben kirándulást szerveztünk Pannonhalmára és Zircre idegenvezetõ kíséretében. Pannonhalmán megtekintettük a
Fõapátságot és a Könyvtárat, majd ebéd után Zircre mentünk. Zircen
a Ciszterci Apátságot, templomot néztük meg egy kedves szerzetes
idegenvezetésével. Egy kávézás, süteményezés után sok szép emlékkel tértünk haza. Nagyon kellemes napot töltöttünk együtt.
Ez év januárjában Laboda Gábor polgármester úr felajánlotta
az Üröm, Táncsics u. 2. szám alatti ingatlant az ürömi németség részére, 25 éves használati joggal, 6 év alatti felújítási kötelezettséggel Német Nemzetiségi Tájház kialakítására. Az Egyesület örömmel fogadta az ajánlatot, melyrõl szerzõdést kötöttünk a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal közösen Üröm Község Önkormányzatával. A felújítás anyagi fedezetére ígéretet kaptunk Ritter Imre
országgyûlési képviselõtõl, melynek feltétele a 25 évre szóló használati jog bejegyzése a tulajdoni lapra. A bejegyeztetést az Egyesület elintézte. Az pénzügyi fedezetre a kérelmet a két szervezet aláírta és benyújtotta Ritter Imrének. Jelenleg a válaszra várunk.
Az ingatlanon lévõ épület rendkívül lelakott állapotú. Áprilisban
az Egyesület 7 tagja a kert egy részén bozótot irtott, majd azt elszállította. Novemberben a házban lomtalanítás történt, melynek során
egy 8 m3-es konténert töltött meg az Egyesület 5 tagja.
Az épület felújításához rengeteg munkára lesz szükség, de az
Egyesület tagjai lelkesek és pozitívan állnak a feladatok elé. Kérelmünk kedvezõ elbírálása esetén megkezdõdhet az érdemi munka.
Ezúton is köszönjük az eddigi két lelkes csapatnak a munkáját.
Hagyományainkhoz hûen december 6-án Adventi Ünnepséget
szerveztünk, melyen az ürömi Napraforgó Óvoda Katica csoportja
nagy örömmel vett részt, szép elõadásuk emelte az ünnep hangulatát. Kórusunk is karácsonyi mûsorral készült, majd vendégül láttuk a
meghívott idõsebb és fiatalabb lakótársainkat.
Idén is Advent alkalmából december 8-án Adventi Koncertet
szerveztünk a Római Katolikus Templomba, melynek keretében
szép egyházi és karácsonyi énekeket hallhattunk a dunabogdányi
Cecília Kórus elõadásában. Az érdeklõdõket szeretettel vártuk.
Ezek az események is alkalmat teremtenek hagyományaink
õrzésére, ápolására és az egymással való jó kapcsolat tartására.
Köszönetet mondunk az Egyesület tagjainak és mindenkinek
aki bármilyen módon támogatott minket abban, hogy ebben az évben is ilyen élményekben gazdag programokon tudtunk részt venni és azokat szervezni.
Falvai Józsefné Anni
Német Nemzetiségi Egyesület

Óbudai búcsú

Tájház rámolás

Tájház kerti munkák
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Szüreti mulatság 2019

Õszi rendezvényeink között szerepelt a Szüreti Mulatság.
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely, a Hagyományõrzõ
Egyesület együttmûködése révén ismét vidám szüreti
hangulattal, mustkóstolóval és finom süteményekkel vár
tuk kedves Vendégeinket.
A falubeli felvonulás – a Bíró úr és a Bíróné Asszony,a
borkóstolók, a pogácsázás – vidám, beszélgetõs sétává
kerekedett, kicsikkel, nagyokkal,fiatalokkal és örökifjúkkal
közösen.
A Mûvelõdési Házban a dalos programokat, melyeket a
Német Kórus, majd a Hagyományõrzõ Egyesület tagjai ad
tak elõ, a Néptáncmûhely ügyes táncosai követték.
Köszönjük a fellépõknek a színes mûsort, a Hagyomány
õrzõknek a süteményeket, a bort, mustot az Ezüsthegyi
Gazdáknak, elsõsorban Gábeliné Jucinak.
Külön köszönet a kisbírónak, Kuszkó Dánielnek a prog
ram lendületes moderálásáért.
A mûsorokat muzsikálós este, táncház követte, ahol
a még kicsik-nagyok együtt ropták a talpalávaló zenére,
amelyet Sándor János prímás és népi zenekara szolgálta
tott, majd késõ este a zenészek véget vetettek a zenének
és hazamentek a vendégek…
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Vacsora négyesben
2019. szeptemberének végén „Vacsora négyesben” címmel színházi elõadást láthattak a Mûvelõdési Házban az érdeklõdõk.
Donald Margulies eredeti nyelven „Dinner
with friends” (szó szerinti fordításban: „vacsora
barátokkal”) címû drámáját, már régóta nagy
sikerrel játsszák a New York-i Broadway szín
házban, majd lefordított változatait szerte a vi
lágban, így Magyarországon is. A darab mindig
aktuális kérdésekkel foglalkozik, valószínûleg
ez a titka látványos sikerének.
Ürömön a Pódium Színház jóvoltából láthat
ták Gieler Csaba rendezésében. Az elõadás
„motorja” Bednai Natália mûvészeti vezetõ volt,
akivel az Ürömiek már nem elõször találkoz
nak, színházi/gyermekszínházi produkciókban
már korábban is láthatták.
Az elõadáson teljesen megteltek a széksor
ok, a nézõk tartalmas és színvonalas produk
ciót láthattak.
Az elõadás az Önkormányzatnak köszön
hetõen ismét ingyenes volt.

Pedrofon együttes koncertje
A Mûvelõdési Ház retro Rock and Roll estje novemberben nagy sikernek örvendett.
Nagyon jó hangulat volt, szuper együttessel, a Pedrofon Ze
nekarral és közönséggel. Az Együttes honlapján az alábbi nyi
latkozat olvasható:

,,Az ürömi mûvelõdési ház egy igazi békebeli kedves kis
retro intézmény. Kezdõ muzsikusként hasonló intézményekben kezdtük pályafutásunkat és nagy öröm volt itt játszani. A Szuper Közönség, kíváncsi helyi lakosokból, valamint a
Pedrofónikusokat követõ táncosokból állt. A korai kezdés ellenére az elsõ pillanattól fogva teltházas táncos õrületben volt
részünk és már nagyon várjuk, hogy visszatérjünk Ürömre!”
A visszatérés idõpontja: 2020. február 28-án pénteken 18
órakor lesz! Szeretettel várunk minden Érdeklõdõt!
Belépõjegyek árusítása a koncert elõtt 2 órával kezdõdik
a helyszínen, ára: 1000Ft. Elõvétel nincs.
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek
Delia Owens regénye ÉszakKarolina ritkán lakott, mocsaras
partvidékén játszódik az 1950-es,
60-as években. A történet fõhõse a
lápvidéken sorsára hagyott kislány,
Kya Clark, aki az évek során elszigeteltségében önellátásra rendezkedik be, s alig érintkezik a környékbeliekkel. Az elsõ szerelem azonban Kya életét is felforgatja: a közeli kisvárosban élõ Tate megtanítja olvasni, és õ az, akivel a lány osztozni
tud a természet és a költészet szeretetében is. Ám nem Tate az egyetlen, aki érdeklõdik a különleges,
magának való lány iránt… A biológus Owens elsõ regénye egyszerre
fordulatos krimi, érzékeny fejlõdésregény, valamint a vadon és az
emberi lélek lenyûgözõ természetrajza.
Adam Kay: Ez fájni fog – Egy fiatal orvos naplója
A szerzõ Nagy-Britanniában orvos rezidensként dolgozott 2004 és
2010 között. Képzése alatt mindvégig naplót vezetett, könyvében a
Nemzeti Egészségügyi Szolgálat
frontvonalának esetei és napjaink
válságának elemzései olvashatók.
Egy fiatal orvos számol be életérõl,
örömeirõl, bánatairól, áldozatvállalásokról és a számunkra, magyarok
számára is ismerõs õrjítõ bürokráciáról.
A morbid humor kedvelõi ki ne
hagyják!

menedéket nyújt, akik a kislányhoz
hasonlóan magukra maradtak és
segítségre szorulnak. A Szirmokba
zárt szavak rabul ejtõ történet a minket kísértõ, elfojtott emlékeinkrõl és
a mesélés gyógyító erejérõl.
Náray Tamás: Az utolsó reggel Párizsban I-II.
Milyen hosszú az út a szocialista Magyarország szürkeségébõl Párizsba, a fény és a divat városába?
Hogyan lesz egy furcsa, akaratos
kisfiúból egy nemzetközileg jegyzett divatmárka tervezõje, és hogyan tudja megtartani és megvalósítani sajátos személyiségét egy
olyan rendszerben, ahol a konformizmus és az igazodás fontosabb
és jövedelmezõbb, mint az egyéniség és a kreativitás? Az itthon és
külföldön egyaránt híres és elismert
divattervezõ önéletrajzi ihletésû regénye, amely egyszerre lenyûgözõ
karriertörténet, fejlõdési regény és
egy különleges család különleges
gyermekének portréja.

Klaus Hagerup: A kislány, aki meg
akarta menteni a könyveket
Tudod, mi történik a könyvekkel, amiket nem kölcsönöznek ki a
könyvtárból? Ha senki sem olvassa õket többé, eltûnnek, és velük
együtt azok is, akik a könyvekben
élnek. Anna mentõakciót szervez…
Bájos és költõi mese a varázslatról,
melyre a könyvek képesek: megváltoztathatják az életünket…
Olvasása 8 éves kortól ajánlható.

Fa Nándor: Kalandjaim a Föld körül
Az elsõ magyar vitorlázó, aki saját kezûleg épített hajójával kerülte
meg a Földet, most elmeséli az útja során átélt izgalmakat. Nemcsak
azt tudhatod meg, mi történt a kormány nélkül hánykolódó hajóval a
Déli-tengeren, de az is kiderül, mi
a teendõ, ha egy vérszomjas cápával találod szembe magad. És vajon milyen az élet egy aprócska, de
mûködõ vulkánszigeten? Miközben
a megtörtént eseményeket feldolgozó regényt olvasod, a kérdésekre
is választ kapsz. Láss világot, és kísérd el Föld körüli útjára a legsikeresebb magyar vitorlázót! Üdv a fedélzeten!
Olvasása 9 éves kortól ajánlható.
Holly Ringland: Szirmokba zárt szavak
A kilencéves Alice a világtól elszigetelten él a tenger partján,
ahol édesanyja elbûvölõ virágai és azok titkos történetei megóvják bántalmazó apjától. Ám amikor egy tragédia visszavonhatatlanul megváltoztatja az életét, a lányt nagymamája veszi pártfogásába, aki az Ausztráliában õshonos virágfajok mellett olyan nõknek is
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A könyvtár nyitvatartása:
Hétfõ: . ...................................... zárva
Kedd: ............................... 8:00–13:00
Szerda: .......................... 12:00–19:30
Csütörtök: ....................... 8:00–13:00
Péntek: ............................ 8:00–13:00
Minden hónap elsõ és harmadik
szombatján: 8:00–13:00
Üröm, Dózsa György út 18.
Tel.: 06 26 350 199
konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
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Legyen tájékozott, tudjon többet!
Az autóra idegen rendszámot felhelyezni bûn
70. § (1) * Kérelemre P betûjelû ideiglenes rendcselekmény!
számtáblát kell kiadni
P-rendszámot sem lehet az interneten legálisan vásárolni. A P-rendszámot a külföldrõl behozott gépkocsikra lehet felhelyezni a magyarországi forgalomba helyezés,
mûszaki állapotfelmérés idejére és azzal csak az importálást végzõ cég képviselõje közlekedhet. Aki nem alkalmazottja a cégnek, nem vezethet ilyen rendszámú autót!
Kérjük Önöket, hogy a jogszabályban meghatározottakat olvassák át figyelmesen, mert a törvény nem
tudás nem mentesít a felelõsségre vonása alól.

P-rendszám megszerzésére illetve használatára fel
jogosító jogszabály:

a) * a fõ tevékenysége szerint jármûgyártó gazdálkodó
szervezetnek az általa gyártott, vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem
helyezett jármûvei tesztelése,
b) a fõ tevékenysége szerint gépjármû-kereskedelemre
jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba
nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármû kereskedelmi célból történõ szállítása,
továbbá kereskedelmi célú kipróbálása,
c) * a gépjármû-fenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont, vagy lejárt mûszaki
érvényességû jármû javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenység (a javítást megelõzõ vagy azt követõ kipróbálás), és
d) a közlekedési kutatóintézetnek jármûvizsgálatok
végzése,
e) * a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplõ,
a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jármûfejlesztõ szervezetnek tesztelés céljából.
(2) * A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott
jármû vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem
engedhetõ át, kivéve

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
15. Az ideiglenes rendszámtábla
63. § (1) Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre és azon jármûvekre kell kiadni, amelyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, vagy amelynek az állandó rendszámmal történõ közlekedése bármely okból átmenetileg nem
lehetséges. Az ideiglenes rendszámtábla leírását a 14.
melléklet tartalmazza.
(2) A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre
a) az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont jármûre
V betûjelû,
b) a jármû javítási és jármû kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármû más EGT-államba
történõ javítási, vagy kereskedelmi jellegû szállítása,
vagy kísérlet, vagy kipróbálás céljából üzemeltetett
jármûre P betûjelû,
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a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a jármûgyártó által a teszteléssel megbízott személyt,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, azonban ez esetben a jármû használata során a
gépjármû-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
személynek is a jármûben kell tartózkodnia. A P betûjelû
ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerûségét
a közúti ellenõrzés során okirattal kell igazolni,
c) * az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a fejlesztõ által a teszteléssel megbízott személyt.
(3) * Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
jármûjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûvet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi
feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben a jármûszerelõi
tevékenység önálló végzéséhez elõírt képesítéssel. A jármûvet vezetõ személy e feltétel fennállását a
jármûjavító szervezet által kiadott okirattal köteles igazolni.
(4) * A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármûnek a közúti forgalomban való részvételérõl a
közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.
(5) A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott
jármûvel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyezõ közlekedési
igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.
(6) * A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármû esetében az (5) bekezdésben meghatározott

személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól
akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármû ezen
jellemzõinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban elõírt korlátozásokon túl
útvonalbeli, területi és idõbeli korlátozásokat írhat elõ. Ezt
és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes forgalomban tartási engedélyen
fel kell tüntetni.
(7) * A P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott vagy - ha a vontató és a vontatott jármû egy vezetõvel
vesz részt a közúti forgalomban - azzal ellátott jármûvet
vontató jármû vezetõje a közúti közlekedés során köteles
igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel,
az indítási naplóval és a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételeket igazoló okirattal a rendszámtábla használatának jogszerûségét, valamint a kötelezõ gépjármûfelelõsségbiztosítás fennállását.

Egyedi azonosító jellel visszaélés:
Btk. 347. § (1) Aki
a) egyedi azonosító jelet eltávolít vagy meghamisít,
b) olyan dolgot szerez meg, használ fel, vagy olyan
dologról rendelkezik, amelynek egyedi azonosító jele hamis, hamisított, vagy amelynek egyedi azonosító jelét eltávolították,
bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) A büntetés egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt
üzletszerûen vagy bûnszövetségben követik el.
(3) E § alkalmazásában egyedi azonosító jel: az olyan
dolognak, amelynek a birtoklását vagy rendeltetésszerû
használatát jogszabály hatósági engedélyhez köti, a
gyártónak vagy a hatóságnak a dolgon, illetve annak
alkotórészén alkalmazott, egyedi azonosításra szolgáló jelölése.
Bûncselekmény gyanúja esetén haladéktalanul értesítse a rendõrséget
a 107 vagy 112 ingyenes segélyhívó
számokon!

Biztonságos, balesetmentes
közlekedést kíván a
Budaörsi Rendõrkapitányság!
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Ürömi Tükör
Rendőrségi felhívás

Üzenet az advent biztonságáért!
A karácsony az év legmeghittebb, sokak számára
talán a legszebb ünnepe. Szeretetrõl, melegségrõl,
egymásra figyelésrõl szól. Az ország bármely pontján járjunk is, az ünnep fényeit látjuk. Az utcákon
és kertekben megjelennek a színes égõkkel díszített fák, az asztalokon ott az adventi koszorú, sok
helyen, az ajtókon, ablakokban is gyertyák köszöntik az arra járót.
Üzenet a biztonság jegyében
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet elterelve próbálják elemelni a pénztárcákat és egyéb értéktárgyakat.
Kérjük, legyen elõvigyázatos az ünnepi bevásárláskor ne
a bevásárlókosárba helyezze el kézitáskáját, illetve ne tartsa
bankkártyáját és annak PIN kódját egy helyen!
Kérjük, legyen figyelmesebb, és az ünnepi utazás ideje
alatt értékeit ne hagyja egy pillanatra sem õrizetlenül, és tömegközlekedés során kézitáskáját mindig tartsa testközelben, zártan!
Sokan hagynak értéket látható helyen az autóban. A parkolóban õrizetlenül hagyva akár másodpercek alatt feltörhetik a gépjármûvet, megszerezve a benne hagyott értékeiket,
jelentõs kárt okozva az autóban.
Kérjük, legyen figyelmesebb az ünnepi utazások ideje alatt, és gépkocsiját minden esetben zárja le, és
ellenõrizze is le!
Kérjük, legyen körültekintõbb az adventi idõszakban, és
ne hagyjon semmit az autó utasterében!
Kérjük, legyen óvatosabb, amennyiben autóúton vagy
autópályán megállítják, kiszállást követõen zárja be gépkocsiját!
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyûjtõkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben egyaránt. Elõfordulhat, hogy az „adománygyûjtõk” valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják megszerezni a pénzünket saját maguk számára. Fontos tudni, hogy a valódi
adománygyûjtõ szervezetek soha nem kérnek készpénzt,
minden esetben csekk befizetésével lehet õket támogatni.
Kérjük, legyen elõrelátóbb, és ne adjon az
adománygyûjtõknek készpénzt! Kérjen bankszámlaszámot,
vagy csekket és ellenõrizze le az adományt kérõ alapítványt,
személyt mielõtt adakozna.

Kérjük, legyen óvatosabb, és ne posztolja az ünnep
minden eseményét a világhálón!
Kérjük, legyen körültekintõbb internetes vásárlások
elõtt, csak ellenõrzött oldalakról, személyektõl rendeljen!
Kérjük, legyen elõvigyázatos, és ajtó nyitás elõtt
gyõzõdjön meg róla, hogy ki akar bejutni a lakásába. Idegent soha ne engedjen be otthonába, bármilyen indokra is
hivatkozik!

Otthona biztonsága érdekében kérjük, fogadják
meg az alábbi tanácsainkat:
Kérjük, legyen elõvigyázatos és utazási szándékáról ne
beszéljen idegenek elõtt!
Kérjük, legyen megfontolt és a lakás pótkulcsát ne tartsa elrejtve a bejárati ajtó közelében!
Kérjük, legyen figyelmesebb az ünnepek ideje alatt, és
ha hosszabb idõre elutazik, lakása nyílászáróit többször
ellenõrizze le, hogy biztosan zárva legyenek!
Kérjük, legyen elõrelátóbb, és lakása védelme érdekében biztonsági zárral lással el otthonát!
Kérjük, legyen elõvigyázatos, és készítsen értékeirõl (pl:
mûszaki cikk és annak gyári száma, jótállási jegy, ékszerek)
fényképes értéklistát, és azt helyezze biztonságos helyre!
Kérjük, legyen elõvigyázatos, ne tartson otthonában
nagyobb összegû készpénzt!
A karácsony a szeretet ünnepe, ennek fényében még több
figyelem, és gondoskodás kell hogy jusson idõs szeretteink,
egyedülálló rokonaink, ismerõseink, barátaink részére.
Amennyiben bûncselekmény áldozatává vált, jelezze
azt személyesen a legközelebbi rendõrkapitányságon,
a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük odafigyelésüket mind magukra mind embertársaikra, hogy az ünnepeket ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!
BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET
KÍVÁN A PEST MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLYA!

Az ünnepre készülõdést a csalók is kihasználhatják.
Kérjük, legyen bizalmatlanabb, amennyiben családtagjaival kapcsolatos hírt kap, minden esetben ellenõrizze annak valóságtartalmát!
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KÉMÉNYSEPRÉS

Kéményseprési kisokos
Pest megye teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetõinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprõipari szervezetének szakemberei végzik el. Tekintettel az elmúlt idõszakban a kéményseprés területén
végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerezõ közleménnyel segítjük az eligazodást.
A kéményseprõk szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet
sorolni: a családi házban és a társasházban élõkre. Mindkét csoport tovább
osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol
van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függõen, hogy melyik kategóriába tartozik:
Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet,
annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprõ akkor jön,
amikorra a kéménytulajdonos idõpontot foglal. Noha már nem kötelezõ a
vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelõanyaggal mûködõ fûtõberendezéseket
évente, a gázüzemûeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az idõpont
egyeztetését a következõ linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken
lehet kezdeményezni.
Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függõen, hogy milyen fûtõeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenõriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen
a linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35
– a település irányítószámának megadásával elérhetõvé válik azon
kéményseprõcégek listája, amelyek egyikétõl meg kell rendelni a munkát.
Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprõ és két idõpontot ajánl, amelyben ingyen elvég-
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zi az ellenõrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 .
Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van
bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprõ megrendelés nélkül, de pénzért
dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat,
ha a társasház gyûjtõkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá esõ
részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.
A múltban úgy tartották, hogy kéményseprõvel találkozni szerencsét
jelent. Ma sincs ez másképp. A tûzmegelõzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelõzése területén bizonyított a kéményseprõk
rendszeres ellenõrzõ munkájának fontossága. A szakemberek modern
eszközöket, mûszereket használnak, és a tûzmegelõzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezetõ
teljes nyomvonalának szemrevételezése és mûszeres ellenõrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb
idõbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított idõt. A munka elvégzésérõl
és az eredményrõl minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésõbb a
következõ ellenõrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.
Fûtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres mûszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fûtõeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is
mûködtethetõ.
Érdemes a munkát idõben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fûtési szezonon kívüli idõszakban pedig a
kéményseprõk kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tudunk gondoskodni.
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

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

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

Építôanyag gyártó
Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12
és értékesítô
TûzifaTársaság
kapható!
Betéti
2096 Üröm,
F� utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

CSECSEMŐMÉRLEG
BÉRLÉSE, ÉS
2096 Üröm,
FORGALMAZÁSA
Budakalászi út 0/64/7

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

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

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

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

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

Megbízható,
precíz, gyakorlott
GYORSSZERVIZ

házvezetőnő
Tel.:
26/336-063vállal
Mérleglabor Kft.
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
takarítást,
ablaktisztítást,
2096
Rákóczi u. 19.
Tel.:Üröm,
06-20-9382-405
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást, egyéb háztartási
Tel.: 26-550-057
Üröm, F�az
út 1.
TEL: 26/ 550 - 140
NYERJEN
Üröm-Csillaghegy
06-26-350-247
06-30/713-3150
Mobil: 30/308-8939
MINDEN AUTÓ TÍPUSRA
kisbusszal idôt!
Nyitva tartás:
Templom Tértôl a HÉV-ig a menetidô
Augusztus-Szeptember Acsak
15 perc. Hívásra elmegyünk
H–P.: 07–17
Sadovéra, vagy az ürömi MÁV állomás
is elérhetô velünk, hiszen lemegyünk a
Sz.: 07–12

47

– zsalukô
– gipszkarton

Bécsi úti körforgalomig is.
Busztelefon: 0620/612-53-57
(menetrend elérhetô:
www.urom.hu honlapon)

– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
valamint egész évben
kapható
fabrikett és tûzifa!
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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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Oliva Étterem – Házhozszállítás
• Minden munkanapon
• Egy fajta leves 0,5 L • Két fajta fôételbôl választhat

MEGNYITOTTUNK!

• Saját ételhordó kötelezô
• Menü ára kiszállítva 1000 Ft/adag
• Fizetés a megrendeléskor minden héten elôre
• Érdeklôdés és megrendelés az alábbi elérhetôségeken:
• személyesen az étteremben: 2097 Pilisborosjenô, Fô út 27.
• 06-70-476-5242
• olivakonyha@gmail.com

Sok szeretettel várunk
minden kutyust!
XI. – XII.
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ÖN TUDJA MIRE,

MI TUDJUK MIT
•
•
•

8 haszongépjármű márka
személyre szabott
tanácsadás
egyedi felépítmények

HASZONGÉPJÁRMŰ CENTRUM

DUNA AUTÓ ZRT.
1037 Budapest, Zay utca 24. - Tel.: +36 20 366 6374

www.dunaauto.hu/haszongepjarmu-centrum
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