ÜRÖMI
ÜRÖMI
Az ürömi önkormányzat

TÜKÖR

2019. január – február – március

TÜKÖR
közéleti havilapja

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

MEGHÍVÓ
A 2019. május 1-jén
(szerda) megrendezésre
kerülõ CSALÁDI MAJÁLISRA
Helyszín:
Az ÜRÖMI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ELÕTTI TÉR
PROGRAMOK:
MÁJUSFA ÁLLÍTÁS
10.00 órakor Fõzõverseny
Nevezés 9.00 órától a helyszínen a
Mûvelõdési Ház munkatársainál
(kérésre tûzifát biztosítunk)
Gyermekprogramok
Ingyenes játékok a gyermekeknek
– ugrálóvár, körhinta, kisvasút,
arcfestés, koszorú és sisakfonás és
más játékok.)
ÉLÕZENE
Az önkormányzati sátorban
mindenkit várunk egy tál ételre és
egy pohár italra.
Mindenkit szeretettel várunk!
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Ürömi Tükör
NŐNAP

Ürömi Nõnapi Köszöntõ 2019
A Mûvelõdési Házban nagyszabású gálamûsor
keretében emlékeztünk meg a Nemzetközi
Nõnapról.
A mûsor elõtt Laboda Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, amelyet követõen a jelenlévõ hölgyeknek virágot adott át. Köszöntõt, illetve verset mondott Varga Gyula a
Hagyományõrzõ Egyesület alelnöke, Jandó Tibor, az Ürömi
Szépkorúak Egyesületének tagja és a jelenlévõ urak doyenje a
92 éves Dr. Habuda Miklós, az Idõsek Napközi Otthona részérõl.
Ezután a Tihanyi Vándorszínpad operett és magyar nóta bemutatója következett, amelyen Bognár Rita és Tihanyi Tóth Csaba híres magyar operettekbõl adtak elõ és nótákat énekeltek,
majd Kaiser Zoltán vezetésével mulatság kezdõdött, amelyen
többen énekeltek és táncoltak. Ismét fantasztikus volt a hangulat
az ételnek és a frissítõ italoknak is köszönhetõen.

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör

Szépkorú köszöntése Nõnap a Platánban
Bezeczky Ferencné Mária néni idén február 8-án töl- A Nemzetközi Nõnap alkalmából Laboda Gábor polgártötte be a 90. életévét. Ebbõl az alkalomból Laboda mester a Platán hölgyeit is köszöntötte.
Gábor polgármester személyesen köszöntötte. Sok
boldogságot, erõt és egészséget kívánunk!

Bezeczky Ferencné Mária nénit Laboda Gábor polgármester köszöntötte.

MEGHÍVÓ

Március 15-i ünnepségre

Szeretettel meghívjuk
az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
tartandó községi megemlékezésre és ünnepségre, amelynek
idõpontja:
2019. március 14. 10.45 óra
Helyszín: Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház
Vidákovits Tibor alpolgármester és a civil szervezetek koszorút helyeznek el Kossuth Lajos emléktáblájánál.
Ünnepi beszédet mond: Dr. László Elemér, az Ürömi Szépkorúak Egyesületének tagja, a Budapesti Mûszaki Egyetem professzor
emeritusa. Ezt követõen a József Nádor Általános Iskola tanulói ünnepi mûsorát tekinthetik meg.

Mindenkit szeretettel várunk!
Üröm Község Önkormányzata, és a József Nádor Általános Iskola
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Friedrich Schiller:
A nõ méltósága (részlet)
Tiszteld a nõket! õk szövik és fonják
Földi sorsunkba a mennyei rózsát,
Szövik a szerelem hû kötelét.
Rajtuk a báj szûzi fátyola lengve,
S élteti szent kezük egyre
A nemes érzelem tiszta tüzét.
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Érzékenyítõ óra segítõkutyákkal
Egy tavaszias hangulatú februári délelõtt az ürömi Iskola harmadik osztályos tanulói voltak azok
a szerencsés kiválasztottak, akik találkozhattak a
NEO Magyar Segítõkutyás Egyesület kutyus-gazdi párosaival a Mûvelõdési Ház nagy termében.
Az Egyesület már másodszor vendégeskedett iskolánkban, s
most is nagy örömmel fogadták kicsik-nagyok egyaránt. A helyszín kedvezõ méretei lehetõvé tették a mintegy 80 fõ „családias”
együttlétét és a látványos bemutató megtartását egyaránt.
A jó hangulatban zajló érzékenyítõ elõadás négylábú résztvevõje között volt Mák, az aranyszõrû golden retriver
hallássérült-segítõ kutya, Teszla, a mozgássérült-segítõ kutya,
és volt egy még jelenleg képzés alatt álló terápiás tanuló kutya
is, Latte.
Az elõadók: Loványi Eszter hallássérült, az ELTE oktatója,
Mali Era és Mányik Richárd kerekes székes, mozgássérült tapasztalati szakértõk voltak.
Ez a bemutató nagyon különleges volt, mert a 3. osztályos
kis tanulók fantasztikus nyitottsággal és érdeklõdéssel figyelték
az interaktív órát, illetve lelkesen vettek részt a játékokban, majd
késõbb a gondolkodtató feladatokban egyaránt.
A bemutató elsõ részében a kutyusok bemutatták a „kiképzõs”
feladatokat, majd a speciális tudásukat is, amivel a gazdik mindennapjait segítik. Mák felébresztette Esztert a csörgõóra megszólalása után, jelzett, ha sms érkezett a telefonjára, ha valaki
csengetett. Teszla, a másik kedvenc, hozta a kosarat és a szerszámos ládát a szájában Ricsi bácsinak, felvette a kulcsot és a
pénzérmét a földrõl. Kiderült az is, hogy sok dicsérettel és jutalom falatokkal tanítják be ezeket a tehetséges ebeket.
A kiscsoportos megbeszélések lehetõséget adtak az interaktív játékokra, a segédeszközök kipróbálására. A gyerekeket megkérdezték, hogy vajon milyen sportokat lehet ûzni egy mozgás-

sérültnek, vajon hogyan lehet segíteni egy hallássérültnek? S a
végén azt is megmutatták, hogy milyen sokféle feladatot láthatnak el kutyával.
Van egy pillanat: amikor a gyerekek csak nevetnek, lehajolnak, simogatnak… A kicsik sorra kényeztetik a négylábú barátokat, sokat kérdezgetik a gazdikat az állattartásról. Teszla a farkát
csóválja, a gyerekek hívogatják, becézgetik, pacsit kérnek tõle
az örömük határtalan. Nézem õket. Ember és kutya. Ember és
ember! Elhomályosul a tekintet… Együtt, egymásért. Ez a nagy
harmónia és szeretet kell nekünk az élet minden pillanatában…
Az érzékenyítés célja elsõsorban a kisiskolások szociális készségének fejlesztése (elfogadás, segítõkészség, empátia, együttmûködõ készség), s a személyiség- és közösségfejlesztés. A másik nagyon fontos cél pedig, hogy hozzájáruljunk
a fogyatékos emberek elfogadtatásához, esélyegyenlõségének
elõsegítéséhez. Iskolánk fontos feladatának tekinti az integrációt, jelenleg is több sajátos nevelési igényû gyermek jár iskolánkba. Reméljük, hogy Eszterék az elkövetkezõ években is ellátogathatnak hozzánk, s mi egyre könnyebben fordulunk oda hozzájuk, akár azzal az egyszerû kérdéssel, hogy: „Hogy vagy? Mi
van veled? Segíthetek?”
Reméljük, hogy közösen meg tudjuk valósítani a felnövekvõ
fiatalok érzékenyítését, hogy majd késõbb, egy sokszínû társadalom nyitott, elfogadó, felelõsen gondolkodó, felkészült tagjaivá váljanak.
Ezúton is köszönjük az Ürömi Önkormányzat és a Mûvelõdési
Ház, valamint iskolánk Alapítványának a támogatását programunkhoz.
Az iskolánk aulájában már jelenleg is láthatóak a „csodakutyás” pillanatképek. Az élményeket megfogalmazták szóban és
képekben is diákjaink, ha arra járnak, akkor tekintsék meg a színes kis kiállítást!
Köszönjük a felejthetetlen élményt!
Budai Márta
a program felelõse, fejlesztõ pedagógus

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Farsang volt az iskolában
2019. február 8-án vidám farsangi mûsort adtak az iskola
alsótagozatos tanulói.
A fotókat készítette: Ráczné Nagy Anita

6

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
ISKOLA
Ezúton is szeretném megköszönni a Szülõi
Munkaközösség nevében mindenkinek, aki
részt vett az ürömi József Nádor Ált. iskolában 2019 február 09.-én megtartott Szülõk
bálján és bármilyen módon segítette a rendezvény sikerét!

2018-19 tanévi Szülõk Bálja Támogatói:
Almási Lászlóné
Badacsonyi László
Beauty Box Üröm
Béres Autó Kft.
Cleantech Energy Solutions Kft.
Derma and Soul Soul Skin Therapy
Gábeli Szõlõbirtok és Pincészet
Kaiser Edina masszõr
Kis-Kevély sörözõ, Pilisborosjenõ
Kiss Pékség
Kosztyu Mûkõipari Kft.
Laboda Gábor polgármester
Laptopolda, Rugly Béla
Magnólia Cukrászda
Major Anikó hús-és hentesüzlete
Mimóza Kozmetika
Mimóza Virágbolt
Murányi Gabriella
Nuki Pékség
Öreg Sváb Étterem
Pizza Emerigo
Reptsik Anna jógaoktató
Scharer György
Sólyom Alexandra gyógymasszõr
SportCorner
Starlet Fotó
Szabados Mónika virágüzlete (Fõ tér)
Sziluett Szépségszalon, Márton Erika
Szilvási Károly
Ürömhegy Kozmetika
Ürömi Hütte
ÜSC, Podhorcsek Miklós
Vidákovits Ékszer
Wührl Szervíz
Zöldség és gyümölcs kereskedés, Ürömi út
Zöldség Sziget, Guti Anikó

Köszönöm a büfébe küldött ételeket, süteményeket, a
rengeteg felajánlást a tombolára. Fantasztikus, hogy men�nyi nagyértékû nyeremény halmozódott fel és talált gazdára! Külön köszönjük a pénzadományokat.
Ennek a sok segítségnek, felajánlásnak és a részvételnek a végeredménye megközelítõleg 600 000 forint!
A tavalyi, 2017-18-as tanévi Szülõk Bálja bevételébõl
11 db vetítõvásznat vettünk, hogy az államtól kapott
projektorokat minden osztály tudja használni, vásároltunk 3 db nagy teljesítményû porszívót a takarítóknak és
cipõsszekrényt készíttettünk a konténertermek elõterébe.
Az egyre nagyobb sikerû nevelési tanácsadó elõadásokat
is ebbõl az összegbõl támogattuk.
A most összegyûlt összeg felhasználásáról a késõbbi
ekben döntünk.
Üdvözlettel:
Radványi Andrea
Szülõi Munkaközösség Elnöke

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

Beiratkozás a József Nádor Általános és Mûvészeti Iskolába
Tervezett idõpont:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 18.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között
A beiratkozásra a szülõknek hozni kell:
– óvodai szakvélemény
– gyermek születési anyakönyvi kivonata
– gyermek lakcímkártyája
– gyermek TAJ kártyája
– okmányirodából NEK adatlap beszerzése a diákigazolvány igényléshez
Az iskola honlapjáról letölthetõ nyomtatványokat kitöltve kérjük hozni:
– Nyilatkozat szülõi felügyeleti jogról
– Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai oktatásban való részvételrõl
– Nyilatkozat életvitelszerû tartózkodásról

– Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásban való részvételrõl
– Jelentkezési lap az alapfokú mûvészeti iskolai képzésben való igény
esetén
Más iskolába történõ beiratkozás esetén az óvodai szakvélemény
fénymásolatát le kell adni az ürömi általános iskolában. Kérjük ebben
az esetben az édesanya nevét feltüntetni a szakvéleményen, mely az
adminisztrációs munkához szükséges.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betöltötte, legkésõbb azt követõ évben tankötelessé válik.
A szülõ köteles a tanköteles korba lépõ gyermekét a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelezõ felvételt biztosító vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beiratni
Szeretettel várjuk leendõ elsõseinket iskolánkba!

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ÓVODA

Farsang az óvodában
Február 8-án megtartottuk óvodánkban a farsangot. A gyermekek megint nagyon változatos jelmezeket öltöttek magukra. Megtelt az
épület hangos nevetéssel, zenével, mulatozással. Mint minden évben, most is azzá válhattak a gyerekek, amivé/akivé csak akartak. Így
aztán volt sok mesehõsünk, hercegnõnk, de akadtak egészen egyedi elgondolások is, amit ezúton is köszönünk a szülõknek.
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Ürömi Tükör
ISKOLA
ÓVODA

Német Nemzetiségi Hét az óvodában
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is január hónapban német nemzetiségi hetet tartottunk óvodánkban.

Minden nap más tevékenységet kínáltunk a gyermekeknek.
Hûtõmágnes babát készítettünk nemzetiségi viseletben, nemzetiségi táncot tanultunk, amin minden évben jókedvûen, lelkesen vesznek részt a gyerekek. Külön öröm volt számukra a tánc végén a kis
ajándék, amit Erzsi néni, a táncot tanító óvó néni adott át az ügyes
kis táncosoknak.
Séták alkalmával ismerkedtünk a régi sváb (Fõ utcai, Kossuth
L. utcai) házakkal. A szerzett ismereteket hasznosítani is tudták a
sváb házak rajzolásakor, készítésekor a kis sváb falu kialakításakor.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattól ajándékba kapott
szakácskönyvbõl (Tölgyesi Lászlóné Vajda Magdolna: A mama
fõztje) választottuk ki a sütemények receptjét, amit a gyerekekkel
közösen készítettünk és fogyasztottunk el.
A tevékenység által bõvültek a gyerekek ismeretei, gazdagodott
szókincsük, mélyültek közösségi érzéseik.
Programunk az ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával valósult meg, amit ezúton is köszönünk.
Német Munkaközösség

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ÓVODA

2019. évi óvodai beiratkozás
2019. 04.23, 04.24, valamint 05.06. (8.00 – 16.00)
Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. 2019. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden
olyan kisgyermek, aki 2019. augusztus 31.
napjáig betölti a harmadik életévét.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülõ köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni,
amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülõje

ÓVODAI Beiratkozás
ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLÕKET, HOGY
A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉVRE:
2019. április 23-án (kedden),
valamint április 24-én (szerdán),
8 és 16 óra között lehet beíratni a gyermekeket!
PÓTBEIRATKOZÁS:
2019. május 6-án (hétfõn) (8-tól 16 óráig)
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím
kártyája, TAJ kártyája, egészségügyi kiskönyve
(oltási könyve)
2. A szülõk lakcímkártyája, anya munkáltatói igazolása.
A BEIRATKOZÁS FELTÉTELE:
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!
Üröm, 2019.03.06.
Csordásné T. Katalin
óvodavezetõ

dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni
azt a gyermeket, aki életvitelszerûen az óvoda
körzetében lakik.
Azon kisgyermekek esetében, akik 2019.
szeptember 1. és 2019. december 31. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülõket,
gondviselõket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási
hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában, de az õ felvételük csak férõhely függvényében teljesíthetõ.
A felvételrõl az óvoda vezetõje dönt,
melyrõl írásban értesíti a szülõt. A szülõ
az óvodavezetõ döntése ellen, annak
kézhezvételétõl számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Üröm község Jegyzõjéhez, melyet leadhat az óvoda
vezetõjének is.
A jegyzõ a szülõ kérelmére, az óvodavezetõ
valamint a védõnõ egyetértésével a gyermek
jogos érdekét szem elõtt tartva a kisgyermek
ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól.
Szabálysértést követ el az a szülõ, aki a
szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben nem íratja be az
óvodába, ellene szabálysértési eljárás indítható.
Üröm, 2019. 03. 04.
Csordásné Tõkés Katalin - óvodavezetõ

TISZTELT SZÜLÕK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó 1%-a 2019. évben is utalható
az Ürömi Óvodások Alapítványának.
Adószám: 18683923-1-13
Adományt – mely a gyermekek körülményeinek javításában nyújt segítséget –
a B3 Takaréknál (ürömi kirendeltség) lehet utalni.
Számlaszám: 65700093-10122606
Köszönettel: Az ürömi Napraforgó Óvoda gyermekei és dolgozói
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MEGHÍVÓ

TÉLBÚCSÚZTATÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ
Az Ürömi Hagyományõrzõ
Egyesület rendezvényére
2019. április 13-án
szombaton, 16 órától
pot!
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PROGRAM:
Gyülekezõ a Mûvelõdési Házban
16 órakor indulunk és a Fõ téren a Kiszebáb elégetésével búcsúztatjuk a telet és virággal
díszített zöldágas kapu alatt átlépünk a tavaszba.
Vidám felvonulás – ostorcsattogtatás, lovasok, lovaskocsi, tánc és éneklés – a faluban.
Visszaérkezés a Közösségi Házba, ahol szórakoztató mûsor várja az érdeklõdõket.

A mûsorban
fellépnek:
Ürömi Rock & Roll Gyerekcsapat
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Hagyományõrzõk kórusa
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Élet a bölcsiben
Mint minden évben, a téli szünet gyorsan elrepült. Január elején folytatódtak a bölcsis napok, februárban pedig készülõdni kezdtünk az év elsõ nagy eseményére, a
farsangra. Február 28-án megtartottuk a jelmezbált a gyerekeknek. A szokásos gitáros mûsor és arcfestés színesítette a délelõttöt. Hatalmas bulit csaptunk, volt zene, tánc,
színes jelmezek, és persze jókedv. Errõl képekben is beszámolunk.
A következõ fontos esemény a beiratkozás lesz, melyre sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Balla Orsolya, Király Veronika
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BÖLCSŐDE
ISKOLA

Bölcsôdei Beiratkozás
IDÕPONTJA:
2019. április 23–24., 8.00–16.00
PÓTBEIRATKOZÁS:
2019. május 6., 8.00-16.00
szükséges dokumentumok:
· születési anyakönyvi kivonat
· lakcímkártya (gyermek, anya, apa)
· oltási könyv
· TAJ kártya
· munkáltatói igazolás az anya részérôl
A beiratkozás feltétele:
állandó ürömi bejelentett lakhely!
HELYSZÍNE:
Ürömi Hóvirág Bölcsôde, Üröm, Petôfi S. u. 22.
ÉRDEKLÕDNI LEHET:
06 20 405 5397
06 20 425 4960
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Ürömi Tükör
KATOLIKUS Egyház

Krisztus a reményünk és a
jövõnk
„Népemet gyûjtsétek egybe, szent közösséggé legyen!”
Joel próféta buzdítása bizony nem idejét múlt. Körbenézve,
egyre inkább feltámad mindannyiunkban a vágy és igény, hogy
milyen jó (lenne) közösségben élni. Ugyanakkor bensõ vágyam
az is, hogy én magam, egyénként is megleljem a boldogságom,
bensõm békéjét. Sok energiát fektetünk ezek keresésébe, megvalósításába. Megkérdezzük magunktól, lehet ezt meglelni egyáltalán? Bátran mondhatjuk, hogy igen! Annyira közel van, hogy
sokszor nem is vesszük észre, már bennünk és körülöttünk van,
csak igent kell rá mondanunk.
Húsvétkor Krisztus kereszthalálát és feltámadását ünnepeljük, vagyis a megváltás tényét. Ez nehezen érthetõ, de mégis ez a megoldás kulcsa. Emberségünk, létünk tagadhatatlanul
egy alig megmagyarázható dologgal, az én tudatra ébredésével
kezdõdött, amit nem embernek köszönhetünk, hanem annak,
Aki sokkal nagyobb nálunk, és e világ keretei közé nem szorítható. Teremtettségünk Tõle és Belõle fakad. Emberi életünkben számtalanszor tanúi vagyunk, hogy másokat a mi kudarcunk, sikertelenségünk tesz boldoggá. Isten azonban olyannyira szeret minket, hogy nem attól boldog, ha nekünk rossz, reménytelen életünk van, hanem, ha örülünk, békében és boldogságban élünk.
Ezért küldte el szeretett fiát, Jézus Krisztust, hogy Õ önfeláldozásával, életének elvesztésével olyat adjon, amit mi elképzelni
sem tudunk: örökéletet, reményt és jövõt. Olyan példát, és mintát
kaptunk ezáltal Istentõl, ami felett nem hunyhatunk szemet. Arra
sarkall, hogy én magam is tegyek hasonlóan, tegyek valamit másokért, hiszen látszik, érzõdik, mennyire nagy szüksége van erre a környezetemnek, és mennyire szükségem van rá nekem is.
Emberként együtt, és egymás mellett élni nagyon nehéz, mert
nem vagyunk tökéletesek. Ezt a tökéletlenségünket csakis az
tudja kipótolni, Aki megteremtett minket, akinek végsõ soron létünket köszönhetjük. Isten örök, de ami az ember alkotása, az véges és bizonytalan, bármennyire is nem szeretjük ezt bevallani.
Teendõnk tehát az, hogy lépjünk ki önmagunk vonzásából, és
engedjük be a szívünkbe Krisztust, hogy igazi életünk, valós reményünk, örök boldogságunk lehessen!
Csak miután ráleltünk önmagunkra, fordulhatunk környezetünk, a körülöttünk lévõk felé. Viszont ahogyan Jézus egészen,
mindenét odaadta értünk, ennél kevesebbet mi sem adhatunk,
mivel akkor nem az, és úgy fog megvalósulni, mint amit, és ahogyan szeretnénk. Egy közösség élete nem - ahogyan a saját életünk sem -, az egyéni érdek érvényesítésérõl, saját vágyaim, elgondolásaim megvalósításáról szól, hanem arról, amirõl Krisztus maga tett tanúságot. Add oda önmagad és mindened, hogy
megnyerd és tiéd lehessen mindaz, amit pénzen soha nem vehetsz meg: szeretet, boldogság, béke és remény! Amíg bármit is
fenntartasz magadnak, az elõbb felsoroltak nem lesznek a tieid,
és nem valósul meg az a közösségi élet sem, amire vágyódsz.
Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetében így buzdít
mindannyiunkat:
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„Az egész teremtett
világ, velünk együtt, arra
kapott meghívást, hogy
felszabaduljon „a mulandóság szolgai állapotából” és belépjen „Isten fiainak dicsõséges” szabadságába (Róm 8,21).
A Nagyböjt szentségi jele ennek a megtérésnek.
Arra szólítja a keresztényeket, hogy még buzgóbban és konkrétabban testesítsék meg személyes, családi és társadalmi életükben a húsvéti
misztériumot, különösen
a böjtölés, az ima és az
alamizsnálkodás révén.
Böjtölni azt jelenti, hogy megtanuljuk megváltoztatni magatartásunkat a többiek
és a teremtmények felé: a kísértésbõl, hogy mindent „felfaljunk”,
hogy kielégítsük falánkságunkat jussunk el ahhoz a képességhez, hogy szeretetbõl szenvedünk, ami betöltheti szívünk ürességét. Imádkozni azt jelenti, hogy le tudunk mondani a bálványimádásról és énünk önelégültségérõl és kimondjuk, hogy szükségünk van az Úrra és irgalmasságára.
Alamizsnálkodni pedig annyit jelent, hogy kilépünk abból az
ostoba életbõl, hogy mindent magunknak halmozunk fel, abban
a tévhitben, hogy biztosíthatunk magunknak egy olyan jövõt, ami
nem a miénk. És így ismét megtaláljuk annak a tervnek az örömét, amelyet Isten helyezett el a teremtett világban és szívünkben, azt, hogy szeretjük Õt, testvéreinket és az egész világot, és
ebben a szeretetben megtaláljuk az igazi boldogságot.”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Testvéremnek áldott Húsvétot!
Wilheim Péter
plébános
Húsvéti Szent Háromnap liturgiái:
Üröm: Nagycsütörtökön: 19 óra; Nagypénteken: 19 óra;
Nagyszombaton: 20 óra Húsvétvasárnap: 9 óra; Húsvéthétfõ 9
óra
Pilisborosjenõ: Nagycsütörtökön: 17 óra; Nagypénteken: 17
óra; Nagyszombaton: 17 óra Húsvétvasárnap: 10:30; Húsvéthétfõ
10:30
ELÉRHETÕSÉGEK: 2096. Üröm, Fõ utca 47. Tel.: (+36)
26/950-879;
http://szentgyorgyplebania.wix.com/plebania
IRODA SZOLGÁLATI IDÕ: Hétfõ, és Péntek 16-18 óra; Szerda 9-12 és 13-16 óra
TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁRA SZÁNT ADOMÁNYAIKAT hálás köszönettel vesszük az Ürömi Takarékszövetkezet erre szolgáló külön számláján:
Ürömi Templom: 65700093-50090611
Pilisborosjenõi Templom:65700093-50090604
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Ürömi Szépkorú Egyesület
Január elsõ hetében megünnepeltük az Újévet és köszöntöttük az újonnan belépõ klubtagjainkat. Február elején a januári és februári születésnaposokat köszöntöttük és egy új színházi elõadást néztünk meg a
Vidám színpadon. Ezek után részt vettünk az Idõsek
Otthonában megrendezett farsangi ünnepen, melyet
köszönünk a vezetõnek Magdinak és az otthon dolgozóinak.
Összeállítottuk egészéves programunkat, mely
színessé és eseménydússá teszi az évünket.
Ezek egyike az 5 napos kirándulásunk, melynek
úticélja Egerszalók lesz. A programjaink között szerepel Egerszalók megismerése, termálfürdõzés, barlanglakások és sáfránykert megtekintése és egy zenés kenyérlángosos délután.
Készülünk a márciusi Nõnapi ünnepségre, valamint a március 15.-i Nemzeti ünnepre, koszorúzásra.
Csonkáné Varga Ibolya
az Ürömi Szépkorúak vezetõje

Szomorú szívvel búcsúztunk két klubtagunktól
(Nagy Istvánné Ica nénitõl és Varga Bertalanné
Margitkától), akiknek emlékét szívünkben megõrizzük.
Meggyötört lelkünk csupa könny és bánat,.

Nagy Istvánné

Virágos kertünk is nélküled kiszárad.
Fájdalmas a szívünk, mert örök búcsút vettél,
Csillagaink közt te a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem ragyonk rád többé,
De szívünkben te is itt élsz mindörökké.
Nyugodjatok Békében!
Varga Bertalanné
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Ürömi Tükör
Református Egyház

Hírek a reformátusok háza tájáról…
Nagyon hálásak vagyunk az Élõ Istennek, mert
a karácsonyi alkalmaink a megszokott módon nagyon jól sikerültek, hiszen ebben az ünnepkörben
találkozik a lelkipásztor szinte az összes hívével a
gyülekezetben. Tavaly gyülekezetünkben összesen
tíz karácsonyi istentisztelet volt, a „Szépkorúak”
Karácsonyától kezdve az óvodás és a két falu iskolás hittanosainak mûsorán keresztül a Mis�sziós Karácsonyig közel ezernégyszáz testvérünk fordult meg gyülekezetünkben gyermekeikkel, unokáikkal, szeretteikkel. Köszönjük, hogy
eljöttetek és gyermekeitek munkáját! Nagyon hálásak vagyunk az Élõ Istennek, hogy kezd ébredez-

Nyári tábor kirándulás

Nyári tábor

Nagykonfirmáció 2017

Konfirmációi felkészítés
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Kiskonfirmáció 2017
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ni Üröm református hívõ népe, s minden korosztály
megtalálja az útját templomunkba. Hálásak vagyunk
azért is, hogy a KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) Buzás Erzsébet testvérünk vezetésével minden pénteken fél hattól Jézusos gyermekfoglalkozást tart a gyülekezetünkben mûködõ Refifi alkalmával párhuzamosan. Egy gyülekezet jövõjét az
ifjúsággal való foglalkozás és a misszió határozza
meg, mert õk a jövõ. Ezen a területen sincs mit szégyenkeznünk, mivel a tavaly és tavaly elõtt konfirmált gyermekekbõl is nagyon szép számú ifjúsági
kör jött létre, amely szombatonként tartja az alkalmait (Refifi+). S hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a
tavalyi szilvesztert a gyerekeink református szüleik
és lelkipásztoruk felügyelete alatt töltötték el gyülekezetünkben. Ezen a Refifi+ szilveszteren közel harminc fiatal vett részt, és köszöntötték az Élõ Isten
házában az újesztendõt.
Nagyon fontos, hogy a templom és a református
gyülekezet nem a lelkipásztoré, hanem mindazoké,
akik ide járnak, és a közösség alkotó tagjait képezik: idõsek (szépkorúak), „derekasok” (az életük
derekán lévõ házaspárok vagy egyedülállók), fiatal felnõttek, ifisek, kis- és nagykonfirmandusok
és persze a hittanosok tömege. Ez a mi gyülekezetünk gerince is, s ebben az új évben szeretnénk
olyan programokat megvalósítani, ahol ezekbõl az
alkotótagokból minél többen megtalálják a helyüket.
Melyek ezek a programok? Talán az egyik legfontosabb, amit szeretnénk, ha megvalósulva az évfolyam - Istentiszteletek rendje, amelynek lényege, hogy a hittanra járó gyermekeink, akik közel háromszázan vannak az óvodában és iskolában, õk a
maguk évfolyamával egy-egy vasárnapon szolgáljanak a gyülekezeti istentiszteleten. Kéthavonta kerülne sor egy évfolyamra, hogy találkozzon velük a
gyülekezet az istentiszteleten. Két hónapban egyszer eljárni templomba pedig egyetlen hittanos
családnak sem nagy teher, ezért kérem a hittanos szülõket, hogy gyermekeikkel együtt õk is
jöjjenek el, mert nagyon várunk Benneteket! Az
évfolyamok beosztása megtalálható a gyülekezeti újságban és az Ürömi Tükörben is. Nem árt, ha a
gyermekeink megtanulják, hogy õk is kellenek ahhoz, hogy mûködjék ez a közösség. Nem is beszélve a szülõkrõl.
Hála Istennek azért is, hogy immár hagyománya van gyülekezetünkben a kis- és nagykonfirmációs táboroknak tavasszal, és a nyári almádi hittantáboroknak, amelyek nem csak a gyermekek Istennel való kapcsolatát erõsítik, és adnak lehetõséget a Jézussal való találkozásra a tá-

bor rendjébe illeszkedõ napi kétszeri zenés áhítaton keresztül, hanem reménységünk szerint életre szóló barátságok is köttetnek ilyenkor, amelyek
megalapozzák a további ifjúsági közösségek születését. Hiszen az ifisekbõl idõvel ifjú házasok, majd
derekasok és a végén „szépkorúak” lesznek.  A hittantáborok korosztályonként vannak, és szinte az
egész nyarat felölelik. Bõvebb információt ezekrõl
az idõpontokról lentebb lehet találni.
A mi gyülekezetünkben a konfirmáció hagyományosan két éves, az elsõ éveseink rendszeresen járnak konfirmációs órára, és április elsõ és
második hetében vesznek részt kiskonfirmációs táborban, ahol református hitünk alapjait sajátítják el
kérdés-felelet, azaz káté formájában. Ez összesen
negyven kérdés-feleletet ölel fel. Az ún. kiskonfirmációs vizsga pedig a táborban zajlik, amelynek
során levizsgáznak, majd Virágvasárnap ünnepi
istentisztelet keretében áldatnak meg, és kapják
meg életük elsõ saját énekeskönyvét.
A másodéves konfitábor (május 13-19.) már kicsit hosszabb, mint az elsõéveseké, mivel itt már
százhúsz kérdés-felelet van, amin átrágjuk magunkat, amelyekbõl mind a táborban levizsgáznak,
mind pedig ünnepélyes ún. konfirmációs vizsgán történik ez meg, idén május 25-én, szombaton négy órakor lesz ez, és 26-án és június 2-án
az istentiszteleten áldatnak meg és kapják meg
gyülekezetünktõl saját Bibliájukat. A konfirmáció komolyságát az is adja, hogy nálunk az ifjúsági
konfirmáció feltétele, hogy mind az elsõ és másodéves konfirmációs órákra, mint pedig a felkészítõ
táborokra eljöjjenek és levizsgázzanak. A felnõttkonfirmáció viszont egyéves tanfolyam, amelyre megbeszélt idõpontban járnak a lelkészhez a
konfirmálni akaró felnõttek.
Idén is kilátogatunk a testvérgyülekezetünkhöz Hollandiába késõ tavasszal, amelyre
gyülekezetünkbõl viszünk gimnazistákat és egyetemistákat Barnevelt-Voorthuizen testvérgyülekezetünkhöz, ahol az õ vendégszeretetüket élvezzük
és megnézzük a Holland Királyság nevezetességeit
(Amszterdamban a Van Gogh múzeum és a Reijks
Múzeum, ellátogatunk Delftbe a híres festõ, Vermeer
szülõvárosába, a holland koronázóvárosba, Hágába
a Királyi Palotához és az Északi-tenger partjára).
A húsvéti ünnepkörben a Nagyhéten szerdán
a szentendrei ferences gimnáziumban tart Norbert
tiszteletes Szánthó Lajos csillagász-fizikussal csillagászati elõadást Betlehemi Csillag? címmel. Nagycsütörtökön és Nagypénteken 18:30-kor lesz Istentisztelet Úrvacsorával, Húsvét Vasárnap 10:00-
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kor Feltámadási Istentisztelet Úrvacsorával, Húsvét Hétfõn 18:00-tól Úrvacsorával. Ezekre az alkalmakra is várjuk híveinket és családjaikat!
Sosem feledkezhetünk meg június 4-érõl, amikor is 18.30-tól lesz gyülekezetünkben gyászistentisztelet és komolyzenei koncert. Június 7. és 9.
között kerül sor ökumenikus keretek között arra
a gyülekezeti kirándulásra, amelyre hívjuk Üröm
és Pilisborosjenõ keresztyéneit és keresztényeit a Csíksomlyói Búcsúra. Péntek hajnalban fogunk indulni, megtekintjük Déva és Vajdahunyad várát, estére érünk Gyulafehérvárra, ahol megalszunk
a testvérgyülekezetünknél. Másnap Segesváron keresztül megyünk Csíksomlyó felé, ahol megtekintjük
a kegytemplomot, majd felmegyünk a nyeregbe, és
részt veszünk az ottani istentiszteleten, s kis csapatunk este Gyimesbükkre utazik tovább, ahol másnap
fogadjuk a magyar vonatot, záró istentiszteletet tartunk, és indulunk haza.
Márciusban újraindult a cserkészet, ugyanis gyülekezetünkben mûködik az 1007. sz. I. Rákóczi György Református Cserkészcsapat, amelynek alkalmai szombaton vannak tíz órától délig.
Illetve szerdán 18.30-19.15-ig van foglalkozás
a kicsiknek (1-4. osztály) és 19.15-20.00-ig lesz
cserkészfoglalkozás a nagyoknak (5-8. osztály).
Ezeket az alkalmakat Balázs Zsófia õrsvezetõ
tartja. Várjuk a gyerekeket, akiknek kedvük van
cserkészkedni, természetben lenni, csillagászkodni,
belekóstolni a nomád életmód rejtelmeibe.
Idén nagy feladatként áll elõttünk, hogy át kell
fednünk templomunk tetejét, amelyre pályáztunk
és a pályázati pénzünk fedi is a költségeket, illetve
szeretnénk végre elkezdeni megépíteni református templomtornyunkat, hogy Üröm településének
éke legyen. A parókia kicsit svábos hatású, a templomhajó modern magyaros, a templomtornyunk pedig az õsi református hagyományokat követve szoknyás és erdélyi-felsõmagyarországi lesz. Ilyen volt
régen a tarpai református templom tornya is.
Szomorú február… újra gyászol gyülekezetünk és a „Szépkorúak Bibliaköre…”
Elment a „minden élõk útján…”Varga Bertalanné
szül. Sepely Margit testvérünk…
Mosolygós arca, tisztelettel és szeretettel való
hozzáállása a lelkészéhez, a református gyülekezethez örökre a szívünkbe véste személyét… Még
jól emlékszem 2011 áprilisában milyen örömmel kö-
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szöntött engem, hogy „ilyen széphangú és jólelkû
lelkész kell ide, aki újraépíti a közösséget…” én azt
mondtam neki: -Kedves Margit néni! Rajtam nem
fog múlni, csak adjon az Úr Isten ehhez elég erõt
és bölcsességet! S jöttek egymás után a csodák…
Megújult a parókia, felépült a hátsó terasz, rendbe
lett téve a templom kívülrõl és belülrõl is… s mindezekkel párhuzamosan épült a közösség is, többek között megszületett a „Szépkorúak Bibliaköre”,
amelynek õ alapító és oszlopos tagja lett… És jöttek Norbert tiszteletes programjai… közös kirándulás Erdélybe, az ovisok Karácsonyára papucs készítés a piciknek, aztán a számtalan Hajdúszoboszlói
Kirándulás a gyülekezettel és a testvérgyülekezeteinkkel... Komolyzenei koncertek, jótékonysági estek a torony felújítás kapcsán, hittanos napok aztán tudományos konferenciák, gyülekezeti táborok
Tiszakesziben… S Margit néni a maga teljes Jézustól kapott szeretetével ott volt ezeken, s sose jött
üres kézzel… mert tudta, hogy az Úrnak adni illik,
s hozta a finom sütiket, vagy épp sütött-fõzött, ha
épp az kellett… a most konfirmálóknak is sütött palacsintát… és én hiába mondtam: Margit néni! Ne
tessék ezt csinálni! Pihenjen! De õ helyre tett: „Ne
aggódjon tiszteletes úr! Szívesen csinálom! S amíg
az Úr Jézus ad hozzá erõt!” S sorolhatnám hányszor vitte el az ingeimet kivasalni, vagy tette rendbe a papi ruhát… ajh… õ nem tudott leállni, nagyon hálás volt Istennek, mert Neki köszönhette
élete összes kincseit: a személyes Megváltottságát,
az Örök Életet és a szép családját, ahogy õ mondta… „Csak találnának vissza a templomba tiszteletes úr!” Ez volt az õ legnagyobb vágya és imádsá-
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ga… Ki volt ez a kedves, kerekarcú mosolygós nagyi? 1940.02.20-án született Márokba, hívõ református és katolikus szülõk gyermekeként. Rajta kívül
még négy testvére született. A szülõk nagy szeretetben nevelték fel gyermekeiket, kitanítatták õket és
igyekeztek megadni a számukra. Különös gondjuk
volt a lelki életükre is. Testvéreivel együtt õ is konfirmált. Szegény családból származott, ezért gyerekkorától korától fogva dolgoznia kellett, felnõtt korában sosem panaszkodott, mindig nagy örömmel
emlékezett vissza ezekre az idõkre.
A szerelem elõször 1958-ban talált rá, amikor megismerkedett Harhály Józseffel, s házasságuk után
született Hajnalka lányuk 1960-ban. Sajnos azonban nem úgy alakultak a dolgok, így 1965-ben elváltak. De a Jó Isten gondviselése nem hagyta magára Margitot, s pici lányát, mert 1968-ban megismerkedett Varga Bertalannal, aki aztán egy egész életen
keresztül szeretõ és hû társa lett. Házasságuk gyümölcseként 1969-ben született meg Ibolya. A szülõk
igyekeztek a lányoknak mindent megadni, s Margit
hite, szeretete igazi családi fészek volt valamennyi
családtagja számára. S nemcsak a szûkebb családra
figyelt oda, hanem szüleire is, akik idõvel hozzá költöztek. Nekik is gondjukat viselte, ápolta õket halálukig. Egész életében nehéz munkával kereste a kenyerét, dolgozott a Téglagyárban, a Zsinór Gyárban,
Nyomdában, majd a pilisborosjenõi fonalasokhoz
és végül az ürömi óvoda konyháján fõzött sok gyermeknek, míg nyugdíjba nem ment. Férje halála után
elsõsorban a családjának szentelte életét, s mindenkit felkarolt, ha problémája, baja adódott. Nagy boldogság, öröm töltötte be szívét unokái és dédunokái születésekor. Mindig meghallgatta õket. Ha bármiben segítségét kérték számíthattak rá. Szívesen
sütött fõzött a családjának, mind a gyülekezet, mind
a klub s minden szerette számára, aki hozzá fordult.
Nagy szíve és segítõkészsége ebben is megmutatkozott, sõt abban is, hogy a templomépítés munkájában is kivette a részét férjével együtt. 2011. május
1-tõl odaállt új lelkipásztora mellé és a „Szépkorúak”
Bibliakörének oszlopos, imádkozó tagja lett, s ezen
túlmutatóan õ javasolta Ibolya lányának, hogy a ürömi idõsek klubja vegye fel a „Szépkorúak” Klubja nevet, igazi híd ember volt. Az Üröm-Pilisborosjenõi Református Gyülekezet lelkipásztora, Presbitériuma hálás szívvel gondol rá és köszöni meg az Élõ Istennek
hûséges szolgálatát, amit közösségünk érdekében
tett. Õ mindent a Jó Isten kezébõl vett és az utolsó
nagy próbatételében is Krisztus keresztje adott neki
erõt és hitet, s 2019. február 11-én 13.30-kor gyõzött
és vette magához az Úr a lelkét. Az Élõ Isten adja

a vigasztalását az egész család és minden gyászoló szívû testvérünknek! Bízzunk Jézus Urunk Szavaiban: „Én élek, és ti is élni fogtok!” Ámen.
Norbert tiszteletes
„Mert minden, ami Istentõl született, legyõzi a
világot, és az a gyõzelem, amely legyõzte a világot, a mi hitünk.” 1János 5:4
Reményik Sándor írja kegyelem címû versében
ezeket a sorokat: „Akarsz, eget ostromló akarattal s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád.” Ez a baj velünk, emberekkel. Ilyenek vagyunk
Jézus nélkül. Még ha jót is akarunk, és helyes célok lebegnek szemünk elõtt, ha nem jézus hitével a
szívünkben küzdünk az életben ezekért, így járunk.
De fenti Igénk abban bíztat, hogy mindenki, aki Jézussal a szívében száll szembe a világgal, a világ
szellemiségével, szétcsúszottságával, sötétségével
és lehetetlenségével, az átugorja, áttöri a lehetetlenség falait. Ezért nem mindegy, hogy mi Jézussal
csináljuk az életünket, vagy kihagyjuk belõle. Ha Jézus ott lesz személyes életünkben, akkor ott lesz a
házasságunkban is, és ha ott lesz a házasságunkban, ott lesz a gyermekeink életében is, s ez minket
is és õket is gyõztessé teszi. Mert egyedül a Krisztusban hívõ embernek, a Jézus szavaira épülõ léleknek a kiváltsága az a megmagyarázhatatlan erõ
és békesség, amely gyõztessé tesz az élet nyomorúságai közepette is. Krisztus meghalt értünk a kereszten, és gyõzött, hogy mi gyõztesek lehessünk.
Ennek pecsétje pedig az üres sír. Akinek a szívében mindvégig ott van ez a hit, azon „a pokol kapui
sem vehetnek diadalmat.” Ahogy egy szép énekünk
mondja: „Ha a pokol hada hány tõrt, Jézus maga áll
õrt.” Ez a mi kiváltságunk. Ámen! Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket és Szentlelkes Pünkösdöt kívánunk! :)
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
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Év eleji interjú Üröm polgármesterével
Ürömön hagyomány, hogy a település
költségvetésének elfogadását követõen
a Polgármesterrel egy személyes interjú keretében megbeszéljük az elmúlt év
megszívlelendõ tapasztalatait, továbbá
az adott év lehetõségeit, célkitûzéseit.
Különösen jelentõs ez a 2019 évben, hiszen az önkormányzatok egy 5 éves ciklust zárnak és új önkormányzati választások kiírására kerül majd sor.
Cs.G.: Kézenfekvõ tehát az elsõ kérdésem
Polgármester úrhoz: hogyan értékeli a 2018as gazdasági évet?
L.G.: Az értékelésem a 2018-as évrõl már
megtörtént az elmúlt év decemberében, de hogy
a kérdésére most válaszoljak, azt tudom mondani, hogy egy sor feladat elõkészítésének az éve
volt a 2018-as év. Természetesen ez elsõsorban
a fejlesztési feladatokra vonatkozik. A település
mûködtetése az eddigi megszokott és elvárható jó színvonalon történt, likviditási gondjaink a
gazdálkodást tekintve nem voltak. Tény, hogy
egyes 2018-ra tervezett fejlesztések áthúzódtak erre az évre, de ez a többszöri eredménytelen közbeszerzésnek köszönhetõ. Vagy nem érkezett ajánlat, vagy olyan elfogadhatatlan árral,
hogy eredménytelenné kellett nyilvánítani az eljárást. Példa erre a futópálya, ezt a beruházást is
2018-ra terveztük. De említhetem a közvilágítás
korszerûsítését is. Elég bonyolult ennél a beruházásnál maga az elõkészítés eljárási menete is,
nem egyszerû, minden apró részletre oda kellett
figyelni, tehát nagyon idõigényes elõkészítéssel
járt. Most tartunk ott, hogy a közbeszerzést ki
tudtuk írni. Ennek ellenére jelentõs fejlesztéseink valósultak meg, hiszen 2017-ben indult és
2018-ban megvalósult 3 intézmény energetikai

20

korszerûsítési munkálata, befejezõdött az óvoda
játszóudvar felújítása, sor került 2. ütemként az
óvoda eszközbeszerzésére, járdákat építettünk
és jó színvonalon mûködtettük intézményeinket.
Úgy értékelem, hogy ezek jelentõs eredmények
a település életében.
Cs.G.: Mit várt a 2018-as évtõl és mi az, ami
az elképzelései szerint alakult?
L.G.: Az elképzelésem az volt, hogy a tervezett
beruházásainkat tudjuk indítani és befejezni. Sajnos az év második felére egyértelmû volt, hogy
a különbözõ szakmai területek munkaerõ hiánya
a vállalkozásokban is érezteti hatását. Ezen kívül
minden más a tervezettek szerint alakult.
Cs.G.: Vannak hasznosítható tapasztalatok,
amelyeket a jövõben érdemes alkalmazni?
L.G.: Amit említettem a 2018-as év problémáiról, nem valószínû, hogy ismétlõdnek. Az is
elképzelhetõ, hogy nem, de az sem kizárt, hogy
más területeken jelentkeznek elõre nem látható, illetve nem várt nehézségek. Egy tény, az
országos probléma (pl. a szakemberhiány) országos szinten van jelen, ezt nem tudjuk kivédeni. Példaként említhetem a tervezett új óvoda beruházásnak indítását. Gond az, hogy nincs
megfelelõ számú képzett óvónõ, mivel a jelenleg
mûködõ intézményeinkben évek óta nem tudjuk
az óvónõi állásokat betölteni, tehát közvetlenül
kell ezzel szembesülnünk. Ugyanakkor a gyereklétszám jövõbeli alakulása igényli az elõrelátást,
tehát azt, hogy megfelelõ férõhely álljon rendelkezésre akkor, amikor ezek a gyerekek az óvodás kort elérik. Nem hiszem, hogy ebben a kérdésben nagyon bölcs és okos dolgot lehet kitalálni. Azok a szakemberek, akik vannak, azokra hárul továbbra is több ellátandó feladat. Természetesen az is tény, hogy a fiatal pályakezdõ
szakemberek eleve már magasabb bért kapnak,
illetve a munkáltatóknak mélyen a zsebükbe kell
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nyúlni, hogy plusz juttatásokkal esetleg máshonnan csábítsák el a szakembereket.
Cs.G.: A képviselõ-testület február 27-ei
ülésén elfogadta a település költségvetését.
Gondolom, a 2019-es évre kitûzött célok megfogalmazásra kerültek a költségvetésben.
L.G.: Igen, elfogadott, kihirdetett költségvetése van a településnek. Összességében a rendelkezésre álló források fedezik a tervezett kiadásokat úgy, hogy tartalékalapot is tudtunk képezni. Egy pár számadatot azért ismertetnék. Az
összes bevételünk. 2 115 775 000 Ft. A kiadás
ugyanilyen nagyságrendû.
A fõbb bevételi forrásaink:
– intézmények mûködési bevétele		
101 448 000 Ft
– közhatalmi bevételek (adók) 363 400 000 Ft
– központi támogatás
383 522 000 Ft
– mûködési célú pénzeszközátvétel		
22 464 000 Ft
– finanszírozási bevétel
450 017 000 Ft
– pénzforgalom nélküli bevét 794 924 000 Ft
(elõzõ évek pénzmaradványa)
Fõbb kiadásaink:
– személyi juttatásokra
420 952 000 Ft
– munkaadókat terhelõ járulékokra		
84 392 000 Ft
– dologi kiadások
270 653 000 Ft
– támogatások (non-profit szervezetek)		
33 030 000 Ft
– társadalmi és szocpol juttatások		
37 300 000 Ft
– finanszírozási kiadások
450 017 000 Ft
– felújítási kiadások
69 215 000 Ft
– beruházási kiadások
666 061 000 Ft
– tartalék
84 155 000 Ft
A bevételi forrás tervezett számai megalapozottak, a források összetételét tekintve pedig stabil és realizálható. Talán a helyi adóbevételnél
van egy kis bizonytalansági tényezõ, mivel ennek teljesítése függ a helyi adófizetési moráltól,

az iparûzési adót tekintve pedig az adott vállalkozások stabilitásától.
Igen nagy biztonságot jelent viszont a közel
40%-os pénzforgalom nélküli bevétel, ez rendelkezésünkre áll, így ez a likviditásunkat erõsíti.
Cs.G.: Megkérem, hogy az igen komoly
nagyságrendû beruházási kiadásokat részletezze.
L.G.: Igen, szándékomban állt. Tehát szeretnénk ebben az évben indítani és lehetõleg befejezni a tervezett csatornabõvítést. Ez a Budapest,
III. kerület, Újvári út – Ürömi útnál lévõ átemelõ
és vezetékének a rekonstrukciója, bõvítése nagyobb átmérõre, hogy több szennyvíz fogadására legyen alkalmas. A tervek elkészültek, a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van.
A Bécsi úton a Tücsök utcánál gyalogos átkelõ
létesítésének költségeit szintén tartalmazza idei
költségvetésünk. Ez a beruházás két szálon fut,
a hagyományos zebra kivitelezési tervei készek,
de folyamatban van egy pályázatunk is, amely az
okos zebra telepítését célozta meg. Ez utóbbi még
bizonytalan. A hagyományos zebra telepítését tekintve pedig a közútkezelõ eddig még nem adta
hozzájárulását. Egyszóval nem olyan egyszerû, hiába van meg a beruházás költsége, ha az engedélyek megszerzése ennyire a bürokratikus eljárás
keretében történik. Ez igen sok idõt elvesz.
Jelentõs összeget terveztünk útfelújításra, illetve járdaépítésekre. Folyamatban vannak az
elõkészítõ munkák az ürömi körforgalomtól a
Boglárka utcáig viacolor járda kiépítésére. Bízom abban, hogy március hónapban a kivitelezést elkezdhetjük. Célkitûzéseink között szerepel
még a Barackos utca szélesítési munkáinak elvégzése, továbbá az Ürömi út, Mészégetõ utca
sarkánál lévõ területen a terület rendezése, járda, támfal és védõkorlát kiépítésével.
Szándékunkban áll támogatni a Völgyliget lakópark útjainak kiépítését is. Az ottani lakóközösséggel a tárgyalások folynak. Mint említettem, a futópálya újbóli közbeszerzési eljárása ta-
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lán most pozitívan zárul, mivel három ajánlat érkezett. A kivitelezés minden valószínûség szerint
áprilisban indulhat.
A legnagyobb összeggel a tervezett új, két csoportos óvoda szerepel az idei költségvetésben.
A tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyik. A jelenleg a telken álló épület bontását az elsõ
félévben megkezdjük. Ez a beruházásunk várhatóan át fog húzódni a 2020-as gazdasági évre.
A felújítások között szerepel – a legégetõbb
munkákra – a mûvelõdési ház felújítása, a település útjainak kátyúzási munkái, temetõ
bõvítése és a templom elõtti tér közparkjának
felújítása.
Cs.G.: Olvastam már olyan véleményt,
hogy „kampány” költségvetést fogadott el
az önkormányzat.
L.G.: Gondolom, az ellendrukkerek véleményét olvasta. Mit lehet erre mondani? Amit már eddig elmondtam, abból is kihámozható, hogy men�nyi probléma jelentkezik egy-egy beruházás indításánál. Egyébként ez az év sem garancia arra,
hogy amit szeretnénk ebben az évben megvalósítani, az egyáltalán sikerül-e. Akkor miért lenne
pont ez az év a kampány költségvetése? A beruházások többsége korábbi döntések alapján és bizonyos elõkészítések eredményeként került be az
idei költségvetésbe. Erre úgy gondolom, nem is érdemes több szót vesztegetnünk. Én minden esetre
annak tudok örülni, ha gyarapodik ez a település,
tudjuk az ellátás és mûködtetés területén az eddigi
színvonalat nyújtani, illetve megtartani.
Cs.G.: Úgy érzem, nem szívesen hangolódik rá ezekre a „mindent jobban tudó” véleményekre, pedig lenne egy pár ehhez hasonló kérdésem.
L.G.: Nyugodtan kérdezzen.
Cs.G.: A Fõ utcában, Pilisborosjenõ felé
épülõ járda még el sem készült, de már felújítják. Ilyen létezhet?
L.G.: Nos, errõl beszélek. Ez a járda még
egy folyamatban lévõ beruházás. Tehát a

22

kivitelezõ készre sem jelentette, át sem adta. Tehát nem is fizettünk. Annak rendje módja szerint a szerzõdésben megfogalmazottaknak megfelelõen zajlanak a munkák. Úgy gondolom, szerencsésebb dolog lenne elõbb kérdezni, mint kész tényként állítani a butaságot.
Súlytalan, a lakosságot manipulálni szándékozó vélemények ezek, nem hiteles és nem korrekt tájékoztatás. Ehhez kívánkozik hozzá az a
gondolatom is, hogy a hazudozás és a félrevezetés olyan mértékû, hogy pl. az egészségház
építési költségei bruttó 292 millió forint volt, ezzel szemben híradásaikban már 500 millió Ft,
aztán legközelebb 450 millió Ft szerepelt. Tehát
arra sem emlékeznek, hogy elõtte milyen számadatokat közöltek, mindig azt írják, ami éppen
az eszükbe jut.
Cs.G.: Mi a helyzet azzal az információval,
hogy az 52 895 m2 földterület belterületbe vonás ellentételezésére mindössze 20 000 000 Ftot kapott az önkormányzat?
L.G.: Ez is badarság, tudatlanság annak ellenére, hogy a testületi döntésekrõl minden információ
rendelkezésükre áll. Az említett 20 000 000 Ft-ot
az ingatlan tulajdonosa a háttérfejlesztési hozzájáruláson felül, mint támogatást ajánlotta fel az
önkormányzatnak az óvoda építéséhez, már be
is fizette.
Cs.G.: Elég gyakran olvashatóak a kiváló,
élhetõ a település, sok a zöldfelület, az intézményrendszer jó, elegendõk a férõhelyek,
a közlekedési adottságok jók, stb. kijelentésekre tett ironikus megjegyzések. Errõl mi a
véleménye?
L.G.: Ezeket az ironikus megjegyzéseket akkor kellett volna megfogalmazni, amikor még szilárd burkolatú utak sem voltak ezen a településen.
Az intézményhálózat infrastruktúrája olyan állapotban volt, hogy pl. a Kossuth Lajos utcai, akkor
bölcsõdeként funkcionáló épületet be kellett zárnunk, mivel a tisztiorvosi szolgálat hetente jött és
büntetett. A Fõ utcai óvoda épületérõl hullott a va-
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kolat, bent a falak penészesedtek, nem sorolom
tovább. Annyit azért még megemlítek, hogy zöld,
parkosított területek nem voltak a településen, közterületi játszótér egyetlen egy sem épült, az általam most említettek csak kívánsága lehetett az itt
élõknek. Azért nézzünk körül, mi van ma, úgy gondolom, hogy ez a kívánság teljesült. Ezt mi tudjuk
valamennyien, akik itt születtünk és itt élünk. Számomra és a képviselõ-testület számára ez a fontos. A nagy ötletek, mûjégpálya, uszoda és a többi
komolytalan és meggondolatlan, a lakosság egyes
rétegeit hergelni akaró felvetések improvizációk.
Ezektõl nincsenek álmatlan éjszakáim. Minõsíti
azt, aki ilyen ötletekkel akar feltûnni. Már több éve
nem az önkormányzatok hatásköre az építéshatósági eljárás, ennek ellenére a kritika jön, mi ez, ha
nem tudatlanság? Mindezt annak ellenére teszik,
hogy minden információ rendelkezésükre áll.
Cs.G.: Gondolom a folyamatos támadások, tényszerûnek tûnõ állítások nem hatnak inspirálólag, vagy pont ez a cél?
L.G.: Nem foglalkozom ezeknek az embereknek a céljaival, mi végezzük a komoly
felelõsséget és odafigyelést igénylõ munkánkat, ezért is kérem, de nem hiszem, hogy a továbbiakban erre több szót kellene fordítanunk.
Talán maga is jól ismeri a mondásom, amit már
néhány éve hangoztatok: „Amíg õk mocskolódnak, gyûlölködnek, addig én nyugodt lehetek,
mert a dolgok rendben mennek. Azonban mentsen meg attól a jó Isten, hogy dicsérjenek, mert
akkor már tudni fogom, hogy baj van.”
Cs.G.: Rendben, egyetértek. Tehát más téma. Szó volt érintõlegesen arról, hogy 5 éves
cikluszáró év az idei. Kérdezném, hogy ha
az idei célok megvalósítását is figyelembe
vesszük, teljesíti az önkormányzat a gazdasági programjában elhatározott célokat?
L.G.: A ciklus félideje értékelésre került. Nem
volt rossz a teljesítés. Az új mûvelõdési ház építése tény, hogy nem fog megvalósulni a pályázati kiírás elmaradása miatt, de nem mondtunk

le errõl sem. Amennyiben látjuk a beruházás
forrását, mi indítjuk a beruházást.
Az egyéb célkitûzéseket tekintve úgy látom,
az idei év teljesítésével összességében túlteljesítjük a ciklus idõszakára tervezett feladatainkat.
Még folyamatban lévõ pályázatunk van a Cigány-árok rendezésére, mint felszíni vízelvezetési munkákra. A tervek készek, a módosított vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban
van, ha pozitív elbírálást kap pályázatunk, úgy
ezt a feladatot is rendezni tudjuk még a ciklus
idõszakában.
Cs.G.: Megkérdezném még záró gondolatként, hogy a négy kerek ciklus után az õszi
helyhatósági választásokon megméretteti–e
magát ismét.
L.G.: Tudja, a 2014-es választási eredményt
visszaidézve akkor úgy gondoltam, hogy egy sor
sikeres ciklust zárva a jövõt illetõen abbahagyom.
Akkor úgy gondoltam, hogy engedni kell, hogy új
ember új gondolatokkal és meglátásokkal mérettesse meg magát. Ez öt évvel ezelõtt volt. Az
eltelt öt év alatt, amit a helyi közéletben megtapasztaltam, enyhén szólva is szomorú. Az ún. helyi ellenzék tevékenysége abban merült ki, hogy
a képviselõ-testületet és személy szerint engem
próbált lejáratni. Számomra azonban a lakosság
részérõl kapott visszajelzések azt igazolják, hogy
nem sikerült ez a hadjáratuk. Ezért is mára már
úgy gondolom, hogy ötödszörre is megmérettem
magam. Nem hagyhatom cserben azokat, akik
bíznak bennem, akik értékelni tudják azt az utat,
amit megtettünk, ahová fejlõdött településünk, tehát akik tudják, honnan indult ez a település és
mára hol tart. Ezekért az emberekért érdemes tovább folytatni.
Köszönöm az interjút Polgármester úr!
L.G.: Én is köszönöm a lehetõséget.
Üröm, 2019. március hó
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A Képviselõ-testület 2018. decemberi, 2019. januári, februári
Képviselõ-testületi ülések döntései
• Decemberi ülésén döntött a testület a Napraforgó Óvodában, Hóvirág
Bölcsõdében, Idõsek Napközi Otthonában és a József Nádor Általános Iskolában 2019-ben fizetendõ étkezési térítési díjakról.

• Felülvizsgálták és változatlan tartalommal jóváhagyták a képviselõk
Üröm Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodást.

• Jóváhagyták a képviselõk a 2018. évi költségvetés végrehajtásának
háromnegyed évi teljesítésérõl szóló beszámolót.

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

• Döntés született a Pénzügyminisztérium által csapadékvíz elvezetésre
kiírt pályázaton való részvételben.

• Az önkormányzat tulajdonában lévõ köztemetõ bõvítésével kapcsolatos eljárás indításáról döntöttek a képviselõk.

• Jóváhagyta a képviselõ-testület Üröm Önkormányzata, az FCSM Zrt.,
valamint a MÁV Zrt. között létrejött szerzõdést (közösen illetõ vezetékjog alapításáról).

• A februári ülésén döntött a testület az önkormányzat tulajdonát
képezõ, Üröm, Táncsics Mihály u. 2. szám alatti ingatlan használatra
történõ kijelölésérõl a Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Német Nemzetiségi Egyesület javára.

• Döntés született a térfigyelõ kamerák mûködtetését illetõen
együttmûködési megállapodásról, figyelemmel a GDPR-ra.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a 2019. évi üléstervérõl szóló javaslatot.
• 2019. januári soron kívüli ülésén döntött a testület a rendõrség kérelmében a 2 db Skoda típusú gépjármûre a megkülönböztetõ hang-és
fényjelzõ berendezések költségeinek biztosításáról.
• Üröm Község Önkormányzata és Herhof Zsolt között létrejött használatba adási megállapodás 4.) pontjának teljesítésérõl szavazott a testület.
• Döntöttek a képviselõk árajánlat bekérésérõl az Ürömi út körforgalomtól a Boglárka utcáig 505 fm-en 1,4 széles, összesen 707 m2 járda
megépítésére.
• Elfogadták a képviselõk a HÉSZ módosítására beadott javaslatot az
Üröm, 1701 hrsz-ra vonatkozóan.
• Döntés született a Belügyminiszter által meghirdetett központi támogatásra (köztisztviselõk bérrendezése 2019-es évre) pályázat benyújtásáról.
• A januári soros ülésén döntött a testület a helyi kitüntetõ cím és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról.
• Pályázat kiírásáról hoztak határozatot a képviselõk az ürömi civil szervezetek 2019. évi támogatására.
• Döntöttek a képviselõk kiskorú V. Dávid támogatására benyújtott V.
László és K. Gabriella szülõk kérelmében.
• Döntés született közbeszerzési eljárás kiírásáról a település szilárd
hulladék gyûjtésére és ártalmatlanítására.

• Jóváhagyták a képviselõk a település 2019. évi költségvetésérõl szóló rendelet-tervezetet.
• Elbírálta a testület a non-profit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatokat.
• Üröm – Pilisborosjenõ Református Társegyházközség támogatási kérelmében döntött a testület, 4,5 M Ft-tal támogatta a református egyházat.
• Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat által vásárolt 2 db Skoda típusú gépjármû rendõrség részére történõ használatba adásáról
rendelkezõ szerzõdéseket.
• Döntés született az Üröm, Rákóczi köz lakói által benyújtott kérelemben, melyben 2 db forgalomcsillapító küszöb telepítését kérik.
• Jóváhagyták a képviselõk a polgármester írásos tájékoztatóját a vagyonrendeletben szabályozott átruházott hatáskörben történõ jogkör
gyakorlásáról.
• Jóváhagyta a testület a Gamma Kommunikációs Kft. és az önkormányzat között létrejött módosított szerzõdést (határidõ hosszabbítás).
• Pályázat kiírásáról döntöttek a képviselõk határozott idõre az Üröm, 3.
számú védõnõi gondozói kör álláshelyére.
• Jóváhagyták a képviselõk Üröm Közigazgatási területére elkészített
vízkorlátozási tervet.
• Jóváhagyta a testület az Ügyrendi Bizottság tájékoztatóját a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésérõl.

• Elõzetesen véleményezték a képviselõk az önkormányzat tulajdonában lévõ 381 hrsz-ú ingatlan hasznosítását.

• Jóváhagyta a testület a polgármester kérelmét a 2019. évi éves szabadsága kivételének ütemezésére, illetve a 2018. évi ütemezés végrehajtásáról szóló éves tájékoztatóját.

• Jóváhagyta a testület a 2018. évre elfogadott belsõ ellenõrzési terv
végrehajtásáról szóló jelentést.

• Meghatározta a testület a 2019/2020 nevelési évre az óvodai, bölcsõdei
beiratkozások idõpontját, illetve a nyári zárva tartási idejét.

• Jóváhagyták a képviselõk a 2019. évi közbeszerzési tervet.

• Kialakította a képviselõ-testület állásfoglalását a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, mint környezetvédelmi hatóság által 2018. november 20-án közzétett hirdetményben az Üröm, 062/63,
062/64, 062/66 hrsz-ú ingatlanok környezetvédelmi engedély módosítását érintõen.

• Döntött a képviselõ-testület a Kosztyu Kft. vezetõi által benyújtott kérelemben, mely a képviselõ-testület 157/2018 (XI.28.) Kt. számú határozatának felülvizsgálatára vonatkozik.
• Jóváhagyták a képviselõk a zajcsökkentési koncepció elkészítésére
vonatkozó vállalkozási szerzõdés-tervezetet. (Enviroplus Kft.)
• Megszavazták a képviselõk a 078/21 hrsz-ú ingatlanból 267 m2 ingatlanrész megvásárlásával összefüggésben a 140/2015 (IX.23.) Kt. számú határozat módosítását (Aranyosi László).
• Döntés született a Szeder köz lakóinak kérelmében forgalomcsillapító
küszöbök telepítésérõl.
• Jóváhagyták a képviselõk a GDPR hatályba léptetését követõ feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a polgármesteri hivatal adatvédelmi rendszerét illetõn.
• A GDPR-ból adódó feladatok elvégzésére beadott árajánlatokban
döntöttek a képviselõk.
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• Jóváhagyták a képviselõk a képviselõ-testület 84/2018 (VI. 28.)
és a 121/2018 (IX.26.) Kt. számú határozatival kezdeményezett
egyszerûsített HÉSZ módosításra beérkezett véleményeket.
• Döntött a testület az Üröm, Mészégetõ utcától a Herhof mûhelyig az elkerített területen járda, támfal és védõkorlát kiépítésére beérkezett árajánlatokban.
• Döntés született az Üröm körforgalomtól Boglárka utcáig járda kiépítésére ismételt árajánlatok bekérésrõl.
Üröm, 2019. március
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FELHÍVÁS
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztálya 2018. december 17-én felhívást tett közzé honlapján, melyben „Üröm I.-budai márga”
védnevû bányatelek mûködésére vonatkozó környezetvédelmi mûködési engedélyének módosítási
eljárását indította meg.
A véleményezésre, illetõleg az észrevételek megtételére 105 nap állt rendelkezésre.
A képviselõ-testület határozatában élt a véleményezési jogával és kimondta, hogy nem járul hozzá a bánya feltöltéséhez, illetve a rekultivációhoz és kérte a hatáskörrel rendelkezõ környezetvédelmi hatóságot, hogy a kérelmet utasítsa el.
Az eljáró I. fokú környezetvédelmi hatóság a mûködési engedély megadásáról döntött 2019. március 04-ei dátummal, a jelen felhívás mellékleteként csatolt határozatban foglaltak szerint. A határozat még nem jogerõs.
Üröm, 2019. március 05.
Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Érkeznek az igazolások
Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jö-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Még egy hónapig akár SMS-ben is kérhetõ a postázás

vedelme és esetleges önkéntes pénztári, nyugdíj- Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja, idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól szja-bevallási
elõtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetétervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie,
sei után a munkáltatói, kifizetõi és pénztári igazoláso- mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tarkat. Ezek alapján ellenõrizhetõ az szja-bevallási terve- talmazó kérelmet akár SMS-ben eljuttatni a NAV-hoz
zet és érvényesíthetõ az adó-visszatérítés, ha a levont március 18-áig.
adóelõleg meghaladta a fizetendõ adót.
Akinek van ügyfélkapuja, az automatikusan elkészített
adóbevallási tervezetet 2019. március 15-tõl elérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (www.nav.gov.hu/szja/
szja) vagy a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu).
Ha valakinek még nem lenne ügyfélkapu-hozzáférése, a
NAV ügyfélszolgálatain és a kormányhivatalokban pár perc
alatt regisztrálhat.
Aki mégsem szeretne ügyfélkaput nyitni, az 2019. március 18-áig idén is kérheti a NAV-tól a tervezet postázását az
alábbi módokon:
• SMS-ben a +36 30 344 4304-es telefonszámon •
(az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a
születési dátumot a következõk szerint: SZJA{szóköz}
adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhetõ ûrlapon (www.nav.gov.hu/
eszja/eszja), vagy formanyomtatványon (BEVTERVK),
• levélben, kötetlen formában (adóazonosító jel és születési dátum megadásával),
•
a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül
(NAV Infóvonal: 1819 és ÜCC: +36-80-20-21-22),
• valamint személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
A postázni kért tervezeteket a NAV tértivevényesen, 2019.
április 30-áig küldi el az igénylõknek. Aki elmulasztja a március 18-ai határidõt, már csak személyesen, az ügyfélszolgálatokon kérheti a papíralapú tervezetet.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dr. Kis Péter András
adószakmai szóvivõ
06305429418
sajto@nav.gov.hu

30

A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikrõl munkáltatói, kifizetõi
adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, õstermelõ, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó.
Az elkészített tervezeteket a NAV március 15-étõl az Ügyfélkapun keresztül, elektronikus formában elérhetõvé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének
postázását március 18-án éjfélig kérheti. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán
az igénylõknek.
A kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges:
• SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es telefonszámra,
• a NAV honlapján elérhetõ webûrlap (www.nav.gov.hu/
eszja/eszja) kitöltésével,
• telefonon, a 1819-es Infóvonalon, vagy az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintézõ Rendszeren keresztül, a +36 (80) 2021-22-es telefonszámon,
• postai úton, kötetlen levél formájában (születési dátum
és adóazonosító jel megadásával),
• a NAV honlapjáról letölthetõ BEVTERVK-nyomtatványon,
• személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában:
SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn.
Aki netán lecsúszik a március 18-ai határidõrõl, május 20-áig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti
adóbevallási tervezetének nyomtatását. Az adózók bármikor
nyithatnak ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetüket a
www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhetõ
eSZJA portálon március 15-étõl megtekinthetik, és szükség
esetén módosíthatják.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig.
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A NAV nem kér igazolást
a tervezethez

Megjelent a NAV
ellenõrzési terve

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) meghatározta
Az idei év már a harmadik, amikor a Nemzeti Adó- és azokat a szakmákat és gazdálkodói szektorokat, ameVámhivatal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több lyek ellenõrzésére idén biztos, hogy sor kerül. A NAVmint 5 millió ember személyijövedelemadó-bevallási hoz beérkezõ adatok ugyanis leginkább ezeken a területeken mutatnak kockázatot a költségvetési bevétervezetét. A folyamat tehát automatikus, éppen ezért
telekre. Az internetes kereskedelem, a gépjármû- és
nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat begépjármûalkatrész-kereskedelem, az alkalmazottak
küldeni a NAV-hoz és nem kell kérni a hivatalt a beval- bejelentése, a vám- és jövedéki szabályok betartása,
lás tervezetének elkészítésére sem.
az online számlaadat-szolgáltatás kiemelt helyen szerepel az ellenõrzési tervben.

Az szja-bevallási tervezet a tavalyi év során megszerzett jövedelmekrõl szóló kimutatás, melyet a munkáltatók,
kifizetõk által év közben megadott adatokból állít össze a
NAV. A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelõ adót, számításba veszi az év közben levont adóelõleget és az év közben
igénybe vett kedvezményeket. Akinek nincs ügyfélkapuja, az
adóbevallási tervezetének postázását március 18-án éjfélig
kérheti, akár SMS-ben is. Az elkészült tervezeteket a NAV
tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylõknek.
Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek és nem
kell azt kiegészíteniük egyéb olyan adattal, amely az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük semmit – az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezõgazdasági
õstermelõket kivéve – ugyanis a tervezetbõl 2019. május 20án automatikusan bevallás lesz.
Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet
(például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem), amirõl
a NAV-nak nincs tudomása, vagy jogosultak olyan kedvezményre (elsõ házasok kedvezménye, súlyos fogyatékkal élõk
kedvezménye, családi kedvezmény), amit év közben nem érvényesítettek és a bevallásban egy összegben igényelnék
vissza, a bevallástervezetet maguknak kell módosítaniuk a
rendelkezésükre álló igazolásaik alapján, vagy önállóan kell
a bevallást elkészíteniük május 20-ig.
A kedvezményre vonatkozó igazolást, mint például a személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi
igazolást, nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt az adózónak
kell megõriznie az elévülési idõ végéig.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dr. Kis Péter András
adószakmai szóvivõ
06305429418
sajto@nav.gov.hu

A NAV idén is figyelmet fordít az adózók transzferár-képzési
gyakorlatára és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. A legnagyobb adóteljesítményû adózókat, kiemelkedõ költségvetési hatásuk miatt ugyancsak folyamatosan kell monitorozni. A
munkaerõ-kölcsönzéssel kapcsolatos visszaélések miatt a NAV a
csalárd foglalkoztatókhoz bejelentett munkavállalók jogviszonyát, az
abban bekövetkezõ változásokat nyomon követi, hogy az adókikerülésre használt „foglalkoztatói” láncolatokat feltárja, védve ezzel a
munkavállalók érdekeit is.
A NAV ellenõrzéseit továbbra is kockázatelemzésen alapuló differenciált fellépés jellemzi. Az együttmûködõ, jogkövetõ adózók hiba esetén azonnali szankciók helyett számíthatnak a NAV munkatársainak támogatására. Az adójogszabályokat szándékosan és súlyosan megsértõ adózókkal szemben azonban továbbra is határozottan lép fel a hivatal.
A NAV kockázatelemzései alapján kiemelt figyelmet fordít az
építõipari vállalkozásokra, a személyszállítókra, a szálláshely-szolgáltatókra, a szerzõi jogvédelemhez kapcsolódó jogsértések felderítésére, az „adózatlan” jövedéki termékek feketepiacának visszaszorítására, áfacsalással bonyolított zöldség- és gyümölcs-kereskedelmi ügyletek visszaszorítására.
A NAV a támogató eljárásokat jellemzõen a turizmusfejlesztési hozzájárulás alanyainál; a 36 órás munkaviszony mellett dolgozó
egyéni vállalkozóknál, a foglalkoztatóknál, az alkalmazottak bejelentésére és az ehhez kapcsolódó bevallásokra fókuszálva rendeli el.
Az online pénztárgépeken, Online Számla rendszeren,
kezelõszemélyzet nélküli automatákon, illetve az Elektronikus
Közútiáruforgalom-ellenõrzõ Rendszeren (EKÁER) keresztül
érkezõ valós idejû adatok elemzésével a NAV-nak lehetõsége van
az adóelkerülés azonos idejû feltárására, az adókijátszásra specializálódott társaságok kiszûrésére és a meg nem fizetett adóbevételek fedezetének biztosítására. Mindezzel nemcsak a költségvetés,
hanem a tisztességes gazdálkodók érdekeit is védi.
A NAV továbbra is elõre jelzi honlapján az Adótraffipax rovatban,
hogy mely idõszakban és helyszíneken végez jogkövetési vizsgálatokat és tart próbavásárlásokat.
A NAV legfontosabb feladata a költségvetési bevételek biztosítása, a gazdasági fejlõdés támogatása a rejtett gazdaság és az adóelkerülések visszaszorításával, valamint az önkéntes jogkövetés ösztönzése.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

I. – II. – III.
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Tájékoztatás

Tájékoztatás az Idõsek Klubja szociális alapellátásáról és szolgáltatásairól
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezésérõl (ebédrõl) gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Amennyiben az étkezésben részesülõ személy egészségi állapota indokolja, akkor a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevõ részére diétás étkeztetést
biztosítunk.
Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk, amely
a lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az igénybevételnek több módját biztosítjuk:
 az étel kiszolgálását egyidejû helyben fogyasztással (Üröm, Ady Endre u. 6.) az idõsek nappali ellátását
igénybe vevõk számára,
 az étel elvitelének lehetõvé tételét,
 az étel lakásra szállítását.
A kiszállítás az intézmény erre a célra kialakított
gépjármûvével történik.
Munkaszüneti- és pihenõnapon történõ étkeztetést intézményünk nem biztosít.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – s
így az étkeztetés is, mint alapszolgáltatás – igénybevétele
önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Az étkeztetés igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített kérelem
nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylõ, illetve a törvényes képviselõje által. A kérelemhez tartozik a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl
szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet
II. része szerinti jövedelemnyilatkozat, valamint a szükséges igazolások, nyilatkozatok.
Nappali ellátás
Az Idõsek Klubja, mint nappali ellátást nyújtó intézmény
a saját otthonukban élõk részére, biztosít helyet, ahol az ellátást igénybe vevõk jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat bõvíthetik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, programokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak megfelelõ legyen. Azok az ellátási területen élõ
tizennyolcadik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészségi állapotuk vagy idõs koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szorulnak. Számukra segítséget
nyújtunk életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az idõsek nappali ellátását igénybe
vevõk számára lehetõséget biztosítunk, igény szerint a napi
egyszeri étkeztetésre (meleg ebéd elfogyasztására), továbbá pihenésre, közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra és a személyes ruházat tisztítására. Helyet adunk a közösségi szervezésû programoknak, biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által
egyaránt elérhetõ módon mûködjön.
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások – s így az idõsek nappali ellátása is, mint alapszolgáltatás – igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Az idõsek nappali ellátásának igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylõ, illetve a törvényes képviselõje által. A kérelemhez tartozik a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl
szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: 9/1999. SZCSM rendelet) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolás, esetleg zárójelentések.
Amennyiben valaki étkezést szeretne igénybe venni,
szintén szükséges egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése, melyhez hozzá tartozik a 9/1999. SZCSM rendelet I. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat. A kérelmet szintén a
szükséges mellékletekkel kell ellátni.
Házi segítségnyújtás
Szociális alapszolgáltatás, melynek keretében biztosítjuk:
a) az alapvetõ gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában
való közremûködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében,
illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Gondozónõink napi gondozási szükséglet szerint nyújtanak segítséget az ellátást igénylõ lakásán,
Pilisborosjenõ és Üröm területén.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést
vagy személyi gondozást kell nyújtani. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei szociális segítés vagy személyi gondozás keretében biztosíthatók.
Szociális segítés: – a lakókörnyezeti higiéné megtartásában való közremûködés, – a háztartási tevékenységben való közremûködés, – a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében és a kialakult veszély helyzetelhárításában történõ segítségnyújtás, – szükség esetén
a bentlakásos szociális intézménybe történõ beköltözés
segítése.
Személyi gondozás: – az ellátást igénybe vevõvel a
segítõ kapcsolat kialakítása és fenntartása, – a gondozási feladatok elvégzése, – és a szociális segítés feladatai.
Gondozónõink a napi munkavégzés során maximális
odafigyeléssel és szakmailag felkészülten látják el az ellátottaink számára a személyi gondozási és szociális segítési feladatokat.
Intézményünk: Idõsek Klubja Üröm Ady E. 6.
Elérhehetõség: 06 26 350-162
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RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 1/2019 (I.31.)
önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 14/2001
(IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi kitüntetõ cím
és elismerések alapításáról és adományozásáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 2) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 2011. évi CCII. tv. 24. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi kitüntetõ címekrõl megalkotott rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
Az önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §

a) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 0 Ft-ban
b) Pénzforgalom nélküli bevételek 794 924 000 Ft-ban (azaz hétszázkilencvennégymillió-kilencszázhuszonnégyezer forintban)
c) Finanszírozási bevételek 450 017 000 Ft-ban (azaz négyszázötvenmillió-tizenhétezer forintban)
ga) belföldi finanszírozási bevétel 450 017 000 Ft-ban (azaz négyszázötvenmillió-tizenhétezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
b) önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:

1 135 147 000 Ft
889 761 000 Ft
90 867 000 Ft

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

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

/1/ A képviselõ-testület a 2019. évi költségvetési kiadások fõösszegét 2 115 775
eFt-ban (azaz kétmilliárd-száztizenötmillió-hétszázhetvenötezer forintban) állapítja meg.

2.) A módosított rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatait
az alábbiakban határozza meg:

Üröm, 2019. január 30.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

1. melléklet
Az „Üröm Község Díszpolgára” emlékérme leírása:
Az emlékérem anyaga: ezüst
Mérete és formája: 80 mm átmérõjû korong, vastagsága 3 mm.
Az emlékérmén Üröm Község címere látható.
Az érem felirata: Üröm Község Díszpolgára, a díszpolgár nevének megjelölésével
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2019.
(II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések

a) Mûködési költségvetési kiadás 846 327 000 Ft-ban (azaz nyolcszáznegyvenhatmillió-háromszázhuszonhétezer forintban)
Személyi juttatások kiadásai 420 952 000 Ft-ban (azaz négyszázhúszmilliókilencszázötvenkettõezer forintban)
ab) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 84 392 000
Ft-ban (azaz nyolcvannégymillió-háromszázkilencvenkettõezer forintban)
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 270 653 000 Ft-ban (azaz
kettõszázhetvenmillió-hatszázötvenháromezer forintban)
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 000 Ft-ban, (azaz harminchétmillió-háromszázezer forintban)
ae) Egyéb mûködési kiadások 33 030 000 Ft-ban (azaz harminchárommillió-harmincezer forintban)
Felhalmozási
költségvetés
kiadás
735
276
000
Ft-ban
(azaz
hatszázharmincötmillió-kettõszázhetvenhatezer forintban)
ba) Beruházások kiadásai: 666 061 000 Ft-ban (azaz hatszázhatvanhatmillió-hatvanegyezer forintban)
Felújítások kiadásai 69 215 000 Ft-ban (azaz hatvankilencmilliókettõszáztizenötezer forintban)
bc ) Egyéb felhalmozási kiadások 0-Ft-ban (azaz nulla forintban) állapítja meg.
c) Finanszírozási kiadások 450 017 000 Ft-ban (azaz négyszázötvenmillió-tizenhétezer forintban)
ca) belföldi finanszírozási kiadás 450 017 000 Ft-ban (azaz négyszázötvenmillió-tizenhétezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból

1. §
/1) A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község önkormányzatára, valamint költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi bevételei és kiadásai

a) kötelezõ feladatok kiadásai 1 135 147 000 Ft-ban
b) önként vállalt feladatok kiadásai 889 761 000 Ft-ban
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 90 867 Ft

2. §

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

/1/ A Képviselõ-testület a 2019. évi költségvetési bevétel fõösszegét: 2 115 775
000 Ft-ban (azaz kétmilliárd-száztizenötmillió-hétszázhetvenötezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. és 3 mellékletben részletezett források szerint.

/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett: beruházási kiadások beruházásonként

/2/ Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételén belül kiemelt
elõirányzatonként:
a) Intézményi mûködési bevételeit 101 448 000 Ft-ban (azaz százegymilliónégyszáznegyvennyolcezer forintban)
b) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 363 400 000 Ft-ban (azaz háromszázhatvanhárommillió-négyszázezer forintban)
a) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét 22
464 000 Ft-ban (azaz huszonkettõmillió-négyszázhatvannégyezer forintban)
b) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 383 522 000 Ft-ban, (azaz háromszáznyolcvanhárommillióötszázhuszonkettõezer forintban)
da) mûködési célú támogatások 383 522 000 Ft
db) felhalmozás célú támogatások 0 Ft

aa) Budapest III. kerület Újvári út csatornabõvítés
ab) Bécsi-Tücsök utca gyalogosátkelõ + járulékos munka
ac) Gépek berendezések vásárlás
ad) Út-járdaépítés
ae) Erdõfenntartás (parkfenntartás)
af) Futó és kerékpárút építése
ag) Új 2 csoportos óvoda építése, (bontás 15 millió Ft)
ah) Beruházások áfája
Felújítási kiadások felújításonként:
ba) Mûvelõdési ház felújítása
bb) Önkormányzati utak, egyéb építmények felújítása
bc) temetõi munkálatok
bc) Gépek, berendezések felújítása
bc) Polgármesteri Hivatal II. ütem irodák felújítása
bf) Felújítások áfája

I. – II. – III.

120 000 000 Ft
25 000 000 Ft
24 815 000 Ft
60 000 000 Ft
8 000 000 Ft
75 000 000 Ft
211 640 000 Ft
141 606 000 Ft
15 000 000 Ft
20 000 000 Ft
15 000 000 Ft
2 000 000 Ft
2 500 000 Ft
14 715 000 Ft
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/6/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegû ellátásai:
a) Temetési segély
500 000 Ft
c) egyéb települési támogatás (rendkívüli, gyógyszer)
13 500 000 Ft
d) Köztemetés
300 000 Ft
e) Kedvezményes étkeztetés
3 000 000 Ft
f) Burgonya, hagyma, élelmiszer utalvány
20 000 000 Ft
/7/ a 2019. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan fejlesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági stabilitásról szóló 2011.
évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügylet megkötése válna szükségessé.
4. §
/1/ A 2019. évi költségvetés egyenlege: mûködési cél szerint:
0 Ft.
felhalmozási cél szerint:
+ 84 155 000 Ft (többlet)
/2/ Az önkormányzat 2019. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási
célú pénzügyi mûveletekkel történik:
a) Szabad pénzeszköz betétként történõ elhelyezése:
aa) mûködési célra
0
ab) fejlesztési célra
84 155 000 Ft
/3/ A belsõ finanszírozáson belül:
a) Elõzõ évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) mûködési célra
ab) felhalmozási célra

9. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
82 826 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 151 000 Ft
ac) dologi kiadások
10 382 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 Ft
ba) beruházások
0 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 Ft
/2/ Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

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

19 943 000 Ft
774 981 000 Ft

5. §
/1/ Az képviselõ-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: általános statisztikai állományi létszám: 103 fõ
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 101 fõ

109 359 000 Ft
0 Ft
0 Ft

10. §
/1/ A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
4. Az önkormányzat saját költségvetése

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 10 fõ.
6. §

11. §

/1/ Az önkormányzat település szintû költségevetésében az általános tartalék 28
605 000 Ft, céltartalék 55 550 000 Ft

A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési összegét 1 437
158 000 Ft-ban (azaz egymilliárd-négyszázharminchétmillió-százötvennyolcezer)
forintban állapítja meg.

/2/ A céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat, az év közben indított beruházásai függvényében.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
7. §
Az Önkormányzat képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési fõösszegét 109 359 000 Ft-ban, (azaz százkilencmillió-háromszázötvenkilencezer forintban) állapítja meg.
8. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2019. évi
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
b) Közhatalmi bevételek
c) Mûködési bevételek
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek

költségvetési

bevételei

kiemelt

109 359 000 Ft
0 Ft
250 000 Ft
109 109 000 Ft
109 109 000 Ft

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

109 359 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

250 000 Ft
0 Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai
az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
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12. §
/1/ Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételi kiemelt elõirányzatonként:
önkormányzat mûködési támogatás
383 522 000 Ft
mûködési és felhalmozási célú támogatások államháztartások belülrõl
383 522 000 Ft
amelybõl
ba) mûködési célú támogatások
383 522 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
0 Ft
közhatalmi bevételek
363 400 000 Ft
mûködési bevételek
40 243 000 Ft
felhalmozási bevételek
0 Ft
mûködési célú átvett pénzeszközök
22 464 000 Ft
finanszírozási bevételek
0 Ft
amelybõl
ga) belföldi finanszírozási bevételek
0 Ft
pénzmaradvány
794 924 000 Ft
/2/ Az önkormányzat bevételeibõl
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
állami (államigazgatási) feladatok bevételei

1 135 147 000 Ft
889 761 000 Ft
90 867 000 Ft

/3/ Az önkormányzat bevételeibõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

1 135 147 000 Ft
889 761 000 Ft

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

17. §

/1/ Az önkormányzat saját 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbi meghatározott tételekbõl állnak:
Mûködési költségekre:
124 925 000 Ft
aa) személyi juttatásai
40 978 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok,
7 991 000 Ft
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
56 256 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
37 300 000 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadások
33 030 000 Ft

/1/ Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
165 046 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
33 994 000 Ft
ac) dologi kiadások
45 445 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 Ft
ba) beruházások
7 800 000 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások:
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás

727 431 000 Ft
658 216 000 Ft
69 215000 Ft
0 Ft

Finanszírozási kiadások:
Amelybõl
ca) belföldi finanszírozási kiadások
d) Tartalék

450 017 000 Ft
450 017 000 Ft
84 155 000 Ft

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

1 135 147 000 Ft
889 761 000 Ft
90 867 000 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6.§. /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, míg a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében
jogosult dönteni.
14. §

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 10 fõ.
/3/ Város és községgazdálkodás, a temetõ fenntartás bevételei 2 540 000 Ft, kiadásai 134 883 000 Ft
5. A Napraforgó Óvoda és tagóvoda, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése
15. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fõösszegét 252 285 000 Ft-ban (azaz
kettõszázötvenkettõmillió-kettõszáznyolcvanötezer forintban) állapítja meg.
16. §
/1/ Az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként
/1/ Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
236 280 000 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 Ft
c) Mûködési bevételek
16 005 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
236 280 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
236 280 000 Ft

/3/ Az Óvoda bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

252 285 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
18. §
/1/ A képviselõ-testület az Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám
elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

/1/ A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2019. évre közfoglalkoztatottak nélküli létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
átlagos statisztikai állományi létszám
2 fõ
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám
2 fõ

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

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

252 285 000 Ft
0 Ft
0 Ft

16 005 000 Ft
0 Ft

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

6. A Hóvirág bölcsõde, mint az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése
19. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Bölcsõde, mint költségvetési szerv
2019. évi költségvetési fõösszegét 58 528 000 Ft-ban (azaz ötvennyolcmillió-ötszázhuszonnyolc forintban) állapítja meg.

/2/ A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
A Hóvirág Bölcsõde 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 Ft
c) Mûködési bevételek
11 162 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
47 366 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
47 366 000 Ft
/3/ A Bölcsõde bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

58 528 000 Ft
58 528 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/4/ A Bölcsõde bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

11 162 000 Ft
0 Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az
Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített
kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
20. §
/1/ A Hóvirág Bölcsõde 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
38 247 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
7 960 000 Ft
ac) dologi kiadások
12 321 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
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b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Bölcsõde kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

58 528 000 Ft
0 Ft
0 Ft

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

Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

0 Ft
0 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
25. §
/1/ A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

21. §
/1/ A képviselõ-testület a Hóvirág Bölcsõde 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
7. Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése
22. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint
költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fõösszegét 27 646 000 Ft-ban (azaz
huszonhétmillió-hatszáznegyvenhatezer forintban) állapítja meg.
23. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési
bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 Ft
c) Mûködési bevételek
675 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
26 971 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 Ft
/2/ A Mûvelõdési ház és Könyvtár bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

0 Ft
27 646 000 Ft
0 Ft
0 Ft

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

27 646 000 Ft
0 Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai
az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (X.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
24. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
10 069 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 963 000 Ft
ac) dologi kiadások
15 614 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 Ft
ba) beruházások
0 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 Ft
/2/ Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
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27 646 000 Ft

8. Idõsek Napközi Otthona és házi segítségnyújtás, mint az önkormányzat
költségvetési szervének költségvetése
26. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az INO, mint költségvetési szerv
2019. évi költségvetési fõösszegét 30 080 000 Ft-ban (azaz harmincmillió-nyolcvanezer forintban) állapítja meg.
/2/ Az INO, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
Az Idõsek Otthona 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 Ft
c) Mûködési bevételek
9 873 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
20 207 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
20 207 000 Ft
/3/ Az Idõsek Otthona bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

0 Ft
30 080 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/4/ Az Idõsek Otthona bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

30 080 000 Ft
0 Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az
Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített
kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
27. §
/1/ Az Idõsek Otthona 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
16 005 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3 120 000 Ft
ac) dologi kiadások
10 955 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 Ft
ba) beruházások
0 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 Ft
/2/ Idõsek Otthona kiadásaiból
Kötelezõ feladatok kiadásai
Önként vállalt feladatok kiadásai
Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

30 080 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
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28. §

32. §

/1/ A képviselõ-testület az Idõsek Otthona 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fõ.

/1/ A képviselõ-testület a Védõnõi szolgálat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

9. Védõnõi szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

10. Gyermekjóléti szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési szervének
költségvetése

29. §

33. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fõösszegét 19 909 000 Ft-ban (azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencezer forintban) állapítja meg.

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fõösszegét 10 084 000 Ft-ban (azaz tízmillió-nyolcvannégyezer forintban) állapítja meg.

30. §

34. §

/1/ A védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

/1/ A Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

/1/ A Védõnõi szolgálat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 Ft
c) Mûködési bevételek
0 Ft
d) Finanszírozási bevételek
0 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 Ft

A Gyermekjóléti szolgálat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 Ft
c) Mûködési bevételek
0 Ft
d) Finanszírozási bevételek
10 084 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
10 084 000 Ft

/2/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

0 Ft
19 909 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/2/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl:
kötelezõ feladatok bevételei
önként vállalt feladatok bevételei
felhalmozási bevételek

10 084 000 Ft
10 084 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/3/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl:
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

0 Ft
0 Ft

/3/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
mûködési bevételek
felhalmozási bevételek

0 Ft
0 Ft

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

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

31. §

35. §

/1/ A Védõnõi szolgálat 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
16 386 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 191 000 Ft
ac) dologi kiadások
332 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 Ft
ba) beruházások
0 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 Ft

/1/ A Gyermekjóléti szolgálat 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
8 334 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 625 000 Ft
ac) dologi kiadások
80 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
0 Ft
ba) beruházások
45 000 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások
0 Ft
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 Ft

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

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

19 909 000 Ft
0 Ft
0 Ft

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

10 084 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
36. §
/1/ A képviselõ-testület a Gyermekjóléti szolgálat 2019. évre – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fõ.
/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ
11. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 18/2018
(XII.18.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a 2019. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC törvény 83§ (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a 2019. évre vonatkozóan az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

37. §
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a jelen rendelet 12.
számú melléklete tartalmazza.
12. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.
38. §
/1/ Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselõ-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselõtestület 500 ezer forintig terjedõ értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mûvelet megtörténtét követõ következõ képviselõ-testületi
ülésen köteles tájékoztatást adni.
/2/ A hitelek, kölcsönök felvétele és törlesztésére értékhatár tekintet nélkül a
képviselõ-testület hatásköre.
/3/ A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésrõl a következõ testületi ülésen a polgármester köteles tájékoztatni a testületet.
/4/ A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következõ testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
/5/ A polgármester az 1-4 eseteken túl jogosult dönteni 1 000 000 forint értékhatárig forrásfelhasználásról, döntésérõl a következõ ülésen köteles tájékoztatni a
képviselõ-testületet.

1.) Az intézmény étkezési térítési díja 2019-ben:
Étkezési térítési díj napi háromszori étkezésre (nettó):
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

150 Ft/nap
290 Ft/nap
100 Ft/nap
540 Ft/nap

Felnõtt és vendég ebéd bruttó 530 Ft.
2.) Nyersanyag norma meghatározása:
Nyersanyagnorma háromszori étkezés esetén: 540 Ft/fõ/nap
Tízórai:
150 Ft/nap
Ebéd:
290 Ft/nap
Uzsonna:
100 Ft/nap
2. §
1.) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
2019. január 01-tõl kell alkalmazni. 2019. január 01-jével a 23/2017 (XII.14.) önkormányzati rendeltét hatályon kívül helyezi.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2018. december 17.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

39. §
A képviselõ-testület a 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselõk
vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselõi illetményalap 46 380 Ft.
b) köztisztviselõk cafetéria juttatási kerete bruttó 200 000 Ft/év/fõ.
40. §
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselõ-testület nem ruházza át.
13. Záró rendelkezések

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 19/2018
(XII.18.) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Hóvirág
Bölcsõdében az intézményi ellátásokért fizetendõ 2019. évi térítési
díjak és étkeztetési normák megállapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. § (1) bekezdés (6) (8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2019.
évre az intézményi étkezési nyersanyagnormát, valamint az étkezési térítési díjakat
az alábbiak szerint állapítja meg:
1. §

/1/ Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet: Üröm Község Önkormányzat település szintû 2019. évi bevételei
2. sz. melléklet: Üröm Község Önkormányzat település szintû 2019. évi kiadásai
3. sz. melléklet: Bevételek szakfeladatonként
4. sz. melléklet: Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet: Mûködési célú bevétel kiadás 2019. évi mérlege
4/b. sz. melléklet: 2019. évi bevétel kiadás mérlege
5. sz. melléklet: Elõirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet: Kiadási elõirányzatok bemutatása (összevont adatok)
7. sz. melléklet: Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet:	Feladattámogatás és kötött felhasználású támogatás bemutatása
9. sz. melléklet: Intézményvezetõkkel történõ egyeztetés jegyzõkönyve
10. sz. melléklet: Pénzügyi és Gazdaságügyi Bizottság jegyzõkönyve
11. sz. melléklet:	Az önkormányzat költségvetési intézményeinek elemi költségvetése
12. sz. melléklet:	Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre elfogadott költségvetése
13. sz. melléklet: Elõzetes hatásvizsgálat
14. sz. melléklet: Közvetett támogatások
/2/ E rendelet 2019. február 28-al lép hatályba.
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1.) Napi négyszeri nettó étkezés:
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna

458 Ft/fõ/nap
70 Ft/fõ/nap
52 Ft/fõ/nap
266 Ft/fõ/nap
70 Ft/fõ/nap

2.) Az intézményi étkezési térítés díja nettó:
Négyszeri étkezés: 689 Ft/fõ/nap
Reggeli
105 Ft/fõ/nap
Tízórai
67 Ft/fõ/nap
Ebéd
412 Ft/fõ/nap
Uzsonna
105 Ft/fõ/nap
2. §
1.) Ez a rendelet 2019. január 01-jével lép hatályba azzal, hogy hatályba lépésével
egyidejûleg a 24/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2018. december 17.

Üröm, 2019. február hó 27. nap
Laboda Gábor
polgármester

Nyersanyag norma meghatározása

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 20/2018. (XII.
18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2019. évi térítési díjairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott Idõsek Napközi Otthonában (INO) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól az alábbi
rendeletet alkotja:

2.) Napi háromszori étkezés: nettó 590 Ft/nap
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

95 Ft/nap
420 Ft/nap
75 Ft/nap

3.) Diétás ebéd:
Felnõtt ebéd:

nettó 565 Ft/adag
nettó 565 Ft/adag
2. §

1. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját és annak önköltség számítását a jelen rendelet 1. 2. 3. 4. és 5. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. §

1.) Jelen rendelet 2018. február 1-jével lép hatályba, rendelkezéseit ettõl az
idõponttól kell alkalmazni. A hatályba lépésével egyidejûleg a 3/2018 (III.01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

1.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019.
január 01-jével kell alkalmazni.

Üröm, 2018. december 17.

2.) 2018. december 31-ével a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

3.) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2018. december 17.
Laboda Gábor
polgármester

FELHÍVÁS

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 21/2018
(XII.18.) önkormányzati rendelete a József Nádor Általános és
Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2019. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC törvény 83 § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2018. évre
fizetendõ térítési díjakról elfogadott rendeletét a következõk szerint módosítja:
1. §
1.) Étkezési norma meghatározása:
Napi háromszori étkezés: nettó 539 Ft/adag
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

Tájékoztatom Tisztelt adófizetõinket, hogy a 2019.
elsõ félévi adófizetés türelmi idõpontja 2019. március 15-én lejár. Kérem adózóinkat, hogy aki még
nem tett eleget elsõ félévi adófizetési kötelezettségének, úgy azt március 15-ig pótlékmentesen
megteheti.
A pótlék felszámítása az esedékesség
idõpontjától, azaz 2019. január 01-jétõl történik.
		
		

90 Ft/nap
382 Ft/nap
67 Ft/nap

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
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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
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Páros hét
08.00 – 11.00
14.00 –17.00
Páratlan hét 14.00 – 17.00
08.00 – 11.00

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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11.00 – 14.00
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ
Gyermekrendelés,
Üröm, Dózsa György út 34.

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

104
105

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

Ürömi Polgárõrség
Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7.
Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. Sárfy Zsuzsanna hivatalvezetõ
06 26 530 066
Gyámhivatal 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66.
06 26 530 066
Okmányiroda
Rúzsa Anett osztályvezetõ
06 26 795 229
egyéni vállalkozói igazolvány, vezetõi engedély, ügyfélkapus regisztráció
06 26 795 213
gépjármû ügyintézés
06 26 795 229, 06 26 795 230
lakcímigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, parkolási kártya
06 26 795 231
okmányiroda mobil
06 20 292 5704
Pilisvörösvár Tankerület 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 104.
06 26 330 274
Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi központ)
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3.
06 23 441-920
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 2096 Üröm, Iskola u. 4.
Papp Ákos intézményvezetõ
06 26 550 013
Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18.
06 30 458 76 15, 06 26 350 199
József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3.
Kiss Tibor igazgató
06 26 350 165
Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37.
06 20 289 81 25
Csordásné Tõkés Katalin Óvodavezetõ
06 20 571 62 56
Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22.
06 26 350 658
Király Veronika bölcsõdevezetõ
06 20 405 53 97
Idõsek Klubja
(nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
2096 Üröm, Ady Endre u. 3.
Szemerei Mihályné intézményvezetõ
06 26 350 162
Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Csanády Beáta intézményvezetõ
06 26 350 054/110
Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn
06 70 61 99 311
Interwork Temetkezési Kft.
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a
Ügyelet 0-24
06 20 548 58 86, 06 20 398 01 60, 06 20 344 60 60
Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49.
06 26 350 007
Közjegyzõ
dr. Stágel Judit 2096 Pilisvörösvár, Fõ u. 83.
06 26 332 259
B3 Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1.
06 26 350 244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13.00 – 16.00 óráig,

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

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

Telefon

Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187
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07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

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

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

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

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

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

09.00 – 12.00 óráig,

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

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

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

Rendelôk

Péntek:

10.00 – 13.00 óráig

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

Tanácsadás

Csütörtök:

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

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

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

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

Átadtuk az új rendõrautókat Ürömön!
Önkormányzati beszerzés által a kiváló közbiztonság
további fenntartását segítjük azzal, hogy a bûnüldözõ
szervek technikai eszközeit javítottuk 2 db új, SKODA
Kodiaq gépkocsi használatának biztosításával.
Véleményem szerint a mi településünk az egyik legbiztonságosabb Pest megyében, sõt az országban is. Komolyabb bûncselekmény hosszú évek óta nem történt, a hivatalos statisztikák is megerõsíthetik, hogy nem az elfogultság beszél belõlem, hiszen a lakosság számarányához mérten, a faluban elenyészõ a bûncselekmények száma és súlya. A hatékony rendõri jelenlétet mindenki tapasztalhatja, rendõreinkre bármikor számíthatunk, legyen
az bárminemû segélykérés elintézése vagy a leghétköznapibb lakossági panasz vizsgálata.
Itt nyugodtan sétálhat az ember esténként, nem kell
tartania támadástól vagy egyéb bûncselekménytõl. A
bûnözõk azért nem nyernek itt teret, mert a falu nem hagyja: rendõrök, polgárõrök, jó szomszédság, egymásra figyelés mind-mind szerepet játszik a magas közbiztonság
fenntartásában.
A kiemelkedõ közbiztonság alapvetõ meghatározója a
Lakótársaim biztonságérzetének és egyben biztosítéka a
lakható és nyugodt életvitelnek.
Laboda Gábor
polgármester

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
szemétszedés

Szombati önkéntes munka volt Ürömön...
Február utolsó szombatján szemétszedésre hívta az ÜBT
(Ürömiek Baráti Társasága) és az Önkormányzat a környezetük tisztaságáért tenni akarókat!

Három helyszínre szerveztünk szemétszedést. A tisztításra
kijelölt helyek a következõek voltak:
– Kisdomb,
– Cseresznyés út – Fõ út – Pilisborosjenõ irányába,
– Merci bontó és Kõkereszt közti terület, Kevélyre felvezetõ
túristaút,
– Kálvária domb.
Ezuton szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevõnek
(kicsiknek és nagyoknak, civileknek és géptulajdonosoknak?), akik
szombati napjukat önkéntesen ennek a munkának szentelték.
Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Ürömi Tükör
Néptáncműhely

Ürömi Öröm néptáncmûhely – családi táncház
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely 2018. októberében indította útjára 4 alkalmas családi táncház sorozatát,
Szilvási Beáta és Gyémánt Ádám vezetésével. A rendezvénysorozatot a Csoóri Sándor program és Üröm
Község Önkormányzata támogatta. Témáját az éppen
aktuális ünnepek, népszokások adták.
I. Családi táncházunk (október 6.) a szüretrõl szólt. Szõlõs
énekek, csõszt megtréfáló játékok színesítették az estébe nyúló
mulatságot. A talpunk alá valót a DunaZug együttes húzta.
II. Családi táncházunkban (november 16.) Márton napi népszokásokat, játékokat elevenítettünk fel.
Volt "libatömés, tollfosztás", tollfújó verseny. Ment 100 liba egy
sorban. A kézmûves sarokban libás képek, színezõk készültek.
Volt nagy galiba, Csoóri Sanyiék zenéjére!

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
Néptáncműhely
III. Családi táncházunk alkalmával (december 6.) magát a
Mikulást vártuk. Szerencsére meg is érkezett. Zsákjában volt
minden jó: szaloncukor, mogyoró. Cserébe mi énekeltünk, táncoltunk neki, ismét Csoóri Sanyiékkal.
Mindenfelé rénszarvasok, apró mikulások rohangáltak,
krampuszok „csínytalankodtak”.

ropta a táncot a mesevilág apraja s nagyja: rózsabokor, bíró,
csillagszemû juhász, állomásfõnök, macskacicó, kiskirálylány,
kiskutya, aprócska kis tök, piroska, varázsló és megannyi ötletes figura. Külön köszönet a játékos kedvû szülõknek!
Megvívott egymással a tavasz, s a tél. Cibere vajda és
Konc király. Húztunk kötelet, dobtunk célba, kurjongattunk torkunk szakadtából. Ezúttal a Zagyva Banda muzsikált.
Egy szó mint száz: jól éreztük magunkat. Sokat táncoltunk,
jókat játszottunk, finomakat ettünk, és sok új embert is megismertünk. Örülünk, hogy ennyien eljöttetek Családi Táncházainkba!
Köszönjük a segítséget, a kreativitást, a játékos kedvet, a
sok finom ételt, amit minden egyes alkalommal a büfé asztalára varázsoltatok!
Reméljük, õsztõl ismét vendégeink lesztek!

IV. Családi táncházunk (február 15.) a farsang jegyében zajlott. Témánk a magyar népmesék világa volt. Velünk
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Addig pedig látogassatok el egyéb rendezvényeinkre:
Március 29. péntek: Ürömi Gyermek Népzenei és Néptánc Fesztivál
Június 14-15-16.: XX. Ürömi Nyári Fesztivál
Június 30 - július 6.: Néptánc Tábor – Kisinóc (már lehet
jelentkezni)
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Ürömi Tükör
Néptáncműhely

Szászcsávás
Február elején az erdélyi Maros megyében lévõ
Szászcsáváson járt az Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Rongyláb (ifi) és Szarkaláb (felnõtt) csoportja, hogy
megismerkedjenek az ottani kultúrával, tánccal, az
ott élõ emberekkel...

A Szászcsávási Zenekar (fiatalabb generáció)

Bözsi néni és Lili

I. – II. – III.

45

Ürömi Tükör
Néptáncműhely
Kalandunk korán kezdõdött. Nagyon korán. Február 1-jén, pénteken hajnali 3.30-kor indult útnak buszunk Ürömrõl, a fedélzetén
30 táncossal, a csomagtartójában adománynak szánt ruhákkal.
Mire felkelt a nap, már messze jártunk. Lassacskán mi is magunkhoz tértünk. A két csoportnak ez volt az elsõ közös kalandja.
Sok-sok óra, pár megálló, és jó néhány szendvics elfogyasztása
után megérkeztünk az aprócska faluba, Szászcsávásra, ahol vendéglátóink már izgatottan és tárt karokkal vártak bennünket.

A Szászcsávási Zenekar (idõsebb generáció)
A tésztadagasztó csapat

A csomagok kipakolása és a fontos tudnivalók megismerése után
elfoglaltuk szállásainkat ideiglenes családjainknál. A finom ebédet
követõen már az elsõ próbára igyekeztünk, ahol csávási páros táncokat tanultunk. A két csoport hamar egymásra hangolódott.
Egybõl megvolt az összhang. A pici, poros, parkettázott terem
ottlétünk fontos színhelyévé vált. Ott zajlottak a próbák, a helyi
emberekkel közös esti mulatságok, a Szászcsávási Dalárda és a
Szászcsávási Zenekar közremûködésével.

Kenyérsütés

Megsült a kenyér
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Királyhágó
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Ürömi Tükör
Néptáncműhely
Jártunk a falu fölé magasodó Ólomhegyen, a vele szemben
lévõ cigánysoron. Végigjártuk a helység mindkét utcáját (0; részt
vettünk a vasárnapi istentiszteleten. Dagasztottunk kenyeret, sütöttünk kürtöskalácsot. Farsangoztunk, sokat beszélgettünk és nevettünk együtt.
Fantasztikus, hogy mennyi szeretet és kedvesség, humor és
vidámság fér el egy ennyire aprócska faluban! Alig aludtunk ezen
napok alatt, még is jó energiákkal, feltöltõdve tértünk haza. Kicsit otthagytuk a szívünket. De cserébe hoztunk egy darabkát az
övékbõl.
Ha minden terveink szerint alakul, nem kell sokat várni a viszontlátásig. A néptáncmûhely ugyanis meghívta a Szászcsávási
Dalárdát a XX. Ürömi Nyári Fesztiválra. Reméljük, sikerül majd kicsit visszaadni nekik mindabból a sok jóból, amit tõlük kaptunk!
Köszönjük Ádámnak a sok szervezést, a rengeteg pozitív élményt!
Ürömi Öröm Néptáncmûhely

Próba

Esti mulatság

Farsangi bál

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

ÜRÖMI-ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY
ALAPÍTVÁNY
Célunk a hagyományteremtés és megôrzés. Ren
dezvények elôkészítése és lebonyolítása (Gyermek
néptánc Fesztivál, Ürömi Nyári Fesztivál)

Fontos:

Istentisztelet után
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A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetô,
ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, el
nevezését, a borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és
az adóazonosító jelét (adószámát) pontosan tünteti fel.
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Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

MEGHÍVÓ
Húsvéti koncertre
Idõpont: 2019. április 16. kedd 18.00 óra
Helyszín: Üröm, Mûvelõdési Ház nagyterme
Fellép: a Brassdance együttes

Húsvéti tojásfestés
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket 2019. április 14-én
(vasárnap) 14 órától az Ürömi Közösségi Házban (Üröm,
Iskola u. 4.).
Részvételi díj: 1500.- Ft
A létszám az eszközök elõkészítése miatt limitált, ezért
elõzetes bejelentés szükséges (április 12-ig) az alábbi
elérhetõségen:
Telefon: 06 70 670 6917

Ízelítõ a programból:
Händel: Vízizene
Speer: Sonata
Mozart: Varázsfuvola
Charpantier: Te Deum
Purcell: Sonata
A koncert ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Varrótábor Ürömön Liza Kreatív Alkotó- és Varrómûhelyében
Kiknek szól a tábor?
9-14 éves korosztálynak, olyan általános iskolásoknak, akik
kreatívak, akiket érdekel a szabás, varrás, szeretik elkészíteni
saját használati eszközeiket, játékaikat, akik szeretnének belelátni nem csak az elkészítés, hanem a tervezés rejtelmeibe is.
Amit kínálok: Varrás és tervezés játékosan, különféle technikák tanulása, alkalmazása a gyakorlatban
• stílusok, színek, anyagok
• tervezés, modellezés,
szabásminta készítése (nem ruha)
A tábor témája: környezetvédelem- újrahasznosítás, utazás,
játék
A délelõtti órákban folyik majd komolyabb „munka”, aztán ebédelünk és ebéd után kimegyünk a levegõre. Délután tervezünk,
elõkészülünk a másnapi programra illetve – a lehetõségekhez
mérten – helyet adok egyéni kívánságok megvalósítására is.
Helyszín: Ürömi Könyvtár különterme
Idõpont: 2019. július 17. - 21. 8:00-16:00
Táborvezetõ: Kiss Mihók Erzsébet textilmûves, oktató

Jelentkezési határidõ 2019. május 15. Jelentkezés az alábbi
e-mail címen: kreatorvarromuhely@gmail.com
Jelentkezéskor kérem, hogy tüntessétek fel a résztvevõ gyermek életkorát, hogy varrt-e már a kézzel, vagy varrógéppel. Illetve, hogy tudtok-e saját varrógépet hozni.
A tábor elõtt tavasszal, hétvégi workshopokon megismerkedhetnek velem, illetve kezdõ varrótanfolyamaimon megtanulhatják a gyerekek a varrógép önálló használatát. A táborban erre
nincs lehetõség. Ott már csak alkotunk. Aki nem tud varrógéppel
varrni, az kézzel varrhat. Liza Kreatív Alkotó- és Varrómûhelye
facebook oldal eseményeinél minden aktuális program megtalálható.
További információ kérése kreatorvarromuhely@gmail.com
címen illetve a 30/9923-609 számon

Ha eldöntöttétek, hogy jelentkeztek a táborba, minél elõbb jelezzétek a kreatorvarromuhely@gmail.com címen. Maximum létszám 10 fõ
Ha marad szabad hely, akkor akár egy-egy napra is lehet
jönni!!!
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Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Bábszínház
Február 28-án az Ákom-bákom Bábcsoport a
Mackó háza elõadással örvendeztette meg az ürömi óvodásokat. A gyerekek lelkesen fogadták az Önkormányzat által minden ovis számára biztosított
mûsort. A vidám nevetgélések, izgatott bekiabálások
elõadás közben azt bizonyították, hogy megmozdult
a gyerekek képzelete, a darab magával ragadta õket.

Magyar Kultúra Ürömön 2019
Amint az köztudott Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását, azonban sajnos nem
mindig tudjuk a napján ünnepelni ezt a jeles eseményt.
Így ebben az évben január 24-én került sor a megemlékezésre a Könyvtárban.
Az ünnepi mûsor kezdetén versmondásra és prózai
elõadásra került sor a Hagyományõrzõ Egyesület tagjai
részérõl. Fehér Istvánné, Marika elnök köszöntõt mondott
és Varga Gyula alelnök mellett Mátrai Ágnes és Busa Lajos
tagok is verset szavaltak.
A tavalyi évben Operadélután volt és bár az idén is elhangzott egy-egy ária Verdi (A Szicíliai Vecsernye) és Puccini (Pillangókisasszony) operáiból, ebben az évben mégis
az operetten volt a hangsúly.
Annál is inkább, mert Csonka Zsuzsanna operaénekes
meglepetésvendége az idén Egyházi Géza színész, énekes volt, akivel többen táncra is perdültek a jelenlévõk közül.
A mûsor közben többször elhangzott a nemrég alakult
ürömi Hagyományõrzõ Kórus elõadása is. Külön meg kell
köszönnünk a munkát Rábai Németh Ferenc úrnak, a Kórus vezetõjének.
A mûsorban elhangzottak közismert operettslágerek,
de természetesen felcsendültek jól ismert magyar nóta
remekmûvek is.
A megjelent közönség igen jól érezte magát, különösen
azért, mert az idõjárás, ugyan még nem, de a hangulat már
egyértelmûen a tavaszt idézte.

Csonka Zsuzsanna
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Ürömi Tükör
Hagyományőrzők

Ürömi Hagyományõrzõk hírei
Kicsit visszatekintve 2018-ra: decemberben megtartottuk az
éves közgyûlésünket, beszámoltunk az éves tevékenységünkrõl.
Egyben megünnepeltük a karácsonyt, a jelen levõknek ajándékkal kedveskedtünk.
Köszöntöttük a kerek születésnaposokat is.
Újra itt az új év. Januárban, 24-én megünnepeltük a kultúra napját.
Verset mondtak: Mátrai Ági, Busa Lajos, Varga Gyula. A kórusunk énekelt Rábai Németh Ferenc vezetésével. Vendégünk volt
Csonka Zsuzsa operaénekes, az Opera Nagykövete és Egyházi Géza színész-énekes. A színvonalas mûsort sokan megtekintették.
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Ürömi Tükör
Hagyományőrzők
Február 3-án részt vettünk a kórussal az Országos Nyugdíjas
Ki-Mit-Tud elõdöntõjén, amit a Hontravel Kft. szervezett. Bejutottunk a középdöntõbe, így március végén Harkányban lépünk fel.
Február 11-én megtartottuk az Egyesület farsangját. Felelevenítettük „Gedeon bácsi” címû mûsorunkat, fánkot sütöttünk,
forralt bort ittunk és megünnepeltük a kerek születésnaposokat.
Ezután, 21-én az INO farsangján is részt vettünk.
A Mûvelõdési Házzal együtt készülünk március 7-én a
nõnapra, ahol megvendégeljük a résztvevõket. Ezenkívül minden
évben megtartjuk a télbúcsúztató-tavaszköszöntõ hagyományát,
hiszen õrizzük a népi szokásokat. Ezt április 13-ára szervezzük,
amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Kaskötõné Margó
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Ürömi Tükör
Könyvajánló

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Petõcz András: Óbudai Mágusképzõ

M. J. Arlidge: Bújócska

Milyen is az élet a Vörösvári Úti Álta-

A börtön nem nyomozónak való hely.

lános Bûvész- és Mágusképzõ Bentla-

Helen Grace az ország egyik legjobb

kásos Iskolában? Abban az iskolában,

detektívfelügyelõje volt. Most rács mö-

ahol csak „egyszerû” bûvészeket ké-

gött van, bûnözõk társaságában. Gyil-

peznek, de olykor ezek a bûvészek na-

kosság gyanújába keverték. Tudja,

gyon is hasonlítanak az „igazi” varázs-

hogy innen csak egy kiút van: életben

lókra. Milyen is az oktatás ezen a kü-

maradni a tárgyalásig és valahogy bi-

lönleges helyen? A fiúk nem csupán

zonyítani az ártatlanságát. Összezár-

bûvésznek készülnek, de kiválóan fo-

va egy gyilkossal. Esemény esemény

ciznak is és rendszeresen szerepelnek

hátán, rengeteg fordulat van a történet

a Hunor téri kispályás labdarúgó-baj-

során. Sok a megdöbbentõ részlet, de

nokságon is.

végül a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig a méltó büntetését.
Nicholas Kardaras: A képernyõ rabjai

Oravecz Imre: A rög gyermekei III. Ókontri

A könyv témája nagyon aktuális.

Az Ókontri Oravecz Imre monumentá-

Ismerõs látvány: étteremben, jármû

lis regényfolyamának záró kötete. Az

vön, játszótéren, otthon gyerekek bá-

ókontri, amely a régi emigráns magya-

mulják megigézve a kékesen derengõ

rok magyar-angol keveréknyelvén óha-

képernyõt. Nem lesz ebbõl baj? Vajon

zát jelent, egy Kaliforniából az 1930-as

csak múló divathóbortról, ártalmatlan

években Magyarországra költözõ má-

szórakozásról van szó? Vagy egyene-

sodik nemzedékbelinek lesz az ottho-

sen hasznos elfoglaltságról, hiszen a

na. Míg a második kötet, a Kaliforniai

képernyõ interaktív taneszközként is

fürj a kivándorlás, az Amerikába való

szolgálhat? A könyv jól felépített és vé-

beilleszkedés rögös története, addig a

gig tapasztalati tényeken alapuló meg-

záró darab a „visszatérésé” és a szajlai újrakezdésé. A rög gyermekei címû

állapításokat hoz. A szerzõn érzõdik,

trilógia elsõ kötete (Ondrok gödre) 1857-ben kezdõdik, az új regény pedig

hogy tudja, mirõl beszél és nagyon jó

1956-ban ér véget, így lesz a három könyv, száz esztendõt felölelve, az igazi

ismerõje a területnek.

realista regények érvényével a magyar társadalomtörténet forrásértékû dokumentuma. Egyetlen család és több nemzedék otthonvesztésének és ott-

Szurovecz Kitti: A kisemmizett angyal

hontalálásának, mindennapjainak és ünnepeinek, nyelvváltásainak és hall-

A tizenhat éves Mia, a Nyírségbõl

gatásainak pontos, líraian megkapó krónikája.

származó szegény lány prostitúció-

A könyvtár nyitva tartása:

ra kényszerül. Panka, a jómódú budai vállalkozók hasonló korú lánya

Hétfõ:

zárva

emberkereskedõk karmai közé kerül. A

Kedd:

8:00 - 13:00

két lány közös kálváriája egy nyolcadik

Szerda:

kerületi garzonban kezdõdik. A rabság-

Csütörtök:

8:00 - 13:00

ban mély barátság szövõdik közöttük,

Péntek:

8:00 - 13:00

Mia el is határozza, hogy megszökte-

Minden hónap elsõ és harmadik
szombatján 8:00 - 13:00

ti Pankát, még mielõtt elvinnék õt külföldre. Az események azonban nem

Telefon:
06 30 458 7615
06 26 350 199

várt fordulatot vesznek, így Mia hamarosan az üldözöttek listájára kerül.
Szurovecz Kitti ismét egy olyan témát
helyezett górcsõ alá, ami tabunak számít Magyarországon, és alaposan utánajárt a kérdéskörnek.
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12:00 - 19:30

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

I. – II. – III.

(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 és
Nyitva tartás:
H—P: 07—17
értékesítô
Betéti
Társaság
Sz.: 07—12

2096 kapható!
Üröm,
Tûzifa
Budakalászi út 0/64/7

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
Tel.: 06-20-9382-405
FORGALMAZÁSA
06-26-350-247

Mérleglabor Kft.
tartás: u. 19.
2096 Nyitva
Üröm, Rákóczi
H–P.:
07–17
Tel.:
26-550-057
Sz.: 07–12
Mobil: 30/308-8939

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

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

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

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

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

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

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm,
F� út 1.
TEL: 26/ 550
A06-30/713-3150
Türk
Mûanyag
Bt.- 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

munkatársakat keres
Augusztus-Szeptember pilisvörösvári telephelyére a
következô munkakörökben:
– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
valamint egész évben kapható
fabrikett és tûzifa!
Kerülje el a reggeli dugót!
Csak 10 perc! Már 10 éve
Üröm-Csillaghegy (HÉV)
Az ürömi kisbusszal!
Indulás a Templom térrôl!
Telefon: 06 20 612 5357
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– Mûanyag hegesztô betanított munkás.
– Targonca vezetô, raktáros.
– Egyedi berendezéseket gyártó
betanított munkás
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet
személyesen, vagy az alábbi e-mail címen:

iroda@turkmuanyag.hu
Pilisvörösvár, Szent László u.12.
Információ: 06 20 222 47 85
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T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

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

BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

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

www.tutibiztositok.hu
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Bujutsu-Kai Kenshin-Ryú
Harcmûvészeti stílusunk keretein belül mind-

Ürömi edzések

amellett, hogy a tanítványok hatékony pusztake-

Ürömi csapatunkat Februárban indítottuk és sok szeretettel várjuk

zes önvédelmi és fegyveres technikákat sajátíta-

azon, korosztálytól független jelentkezõket kik, fejlõdni szeretnének

nak el az edzések során, a mai modern világban

testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt.

is megtanulják képviselni azon eredeti értékeket, melyeket mesterünk a régi japán tanításokban és a szamuráj hitvallásban, a bushidóban talált meg: úgymint a tisztelet, a hûség, a bátorság, a harmóniára törekvés. Mestereink az egész ország területén tartanak

Edzés helyszíne és idõpontja: 2096, Üröm Iskola u. 4, Ürömi
mûvelõdési ház, Szerda 18:00-19:30
Edzõ: Zarándok András György
Elérhetõségek:
Telefon: +36/30-405-32-37  E-mail: zarandok.andras.gy@gmail.com

edzéseket, és kortól, nemtõl függetlenül várják egész évben a tanulni vágyó jelentkezõket.
Edzõtábor:
A vizsgarendszerünk igen szigorú, egy évben csak egyszer, a nyári edzõtábor során van lehetõség az övvizsga letételére. Itt a tanítványok egy héten keresztül 19, embert próbáló edzés során adnak
számot az egész évben megszerzett tudásukról.
Ugyanitt évek óta nagy sikerrel rendezzük meg gyermek önvédelmi táborunkat a Harcmûvészek a Gyermekekért Alapítvány támogatásával, ahol hátrányos helyzetû fiatalok is lehetõséget kapnak a nyári szünet hasznos eltöltésére.
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