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Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!
Szeretném megköszönni az ürömi lakosságnak a járványügyi veszélyhelyzet során tanúsított fegyelmezettségét, valamint külön köszönetemet fejezem ki
azoknak, akiknek segítségére szükség volt a helyzet kezeléséhez. További köszönet illeti a képviselõtestület tagjait, mert az egészségügyi veszélyhelyzet idején a bizottságok és a testület feladatai
ugyan nálam, mint polgármesternél összpontosultak, mindezek ellenére egyszer sem kellett úgy döntést hoznom, hogy arról ne tájékoztattam volna a
képviselõket és ne támogattak volna az észrevételeikkel, véleményükkel.
E lap hasábjain részletesen tájékoztatom Önöket
arról, hogy az elmúlt hónapokban milyen fejlesztések és változások történtek településünkön:
Virágültetés
12 000 db begónia került kiültetésre a Fõ téren, az orvosi rendelõ környékén, valamint a Mészégetõ utcánál.

Virágosítás a Fõ téren
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Cigány-árok
Táborföldön a Cigány-árok egy újabb szakasza került
kitisztításra, valamint a szükséges helyeken a meder kimélyítésre, a kitermelt iszap elszállításra került. A medermélyítés mellett a játszótér felõli oldalon nyúlgát kiépítésre
is sor került, aminek célja, hogy nagyobb vízhozam esetén
a patak vizét nem engedi kitörni.
Cigány-árok pályázat
Belügyminisztérium vis maior pályázatán Önkormányzatunk elnyert 27 702 000 Ft-ot (huszonhétmillióhétszázkétezer forintot). A teljes összeg a Cigány-patak
részleges partfal megerõsítésére kerül ráfordításra.

Cigány-árok meder mélyítése és tisztítása
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Völgyligeti tervezések
Folyamatban vannak a Völgyliget lakópark belterületi utcáiban a szilárd burkolat kiépítési, valamint a felszíni csapadékvíz elvezetési és forgalomtechnikai tervezési
munkái. Csapadékvíz elvezetése a tervek szerint a Bécsi
út alatt, 800-as csövön keresztül történik.
Közvilágítás
Megkezdõdött a közvilágítás korszerûsítése. Az elsõ
ütemben a fõbb közlekedési útvonalak világítása újult
meg: Bécsi út, Ürömi út, Dózsa Gy. út, Budakalászi út, Fõ
utca Pilisborosjenõig, illetve TSZ udvarig tartó szakasza,
Rókahegyi út Ürömi Temetõig haladó része.
A közvilágítási rendszer korszerûsítésével nem csupán
önkormányzatunk energetikai kiadásai csökkennek, hanem az alacsonyabb karbantartási és üzemeltetési költség
is kisebb terhet jelent a költségvetés számára, valamint
nagymértékben hozzájárul a primer energia megtakarításon
keresztül a környezeti terhelés csökkentéséhez és az
élhetõbb, modernebb lakókörnyezet kialakításához is.

Az új temetõ

Táborföldi Kõhíd
Mindenkori karbantartás mellett idén teljes cserére került a kõhíd korlátja.

Temetõ
A temetõ új részén kialakításra került 4 db vízcsap,
hozzátartozó 2 vízakna kiépítésével, beépített nyomásfokozóval, valamint a régi részen szintén 1 db csap került hasonló módon kialakításra.
A régi részen további 2 ugyanilyen csap kerül rövid idõn
belül telepítésre. Ezzel a fejlesztéssel megoldódott a nyomás-probléma, valamint megszûnt a hordóból történõ víznyerés is.
A temetõ új részének további fejlesztésének elemeként
Önkormányzatunk a Településfásítási Programon 30 db
kislevelû hársat nyert, amelyek elültetésében az õsz folyamán a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.erdészeti szakembere nyújt segítséget és szakértelmet.

Ágazás, fakivágás a temetõnél
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Óvoda
A Pénzügyminisztérium pályázatán elnyert 30 337 000 Ft
pályázati pénzbõl és 5 332 000 Ft vállalt önerõbõl megvalósult az Ürömi Napraforgó Óvoda konyhájának teljeskörû felújítása és eszközeinek fejlesztése. Ezáltal egy teljesen megújult, a korábbinál sokkal korszerûbb konyhában készülnek
az ürömi gyerekeknek az ételek.

Az óvoda megújult konyhája

Egyéb információk
2020. március 29. napjától Üröm Község jegyzõje:
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina (bemutatkozó írását
közvetlenül az aktuális információk után olvashatják)
Kinevezésre kerültek az intézményvezetõk
Az intézményvezetõk közül a bölcsõdevezetõ Király Veronika ismételten intézményvezetõi megbízást kapott, míg
az Ürömi Napraforgó Óvoda intézményvezetõi pályázata
eredménytelen volt. Érvényes pályázó hiányában az egyik
vezetõhelyettes: Fodorné Ivanov Ildikó látja el átmenetileg
az intézményvezetõi feladatokat.
A koronavírus-járvány miatt az alábbi határozat
módosítás történt az óvodák és a bölcsõde nyári
idõszakban történõ nyitvatartásával kapcsolatban:
2020.07.27 - 2020.08.02 között: ÜGYELET
2020.08.03 - 2020.08.09 között: ZÁRVA
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Településüzemeltetés
Játszóterek
Intézményeink munkatársai a koronavírus miatt elrendelt intézmények zárva-tartása alatt sem tétlenkedtek,
ugyanúgy közösségünkért dolgoztak ezekben a nehéz
idõkben is.
Elvégezték a bölcsõde és az óvodák udvarának, valamint az összes játszóterünk és gyermekeink játékainak felújítását, festését, karbantartását, rendbetételét és ezek mellett az önkormányzati kollégák bevonásával megtörtént minden homokozókban a homok cseréje is
(Sadove, Hivatal elõtti tér, Sport utca, péterhegyi, táborföldi). Fertõtlenítve, felújítva, minden karbantartási munkát
ellátva várják a gyerekeket.

Táborföldi játszótér mászókáinak festése

Sadove

Hivatal elõtti játszótér rendbetétele

Sport utcai játszótér homokjának cseréje

Mindegyik ürömi játszótéren kicserélték a homokot
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Közterületek takarítása, fertõtlenítése
Elvégeztük a közterületek takarítását és fertõtlenítését
is. Ez a buszmegállók környékét, és a jelentõsebb közösségi jelenlétet generáló területeket (pl. üzletek, gyógyszertárak, posta bejárata) érintette.

Közterületek és buszmegállók szakszerû tisztítása

Árok tisztítás a Tücsök utcánál
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Árok tisztítás a Tücsök utcánál

Szúnyogirtás
A hatályos jogszabályok értelmében, mint az már közismert, az Európai Unió lényegében 2020-tõl betiltotta a légi úton történõ szúnyogirtást. A Mezõgazdasági
Repülõk Érdekvédelmi Szövetsége 2020. májusában írásban fordult az Agrárminisztériumhoz, annak érdekében,
hogy a Minisztérium tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a légi kémiai szúnyogirtáshoz szükséges hatóanyag továbbra is rendelkezésre álljon a mezõgazdasági
repülést is végzõ cégek számára. Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján engedélyezõ hatóság – Nemzeti Népegészségügyi Központ – környezetvédelmi aggályok miatt ez év májusában korlátozta az eddig használt biocid készítmény (Aqua K-Othrin) használatát. Vannak hasonló – vagy az Aqua K-Othrinnal megegyezõ ha-

tóanyaggal rendelkezõ – irtószerek, azonban az engedély ezek használatára nem jogosítja fel a szúnyogirtással foglalkozó cégeket.
Biocid szereket földi kémiai szúnyogirtással lehet
még alkalmazni(pl.: Phobi Fenoc EC és a Deltasect
Plus 1,2 ULV)Tekintettel az idén életbe léptetett, Európa összes országára vonatkozó hatósági korlátozások miatt a légi kémiai szúnyogirtás lehetõsége
megszûnik, így a földfelszínen végzendõ gépi szórásra szükségesátállnunk, a kémiai gyérítésre. A változás
kíméletesebb, környezetkímélõbb eljárást hozott magával. Mindezek ismeretében – azon túl, hogy az új eljárást is rendszeresen alkalmazni fogjuk, saját költségünkön – a szúnyogpopuláció elszaporodásának megakadályozásában a lakosság közremûködése is sokat segíthet: a szabad ég alatt tárolt, víz összegyûjtésére alkalmas edényeket (vödör,
lavór, gyerekjáték, talicska) úgy szükséges fordítani, hogy abba ne tudjon víz
összegyûlni. Az esõvízgyûjtõ
hordó, ciszterna lefedése, illetve sûrû hálós takarása is
célravezetõ eljárás. Tanácsos továbbá az ereszcsatornát, vízelvezetõ árkot a
megszokottnál gyakrabban
karbantartani.
Az új, szúnyogirtáskor
használt készítmény mennyisége a csípõszúnyogok mellett csak az érzékenyebb ro-
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varokat (pl. muslicák, levéltetvek repülõ alakjai) pusztítja el, azaz a rovarevõ madarak, denevérek nem maradnak táplálék nélkül. A hatóanyag néhány óra alatt lebomlik, de a permetezés pillanatában is minden elõírt határérték alatt marad, azaz kötelezõ elõírás, várakozási idõ
sem a parkokban, sem a kiskerti növényekre vonatkozóan nincs. A méhészetekre sem jelent tényleges kockázatot az eljárás, ennek ellenére õket is idõben értesítettük
és értesítjük a jövõben.
Tájékoztatásunk kapcsán, amennyiben további kérdés merülne fel, illetve ha valaki az tapasztalta volna,
hogy környezetében nem történt meg a kémia gyérítés, akkor állunk szíves rendelkezésükre! Köszönjük
együttmûködésüket!

Pár megismertetõ mondat Üröm
Község új jegyzõjérõl:
Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a község lakosait.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina vagyok, 2020.
március 29. napjától Üröm Község jegyzõje.
Néhány mondatban szeretném Önöket tájékoztatni
eddigi közigazgatási hivatalnoki pályámról.
1965-ben születtem Dunaújvárosban, általános iskolai tanulmányaimat Százhalombattán végeztem, majd
Budapesten érettségiztem. 1983. szeptember 1. napján
kezdtem dolgozni Pomáz Nagyközségi Tanács Szakigazgatási szervénél.
Munka mellett, esti tagozaton végeztem el az akkori
Államigazgatási Fõiskolát, majd 2003-ban megkezdtem
jogi tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol doktori címet szereztem .
Pomázhoz kötõdik 36 évnyi munkaviszonyom, a
rendszerváltásnál 1990-ben a szomszédos településen
Csobánkán voltam 9 hónapig jegyzõ, majd helyettesítõ
jegyzõként még két alkalommal voltam közel 1,5 évig,
fõállásom mellett a település közigazgatási vezetõje. A
pomázi évtizedeimben végigjártam szinte a teljes hi-
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Költségvetés
A jövõ évi állami költségvetési tervezet szerint megnõ a
szolidaritási hozzájárulás. Mindezek okán az idei, 2020-as
önkormányzati költségvetésben tervezett kiadásokat csökkentettük, valamint további tartalékot kívánunk képezni az év
végéig. Az azonban most még nem látható, hogy – mivel az
iparûzési adó bevallási határideje eltolásra került szeptember 30-ig – az év hátralévõ részében mennyi helyi bevétel folyik be.
Lassacskán normalizálódik a helyzet az élet minden területén, de rajtunk is múlik azonban, hogy ez miként folytatódik, mert a járványveszély ugyan csökkent, de nem múlt el
teljesen.
Mindennapi életvitelünk során be kell tartanunk a szükséges járványügyi elõírásokat és higiéniai tanácsokat annak érdekében, hogy nyugodt, békés, vírusmentes nyarunk legyen.
A magunk részérõl mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztonságos körülményeket teremtsünk mindan�nyiunk számára: az intézmények helyiségeit, felszereléseit
és a szabadtéri parkokat, játszótereket, játékokat, valamint
a közterületeket alaposan fertõtlenítettük a karbantartásuk
mellett.
Kellemes nyarat kívánok és vigyázzunk egymásra!
Üröm, 2020. július 10.
Laboda Gábor
polgármester
vatali státuszokat, dolgoztam szervezési elõadóként,
anyakönyvvezetõként, igazgatási iroda, építéshatósági iroda vezetõként, gyámhivatal vezetõként, illetve ezen
feladatokat az 1990-es évektõl kapcsolt munkakörben
Pomáz aljegyzõjeként láttam el.
Aljegyzõ-gyámhivatal vezetõ beosztásomból lettem
Pomázon jegyzõ 2010. évben, mely beosztásból pályáztam az Önök településén 2020. februárjában kiírt jegyzõi
állás betöltésére.
Megtiszteltetésnek tartom, hogy a község közigazgatási vezetõje lehetek .
Mint a fenti pár sorból is kiolvasható, hivatásomnak tekintem a közigazgatási munkát, a köz szolgálatát.
Ügyfélbarát,
gyorsan
reagáló,
konstruktív
és
együttmûködõ hivatalt szeretnék vezetni és ehhez az itt eddig is dolgozó köztisztviselõk partnereim lettek az elmúlt – karanténos – hónapok alatt. Az Önök – lakosok, leendõ ügyfelek – támogatása és nem utolsósorban véleménye, esetleges kritikája is elengedhetetlen ehhez a célkitûzéshez.
Megköszönöm, ha partnereim lesznek ezen az úton.
Üröm, 2020. június 30.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyzõ
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Hírek az iskolából...
Különleges tanévet zártunk júniusban.
Hálásak vagyunk Laboda Gábor polgármester úrnak, hogy
még februárban gondoskodott arról, hogy minden osztálytermünkben, a bejáratoknál, az ebédlõben és a tanári szobában
is legyen kézfertõtlenítõ szer.
Szülõket, gyerekeket, pedagógusokat egyaránt próbára
tett a távoktatás idõszaka. A személyes jelenlétet nélkülözve
kellett tananyagot átadni, nevelni, kapcsolatot tartani. Fõleg az
alsó tagozatosok szüleire hárult nagy feladat, hiszen a digitális térben szükség volt a gyerekek támogatására. Ahogy teltek
a hetek, a pedagógusok egyre színesebb módszerekkel tartották ébren a tanulók érdeklõdését, a gyerekek pedig egyre nagyobb jártasságot értek el a digitális feladatok megoldásában.
A mûvészeti iskolások sem pihentek. A kézmûves foglalkozások és a hangszeres órák is folytatódtak a pandémia
idõszakában, persze digitális csatornákon. A szülõk szívesen
segítettek a mûalkotások megörökítésében, amik a mûvészeti
iskola facebook oldalára rendszeresen felkerültek. (Mûvészeti
iskola Ürömön)
Az általános iskolás korosztálynál nagyon fontos a tanuló
és a pedagógus személyes kapcsolata az oktató-nevelõ munka során. Kellenek az összemosolygások, az azonnali visszacsatolások. A monitoron keresztül ez a legnagyobb igyekezet
ellenére sem ugyanaz. Reméljük, hogy szeptemberben pótolni tudjuk majd az elmaradásokat.
Idén az elsõsök beiratkozása is rendhagyó módon történt.
Idõben kicsit elnyújtva, de végül beérkeztek hozzánk az adatok, ami alapján már elkezdhettük tervezni a 2020/2021-es
tanévet. Szeptemberben két népes létszámú elsõ osztály kezdi meg iskolás éveit Ürömön.
A végzõs osztályaink aggódtak, hogy vajon lesz-e ballagási ünnepségük. Mi, pedagógusok sokat gondolkoztunk, mi
lehet a legbiztonságosabb és egyben méltó módja a nyolcadikosaink elbúcsúztatásának. Végül olyan megoldás született, mint még soha. Videót készítettünk a ballagóknak, melyben Laboda Gábor polgármester, Habsburg-Lotharingiai Mihály fõherceg, iskolánk névadójának leszármazottja, a nyolca-

Orbán Szonja (leendõ elsõs) és Orbán Levente (4.a)

Ballagás
dikos osztályfõnökök, hetedikes és nyolcadikos diákok és az
intézményvezetõ is beszél. A DVD, ami a ballagók tarisznyájába került, maradandó emlék lesz a diákoknak.
Ahogy teltek a hetek, a járványügyi helyzet lehetõvé tette, hogy valódi ballagási ünnepséget is szervezzünk. Igaz,
hogy a jelenlévõk száma korlátozott volt, a szülõk, rokonok,
érdeklõdõk élõ közvetítést láthattak egy videómegosztó csatornán keresztül. Az ünnepségen lehetõsége volt 4 végzõs tanulónak, Kocsis Botondnak, Metzler Reginának, Németh Bálint Károlynak és Szabó Noelnek átvenni Üröm Község Önkormányzatának Bónum-díját. A Habsburg-Lotharingiai Mihály
fõherceg által alapított József Nádor díjat idén Fehér Alexander 8. b osztályos tanuló kapta. A korábbi évekhez hasonlóan
a végzõs diákjaink mindegyike Üröm Község Önkormányzatától az iskolánkban töltött évek emlékére emlékplakettet vehetett át.
Végezetül köszönetet mondok a szülõknek, akik az otthon
végzett munkájuk mellett a távoktatás idõszakában a gyerekeket buzdították, támogatták, a technikában segítették. Sok pozitív visszajelzést kaptak tõlük a pedagógusok is, ami a túlterhelt idõszakban nagyon jól esett a kollégáimnak. Köszönjük!
Kádiné Pénzes Mária
intézményvezetõ

Pálóczi Blanka (2.a)
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Újra itt a nyár…
Az elmúlt hónapok a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet jegyében teltek. A járványügyi helyzetre való tekintettel
március 16-ától intézményünk zárva tartott.

Ezalatt az idõ alatt elvégeztük a fertõtlenítõ takarítást mind az épületen belül, mind az udvari játékok tekintetében. Sor került a bölcsõde tisztasági
festésére, az udvarunk rendbetételére, a kültéri játékok festésére is. Lelkesen dolgoztunk, szépítgettük a
bölcsõdét és közben vártuk a járványhelyzet csillapodását, hogy bölcsõdénk újra megnyithassa kapuit.
Májustól ügyeleti rendszerben, öt fõs csoportokkal
nyitottunk újra, a hónap végétõl pedig már a megszokott rend szerint mûködik az intézmény.
Természetesen az aktuális ajánlások alapján a
megfelelõ óvintézkedéseket betartjuk.
A beiratkozás a zárva tartás alatt ugyan nem a
megszokott rendben, de lezajlott. Mivel ezalatt az
idõ alatt nyílt napot nem tarthattunk, ez a beiratkozott gyermekek részére a nyár folyamán egy késõbbi
idõpontban lesz megtartva. Errõl minden illetékes
szülõt értesíteni fogunk.
Az óvodába menõ gyermekek ballagása szintén a
nyár vége folyamán egy búcsúztató keretében kerül
majd megrendezésre.
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
Király Veronika
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NYÁRI ZÁRÁS IDÕPONT VÁLTOZÁS
2020. július 27-tõl 2020. augusztus 2-ig ügyelet
2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 9-ig zárva tartás
Nyitás a nyári szünet után: 2020. augusztus 10-én
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Érdekes év vége
az óvodában
Ugyan a veszélyhelyzet kihirdetésével
egyidejûleg óvodánk is bezárt, de az élet a
zárás ideje alatt nem állt meg.
A pénzügyminisztérium által kiírt pályázaton elnyert
30 337 000 Ft-ból, valamint 5 332 000 Ft önerõbõl az
addig folyamatban lévõ konyhafelújítás befejezõdött. Többek között új padlóburkolatot kapott az óvoda konyhája, a
belsõ nyílászárók valamint a falicsempe cseréje megtörtént.
Új mosogatógép és korszerû sütõ áll már rendelkezésre. A
gyermekek új tányérokból és poharakból fogyaszthatják az
ebédet, és új tálalóedények állnak rendelkezésre.
A dolgozók segítségével az óvoda falai tisztasági festésen estek át, a kisebb javítási munkálatok szintén lezajlottak. A dajka nénik munkája által a belsõ terek és játékok
tisztítása és fertõtlenítése is megtörtént. Az önkormányzat kérésére alkalomszerûen biztosítottunk dolgos kezeket
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egyéb felmerülõ feladatoknál. Végül az óvoda május 4-tõl
elõbb ügyeleti, majd a szokásos módon kinyitott.
19-én a ballagási ünnepségünkre is sor került. Igyekeztünk a gyerekeinket méltóképp elbúcsúztatni a veszélyhelyzet ellenére. A szülõk segítségével és megértése mellett csoportonként köszönhettek el az iskolába lépõ
gyermekek az óvoda falaitól és nem utolsósorban az óvó
néniktõl és dajka néniktõl.
A ballagó gyerekekkel egyidõben most én is búcsúzom. 10 éven át 2-3 havonta mutattam be Önöknek elõbb
a bölcsõde, majd az óvoda napi életét, fõbb programjait.
Ez az idõszak most számomra lezárul.
Nagyon köszönöm a Képviselõ Testületnek, hogy ennyi
éven keresztül támogattak, köszönöm az önkormányzat munkatársainak, valamint az Ürömi Német Nemzetiségi önkormányzatnak a bizalmat, és a nyújtott segítségüket a munkám
során. Köszönöm a mindenkori munkatársaimnak azt, hogy az
õ segítségükkel tudtam hatékonyan végezni a rám bízott feladatokat, a jó tapasztalataikat velem megosztották, legjobb
tudásuk szerint vitték elõbbre a folyamatokat és mindig partnerként álltak mellettem. Köszönöm az ürömi családok bizalmát, szeretetét és türelmét amennyiben nem népszerû döntéseket kellett meghoznom. Nem utolsósorban köszönöm a polgármester úrnak, Laboda Gábornak, hogy 10 éven keresztül
rám bízta a legfontosabb közintézményeinek vezetését, tette
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mindezt egyre barátibb viszonyban, természetesen a szükséges dorgálásokkal, ha arra volt szükség, de leginkább meghagyva az autonómiát és önálló döntési jogokat.
Az óvodai élet továbbra is a szokott mederben folyik
majd – az óvoda megbízott vezetõje Fodorné Ivanov Ildikó,
aki eddig az óvoda vezetõ helyettese volt – a kedves olvasók ezután is olvashatnak az aktualitásokról.
Csordásné Tõkés Katalin
Óvodavezetõ

KEDVES SZÜLÕK!
Nyári szünet az óvodában
Július 27. - 31. között 7.30 - 16.30 óra
között ügyeletet tartunk.
Augusztus 3-8. között az óvoda zárva tart.
Nyitás augusztus 10-én reggel.

IV. – V. – VI. – VII.
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Trianon 100. évfordulója Ürömön
A nemzeti tragédia 100. évfordulóján, amely
néhány éve hivatalosan is a Nemzeti Összetartozás Napja Üröm önkormányzata emléktáblát avatott és emlékfát ültetett a katolikus templom mögötti parkban.
Az emléktáblát Czakó Józsefné, Rita és kollégái önkéntes felajánlásként készítették a falunak. Az emléktáblán Csoóri Sándor író,
Üröm díszpolgárának gondolata olvasható.
Az avatáson a községi lakosok mellett megjelent Laboda Gábor polgármester és a képviselõ-testület több tagja, valamint az
intézményvezetõk és a történelmi egyházak helyi vezetõi.
A Himnusz elhangzása után Csoóri-Bányai Réka képviselõ as�szony, a Kulturális Bizottság elnöke mondott rövid megemlékezõ
beszédébõl idézünk:
„A Trianoni Békeszerzõdés 100. évfordulóján arra napra emlékezünk, mely Magyarország számára a balsors, a gyász és a megaláztatás jelképe volt 1920 óta. Mert Trianon nekünk nem a párizsi
Versailles kertjében XV. Lajos által, 1768-ban, Madame Dubarry részére építtetett palotát jelenti, hanem valami egészen mást.
A trianoni diktátum akkori közzététele Magyarországon hatalmas rémületet keltett, ami aztán mély elkeseredésbe csapott át. Az
emberek ezrével tódultak az utcákra, és nem akarták tudomásul
venni, hogy koronázó városunk Pozsony, Mátyás városa Kolozsvár,
Rákóczi Kassája, Zrínyi Ilona Munkácsa, a vértanúk Aradja, Szent
László Nagyváradja, a Hargita és Erdély csodálatos hegyei nincsenek többé.
Folyamatosan zajlottak a tüntetések a nagyhatalmak diplomáciai testületei elõtt. A gyárak, boltok, iskolák bezártak, a tömegköz-
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lekedés leállt, a tömegek fekete ruhában, feketeszalagos nemzeti lobogókkal vonultak a fõutakon. Az újságok gyászkeretben jelentek meg, a templomokban gyászmiséket celebráltak és zúgtak a harangok.
Odaveszett a csodálatos magyar irodalom nagyjainak a
szülõföldje: Ady Endrének, Arany Jánosnak, Balassi Bálintnak,
Áprily Lajosnak, Benedek Eleknek, Csiky Gergelynek, Herczeg Ferencnek, Jókai Mórnak, Kaffka Margitnak, Kassák Lajosnak, Kós
Károlynak, Kosztolányi Dezsõnek, Madách Imrének, Mikszáth Kálmánnak, Szabó Dezsõnek, Tamási Áronnak, Tompa Mihálynak,
Tóth Árpádnak, Zilahy Lajosnak és még hosszasan sorolhatnánk.
Hogyan képzelhetnénk el nélkülük a magyar irodalmat?! Ez a korántsem teljes névsor is bizonyítja a velünk történt trauma méreteit.
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A megcsonkított ország helyzetét tovább súlyosbította, hogy
a területét szétszakító utódállamok barbár kegyetlenséggel már
a legelsõ idõkben 230 000 magyart ûztek ki az otthonaikból. 20
kilós csomag vitelét engedélyezve, mindenbõl kifosztva, koldusszegényen érkeztek ezek a magyar családok az amúgy is koldussá tett anyaországba. A szerencsésebbek szállásra leltek a
rokonaiknál, de a többség kényszer lakhelyeken, vasúti vagonokban kapott szállást, munkát azonban alig-alig. Az anyaországba
menekültek lélekszáma 2-3 év alatt túllépte az 500 000-t. Így lett
Magyarország a „hárommillió koldus” országa...
Olybá tûnt, hogy az „ezeréves Magyarország, minden
dicsõségével, páratlan kultúrájával, a nyugati nagyhatalmak
közömbös, vagy inkább cinkos közrejátszásával eltûnik örökre
az õt körülvevõ szláv és ortodox oláh tengerben”...
De mégsem így történt! Itt él egy nemzet továbbra is, ezeréves álmát beteljesítve. És van
erõnk emlékezni és a mai napot, ahogyan évekkel ezelõtt
átneveztük, nemcsak tragédiaként éljük meg, hanem a
Nemzeti Összetartozás Napjaként, a Kárpát-medence
minden magyarjával közösen,
itt Ürömön is!"
Végül a polgármester és
a jelenlévõk koszorút és virágokat helyeztek el a posztamensre helyezett tábla
mellett.
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Immár a kilencedik nyár, hogy a reformátusok életérõl is
beszámolhatunk nyilván a teljesség igénye nélkül, hiszen számos területén vagyunk jelen láthatatlanul is a falu közösségében. Egyrészrõl folynak szép renddel a református Istentiszteletek Ürömön 10:00-tól református templomunkban, illetve Pilisborosjenõi Református Imaházban, minden vasárnap
reggel 8:30-tól (bár a vírusjárvány idején 9:00-tól volt, mert Ürömön a közös templomban a „Szépkorúaknak” reggel 8:00-tól is
volt Istentisztelet, s ez a rend 2020. június 14-ig állt fenn), s e
mellett a szerdai Bibliaóra is zajlott 16:00-tól, illetve 18:30tól minden héten, a vírusjárvány idején online módon. A nyári szünet beköszöntével, mivel folyamatosan táboroztatok, illetve számtalan esküvõ lesz gyülekezetünkben, a gyülekezeti Bibliaóra szünetel. Református családjaink is aktívan veszik ki a maguk részét gyülekezetünk életében. Számtalan program például: nyáron az Almádi református hittantáborok korosztályonként, Hittanos Családos Nap õsszel és iskola végén, Bécsi
Kirándulás Adventkor, Reformáció ünnepe, „Gyertyagyújtás elment szeretteinkért a Pilisborosjenõi Temetõben november 1-jén, pilisborosjenõi hittanos gyermekeink fellépése Karácsonykor a közös templomban Ürömön, testvér-gyülekezeti táborok Erdélyben és Hollandiában, s nem utolsó sorban a „Szépkorúakra” is gondolva a felejthetetlen és
közösségépítõ hajdúszoboszlói kirándulás minden év novemberében, vagy épp az elsõ keresztelõ új imaházunkban
mind-mind egy élõ és virágzó közösségrõl tesz bizonyságot.
A legaktuálisabbak is ezek között a Trianoni Békediktátum
100. évfordulója kapcsán összefüggõ rendezvényeink. En�nyit talán röviden rólunk, de nagy szeretettel vesszük, ha a
kedves olvasó eljön közénk és részt vesz valamely programunkon vagy Istentiszteletünkön!
Most néhány gondolat az aktualitásokról…
2020. június 4. Trianoni békediktátum 100. évfordulójának méltó megünneplése, országzászló állítások ügye, testvér-gyülekezeti találkozó, a közös templom udvarán, Ürömön emlékmû avatás…
Magyarként soha nem feledhetjük a XX. századi össznemzeti
tragédiánk gyászos dátumát, amelynek követeztében nem csak
országunk kétharmadát vesztettük el, hanem az ott élõ magyar
testvéreinket és családjaikat is. Minket, reformátusokat azért
is érint mélyen itt Üröm-Pilisborosjenõn ez a csapás, mert
gyülekezeteinkben mindkét faluból számtalan határon túlról
származó testvérünk és családja él vagy rendelkezik ilyen
felmenõkkel. Ennek három oka van: az 50-es években lévõ csehszlovák-magyar lakosságcsere által Magyarországra elûzött
családok egy részét fogadta be Pilisborosjenõ és Üröm, másrészt
a második világháború után Erdélybõl elûzött magyar családok kapták meg a két település még üresen álló házait. Harmadrészt pedig a két falu agglomerációs településsé válása következtében számtalan kétkezi és iparos ember érkezett fõleg
Kárpátaljáról és Erdélybõl, akik vagy hozták a családjaikat,
vagy itt alapítottak háznépet. Jelenleg a következõ településekrõl
tudunk, ahonnan ürömi és pilisborosjenõi határon túli családjaink
származnak: Kárpátaljáról Dercen, Nagydobrony; Erdélybõl
Szilágyperecseny, Szilágycseh, Szilágysomlyó, Szilágypír,
Kaplony, Nagyvárad, Bonchida, Zilah, Kolozsvár, Nagykároly,
Máramarossziget, Marosvásárhely, és több székelyföldi kisebb település; Dél-Erdélybõl pedig Lugos és Nagyszeben.
A Felvidékrõl csallóközi kisebb falvakból illetve Heténybõl,
Komáromból és a környezõ településekrõl. Délvidékrõl pedig Torontál, Nagybecskerek (vajdasági települések, ma
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Szerbia), Szentlászló és Eszék (szlavóniai települések, mai
Horvátország). A közös bennük, hogy magyarok és reformátusok. S ezért jutott a gyülekezet presbitériuma és elnöksége arra az elhatározásra, hogy ezen szomorú történelmi tragédiánk századik évfordulójára ne csak Istentisztelettel emlékezzünk, hanem testvérgyülekezeti találkozóval, emlékmû
és országzászló avatással is.
A leendõ rendezvénysorozat gyülekezeteink kapcsolatainak szorosabbá fûzését tûzi ki célul, melynek részei:
A nyári idõszakban Almádiban közös tábort szervezünk
a határon túli, ürömi és pilisborosjenõi gyermekek számára. A
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Az ürömi református templomunk és a pilisborosjenõi
imaházunk udvarán országzászlót avattunk a gyászos
1920. június 4-i rablóbéke apropóján, ami Ürömön a közös
templom udvarán már meg is történt szomorú, de felemelõ
ünnepség keretében, méghozzá a száz évvel ezelõtti aláírás pillanatában, mert ezzel is szerettük volna kifejezni, hogy
mi magyarok soha nem adjuk fel, s ez az idõpont nemcsak
Nemzeti Gyász Nap, hanem az Összetartozás Napja is! Reméljük, hogy az országzászlónk Pilisborosjenõn a Református Imaház udvarán is nemsokára ugyanezt hirdetheti!
Zajlanak a tárgyalások ez ügyben az Önkormányzattal, s reméljük megtaláljuk mindnyájunk számára az üdvös megoldást!
A trianoni sorcsapás maradandó mementójaként Ürömön a
közös templomunk kertjében az Üröm- Pilisborosjenõi
Református Társegyházközség és a Kárpát-medencei
Keresztyén Gyermek és Szegénymissziós Alapítvány
emlékmûvet állít. Ezen emlékmû átadásának keretében
az összes elszakított területeken lévõ testvérgyülekezetünk tagjait és családjaikat lelkészeikkel együtt szeretnénk meghívni testvérgyülekezeti látogatásra amennyiben a járványhelyzet engedi (2020. augusztus 18-21-ig
vagy október 29. - november 1.), így az emlékmû avatása
vagy 2020. augusztus 20-én délelõtt 10:00-kor kezdõdõ Istentiszteleten lesz, vagy október 31-én, Reformáció ünnepén lesz, bár bízunk az Úr Istenben, hogy minden rendben
lesz az elsõ idõponttal! S ekkor határon túli testvéreinket
a két falu református közösségének tagjaival vendégül is
szeretnénk látni. Aki szívesen fogadna be házába erre az
idõszakra egy határon túli református családot, jelentkezzen Czakóné Hidi Margarétánál 06309442305 telefonszámmal együtt!
A felnõtt konfirmációra augusztus 20-án kerítünk sort
10:00-tól kezdõdõ Istentiszteletünkön templomunkban Ürömön.

Végezetül a nyári táboraink idõpontjai:
Református Alsós Hittan és Csillagász Hét Balatonalmádiban
(1-2. osztály): 2020. augusztus 17-22-ig (vasárnap délutáni indulás)
(Becker Norbert, Kis András, Bajuszné)
Refifi+ gimnazista hét (10-12. osztály): 2020. július 5 - július 11-ig (vasárnap délutáni indulás)
(Becker Norbert Gyula)
Református Kiskonfirmációs Hét Balatonalmádiban ( 7.b,
c. osztály): 2020. július 12-18-ig (vasárnap délutáni indulás)
(Becker Norbert Gyula)
Református Felsõs és Csillagász Hét (5-6.o.) Balatonalmádiban: 2020. július 19-25-ig (vasárnap délutáni indulás)
(Becker Norbert Gyula)

közös táborozás nemcsak szociálisan érzékennyé teszi gyermekeinket és azok családjait, de komoly felelõsségvállalásra
és további összefogásra is ösztönöz. Emellett pedig testvérgyülekezeteink helyi kulturális szokásaival való megismerkedését is elõsegítené, hogy Pilisborosjenõ református családjai és gyermekeik is átérezzék, hogy egy nemzethez tartozunk
és egy vérbõl valók vagyunk, s rajtuk segíteni, rájuk odafigyelni kötelességünk!
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Református Alsós Hittan és Csillagászhét Almádiban (34. osztály): 2020. július 26 - augusztus 1-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker Norbert, Smiglag Viki)
Refifi2 (Gimnázium 9-10.): 2020. augusztus 2-8-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker Norbert Gyula, Kocsis Laura)
Református Egyetemista Ifis és Csillagász Hét (Refifi) Balatonalmádiban: 2020. augusztus 9-16-ig (vasárnap délutáni
indulás) (Becker Norbert Gyula)
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1./ Üröm Község Polgármestere a 2011.évi CXXVIII.
törvény 46.§.(4) bekezdése, továbbá a 40/2020.
(III.11) Korm.rendelet felhatalmazása alapján az
elrendelt veszélyhelyzet alatt hozott határozatai
• Deviza alapú lekötésre került az önkormányzat befektetési
számláján levõ költségvetési megtakarítás.
• Pályázati kiírás került közzétételre az Ürömi Napraforgó Óvoda óvodavezetõi munkakör betöltésére, valamint az Ürömi Hóvirág Bölcsõde bölcsõdevezetõi munkakör betöltésére.
• Közterületkarbantartás és virágdíszítés megrendelésérõl történt döntés a község határozatban megjelölt közterületein
• Térfigyelõ kamerarendszer bõvítésérõl és javításáról történt
döntéshozatal.
•E
 ngedélyezte az ürömi sportpálya öltözõ konténerének vásárlását és helyszíni elhelyezését, maximum 6 millió Ft ös�szegben.

• Elfogadta a Budaörsi Rendõrkapitányság a Pilisvörösvári
Rendõrõrs 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.
• Elfogadta a testület az Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi értékelésérõl szóló tájékoztatót, az
Idõsek Klubja 2019. évi mûködésérõl szóló beszámolót, valamint az Ürömi Sport Club Egyesület szakmai beszámolóját a
2019/2020. évi sportfejlesztési tevékenységérõl.
• Döntött a Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal és a
Mûvelõdési Ház nyári zárva tartásáról.
• Polgármesteri beszámoló keretében tájékoztatást hallgatott
meg a testület a 2020. évi beruházások helyzetérõl, valamint
a település kátyúzási munkáiról.
• A Képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a szükség
szerinti szúnyoggyérítés megrendelésére 4 millió Ft értékhatárig.
• Új utcát nevezett el a testület, az ürömi 2119/1 és 2119/2
hrsz-ú közterület a Szüret utca elnevezést kapta.

• Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde és Ürömi Napraforgó Óvoda nyári
zárva tartása közzétételre került, a veszélyhelyzet alatt hozott
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen ez módosult és a
község lakosai számára meghirdetésre került.

• Pályázati kiírásról döntött a Képviselõ-testület, elidegeníti az
ürömi 1045 hrsz-ú beépítetlen ingatlanát. A pályázati kiírás az
urom.hu önkormányzati honlapon és az Ürömi Tükör címû újságban kerül megjelenítésre.

2./ A veszélyhelyzet feloldását követõen 2020. június 24-én került sor a képviselõ-testület ülésére,
melyen 33 napirend került megtárgyalásra. A meghozott döntések:

• Bérbe adja az Önkormányzat az Egészségházban található
megüresedett ingatlanát. A pályázat az urom.hu önkormányzati honlapon és az Ürömi Tükör címû újságban kerül megjelenítésre.

• Az Ürömi Napraforgó Óvoda óvodavezetõi pályázatát eredménytelennek nyilvánította a Képviselõ-testület, az újabb pályázat lefolytatásáig, az új óvodavezetõ megbízásáig Fodorné
Ivanov Ildikó óvodavezetõ-helyettes látja el a vezetõi feladatokat.
• Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde bölcsõdevezetõi pályázatát elbírálta a testület és 2020. július 01-2025. június 30-ig terjedõ határozott idejû vezetõi megbízást adott Király Veronika jelenlegi
bölcsõdevezetõ, pályázónak.
• Üröm Község Önkormányzata és a Kosztyu Mûkõipari Kft. között több éve húzódó területhasználati vitás kérdés megoldásáról döntött a Képviselõ-testület. Elsõdlegesen a földhivatali
nyilvántartáson átvezetendõ területcserére vonatkozó vázrajz
megrendelésére hatalmazta fel a polgármestert, amennyiben
ez nem lehetséges úgy a kölcsönösen használt területekre vonatkozó használati megállapodás tervezete elkészítésére lesz
jogosult a döntés értelmében a polgármester. A végleges döntést újabb ülésén fogja meghozni a Képviselõ-testület.
• Elfogadta a Képviselõ-testület a 2019. évi belsõ ellenõrzési
tervben jóváhagyott ellenõrzésekrõl szóló jelentést.
• A Testület döntött az Önkormányzat 2020.évi közbeszerzési tervérõl. A közbeszerzési értékhatárt elérõ beruházások és szolgáltatás megrendelések között az önkormányzat villamos energia beszerzése, élelmiszer beszerzés,
síkosságmentesítés, illetve amennyiben elkezdõdik a beruházás, úgy a Bécsi út – Újvári út csatornabõvítése szerepel.
• Elfogadta a Képviselõ-testület a non-profit szervezetek 2020.
évi támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót.

• A közvilágítási hálózat bõvítésérõl döntött a Képviselõ-testület,
az ürömi Fõ utca – Kert utca közötti bekötõúton, továbbá 8 db
lámpatest került felszerelésre – meglevõ oszlopokon – Sadove
településrészen.
• Napvitorla kerül felszerelésre a Péterhegyi játszótéren, döntött a Kecskerágó utca útépítési- és csapadékvíz elvezetési
beruházásáról
• A Cigány-árok ürömi szakaszán található partfal helyreállítása 2019. évi vis major pályázata támogatási összege módosult, így a Képviselõ-testület módosította az önerõ mértékét is.
• Vis major pályázat benyújtásáról döntött a testület, a 2020. június 14-i nagy esõzések következtében történt károk helyreállítására nyújt be igényt a település.
• Elfogadta a Képviselõ-testület a község hulladékszállításáét
végzõ Depónia Kft 2019. évi beszámolóját.
• Belügyminisztérium által feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázaton nyújt be pályázatot az Önkormányzat, ennek keretében a Kevély utca és Doktor utca 35-39 házszámok közötti szakasza kerül felújításra. A pályázat 75%-os támogatás mellett 25% önerõ biztosítását igényli. Az ehhez szükséges közel 7 millió Ft-ot a Testület a 2020. évi céltartalékból
biztosítja.
• Utolsó napirendként 2020. februártól meghozott lejárt határidejû
határozatokról szóló jelentést fogadta el a Képviselõ-testület.
Üröm, 2020. június 30.
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Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2020 (VI.25.)
önkormányzati rendelete az 3/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. §
/1/ A Képviselõ-testület a 2020. évi költségvetési bevétel fõösszegét: 2 410 943 331
Ft-ban állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint.
/2/ Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételén belül kiemelt
elõirányzatonként:
a.) Intézményi mûködési bevételeit
115 870 250 Ft-ban
b.) Közhatalmi bevételek:
428 050 000 Ft-ban
c.) Támogatások bevételeit:
413 765 081 Ft-ban
d.) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 26 611 000 Ft-ban
da.) mûködési célú támogatások
26 611 000 Ft
db.) felhalmozás célú támogatások
0 Ft
e.) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit
f.) Pénzforgalom nélküli bevételek
g.) Finanszírozási bevételek
ga.) belföldi finanszírozási bevétel
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
b) önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:

825 320 000 Ft-ban
117 175 000 Ft-ban
484 152 000 Ft-ban
484 152 000 Ft-ban
1 466 233 331 Ft
825 320 000 Ft
119 000 000 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.
2. §

„3. §
/1/ A képviselõ-testület a 2020. évi költségvetési kiadások fõösszegét 2 410 943
331 Ft-ban állapítja meg.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatait az
alábbiakban határozza meg:
a) Mûködési költségvetési kiadás
aa.) Személyi juttatások kiadásai
499 916 000 Ft-ban
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 284
907 Ft-ban
ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások
292 838 100 Ft-ban
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
37 300 000 Ft-ban
ae.) Egyéb mûködési kiadások
24 750 000 Ft-ban

c.) Felújítások kiadásai
bc.) Egyéb felhalmozási kiadások
állapítja meg.
c) Finanszírozási kiadások
ca.) belföldi finanszírozási kiadás

b.) Felújítási kiadások:
ba) Polgármesteri Hivatal udvar térkövezése
bb) Közösségi Ház állagmegóvás
bc) Óvoda konyha komplex felújítás
bd) Egyéb építmények / terek / felújítása,
kátyúzás, járdaépítés
be) Cigány árok problémás szakasz rendezése
bf) Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása
bg) Cigány árok vis maior pályázat önerõ
bh) Felújítások áfája

484 152 000 Ft-ban
484 152 000 Ft-ban

3. §
Az Ör. 4. §-a helyébe az alábbi új 4. § lép:

4. §
Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
/1/ Az önkormányzat település szintû költségvetésében az általános tartalék 16 347
000 Ft, céltartalék 472 414 484 Ft
/2/ A céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat, az év közben indított beruházásai függvényében.
5. §
Az Ör. 7. §, 8. §, 9. §-ai helyébe az alábbi új 7. §, 8. §, 9. §-ai lépnek:
„7. §
Az Önkormányzat képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési fõösszegét 134 023 000 Ft-ban állapítja meg.
8. §

1 795 002 491 Ft-ban
496 940 840 Ft-ban
119 000 000 Ft

/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/
bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, a további kiemelt elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:
a.) beruházási kiadások beruházásonként
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0 Ft
+ 488 761 484 Ft (többlet)

/2/ Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú
pénzügyi mûveletekkel történik:
a) Szabad pénzeszköz betétként történõ elhelyezése:
aa) mûködési célra
0
ab) fejlesztési célra
488 761 484 Ft”

/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelezõ feladatok kiadásai
b) önként vállalt feladatok kiadásai
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

17 586 000 Ft
8 000 000 Ft
2 000 000 Ft
11 948 000 Ft
18 395 640 Ft

/7/ A 2020. 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.

410 413 200 Ft-ban
86 527 640 Ft-ban
0-Ft-ban

0 Ft
500 000 Ft
28 098 000 Ft

/6/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság
jellegû ellátásai:
a) Temetési segély
500 000 Ft
13 500 000 Ft
c) egyéb települési támogatás (rendkívüli, gyógyszer)
d) Köztemetés
300 000 Ft
3 000 000 Ft
e) Kedvezményes étkeztetés
f) Egyéb települési támogatás (60 év felettiek, gyermekek)
20 000 000 Ft

„/1/ A 2020. évi költségvetés egyenlege:
a) mûködési cél szerint:
b) felhalmozási cél szerint:

Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

b.) Felhalmozási költségvetés kiadás
ba.) Beruházások kiadásai:

aa) Tücsök utca csapadékvíz gyûjtõ tervezése, Völgyliget lakópark csapadékvíz
elvezetési tervezése
15 000 000 Ft
ab) Temetõ bõvítése
18 341 311 Ft
ac) Budapest-Újvári út csatornahálózat bõvítése
150 000 000 Ft
ad) Bécsi út-Tücsök utcai gyalogos átjáró, valamint
Rókahegyen (Kormorán, Szeder köz, Borostyán áthúzódó)
44 192 000 Ft
ae) Határkõ utca 3 db fekvõrendõr telepítése
1 500 000 Ft
af) Bölcsõde 1 csoportszobával bõvítés pályázat
önerõ
6 996 000 Ft
ag) Csapadékvízgyûjtõ kiépítése
40 472 000 Ft
ah) Egyéb útépítés, járdaépítés
(elkerülõ út, járda építések, útfelújítások)
17 658 689 Ft
ai) Led közvilágítás kiépítése Fõ útvonalak mentén
25 000 000 Ft
aj) erdõtelepítés, fásítás
4 000 000 Ft
ak) Beruházások áfája
87 253 200 Ft

/1/ A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
c) Mûködési bevételek
500 000 Ft
133 227 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek
133 227 000 Ft
/2/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek
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133 227 000 Ft
0 Ft
0 Ft
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/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

500 000 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.
9. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
aa) személyi juttatások
103 326 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
18 181 000 Ft
ac) dologi kiadások
12 220 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
0 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 Ft
/2/ Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

133 727 000 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.
6. §

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb mûködési célú kiadások

37 300 000 Ft
24 750 000 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások:		
ba) beruházások
409 812 000 Ft
bb) felújítások
86 528 000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
Amelybõl
ca) belföldi finanszírozási kiadások

484 152 000 Ft

d) Tartalék

488 761 000 Ft

484 152 000 Ft

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

1 250 656 000 Ft
496 340 000 Ft
119 000 000 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.
7. §
Az Ör. 15. §, 16.§, 17. §-ai helyébe az alábbi új 15. §, 16. §, 17. §-ai lépnek::
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 2020. évi költségvetési fõösszegét 256 196 000 Ft-ban állapítja meg.
16. §

Az Ör. 11. §, 12. §, 13.§-ai helyébe az alábbi új 11. §, 12. §, 13. §-ai lépnek:

/1/ Az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként

4. Az önkormányzat saját költségvetése
„11. §
A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési összegét 1 891 379
000 Ft-ban állapítja meg.
12. §
/1/ Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételi kiemelt elõirányzatonként:
80 458 000 Ft
a) önkormányzat mûködési bevételek
b) mûködési és felhalmozási célú támogatások
államháztartások belülrõl
413 765 000 Ft,
amelybõl
ba) mûködési célú támogatások
413 765 000 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások		
		
0 Ft
428 050 000 Ft
c) közhatalmi bevételek
d) felhalmozási bevételek
825 320 000 Ft
26 611 000 Ft
e) mûködési célú átvett pénzeszközök
0 Ft
f) finanszírozási bevételek
amelybõl
ga) belföldi finanszírozási bevételek
0 Ft
h) pénzmaradvány

117 175 000 Ft

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

947 059 000 Ft
825 320 000 Ft
119 00 000 Ft

/3/ Az önkormányzat bevételeibõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

950 743 000 Ft
642 495 000 Ft

/1/ Az Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
0 Ft
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
12 772 000 Ft
c) Mûködési bevételek
243 424 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek
243 424 000 Ft
/2/ Az Óvoda bevételébõl:		
a) kötelezõ feladatok bevételei
256 196 000 Ft
0 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei
0 Ft
c) felhalmozási bevételek
/3/ Az Óvoda bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

12 772 000 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.
17. §

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-f) pontjai az Áht.
végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt
elõirányzatok, míg a további kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében eljárva jogosult dönteni.
13. §
/1/ Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbi meghatározott tételekbõl állnak:
a) Mûködési költségekre:		
aa) személyi juttatásai
111 985 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok,
17 431 000 Ft
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
205 277 000 Ft

/1/ Az Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
182 832 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
32 926 000 Ft
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
39 888 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Óvoda kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

IV. – V. – VI. – VII.

0 Ft
550 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
256 196 000 Ft
0 Ft
0 Ft
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/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.”
8. §
Az Ör. 19. § és 20.§-a helyébe az alábbi új 19. § és 20. § lép:
6. A Hóvirág bölcsõde, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése
„19. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Bölcsõde, mint költségvetési szerv
2020. évi költségvetési fõösszegét 64 966 000 Ft-ban állapítja meg.
/2/ A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
A Hóvirág Bölcsõde 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 Ft
c) Mûködési bevételek
12 210 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
52 756 000 Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
52 756 000 Ft
/3/ A Bölcsõde bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

64 966 000 Ft
64 966 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/4/ A Bölcsõde bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

12 210 000 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 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
46 427 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
7 995 000 Ft
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
10 544 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
0 Ft
bb) felújítások
0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 Ft
0 Ft
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
0 Ft
/2/ Bölcsõde kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

64 966 000 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.”
9. §
Az Ör. 22. §, 23.§, 24. §-ai helyébe az alábbi új 22. §, 23. §, 24. §-ai lépnek:
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 2020. évi költségvetési fõösszegét 29 102 000 Ft-ban állapítja meg.
23. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0. Ft
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
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c) Mûködési bevételek
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek

675 000 Ft
28 427 000 Ft
0 Ft

/2/ A Mûvelõdési ház és Könyvtár bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

0 Ft
29 102 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/3/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

29 102 000 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 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
11 395 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
1 974 000 Ft
ac) dologi kiadások
15 733 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

29 102 000 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. §
Az Ör. 26. §, 27.§, 28. §-ai helyébe az alábbi új 26. §, 27. §, 28. §-ai lépnek:
8. Idõsek Napközi Otthona és házi segítségnyújtás, mint az
önkormányzat költségvetési szervének költségvetése
„26. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az INO, mint költségvetési szerv 2020.
évi költségvetési fõösszegét 27 048 000 Ft-ban állapítja meg.
/2/ Az INO, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
Az Idõsek Otthona 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
0. Ft
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
c) Mûködési bevételek
9 255 000 Ft
17 793 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek
17 793 000 Ft
/3/ Az Idõsek Otthona bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

0 Ft
27 048 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/4/ Az Idõsek Otthona bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

27 048 000 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 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
15 409 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
2 850 000 Ft

IV. – V. – VI. – VII.
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ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb mûködési célú kiadás

8 789 000 Ft
0 Ft
0 Ft

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

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

0 Ft
0 Ft

/2/ Idõsek Otthona kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

12. §
/1/ Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetés napját követõ napon lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2020. június 24.
Laboda Gábor
polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyzô

27 048 000 Ft
0 Ft
0 Ft

Üröm község önkormányzata képviselõ testületének 9/2020. (vi.25.)
Önkormányzati rendelete az Üröm településképnek védelmérõl szóló 4/2018. (iii.29.) Önk. Rendelet módosításáról

/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.”

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

11. §
Az Ör. 29. § 30. § és 31.§-ai helyébe az alábbi új 29. § 30. § és 31. § -ai lépnek:
„9. Védõnõi szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése
29. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Védõnõi szolgálat, mint költségvetési
szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 25 383 000 Ft-ban állapítja meg.
30. §
/1/ A védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Védõnõi szolgálat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
0 Ft
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 Ft
c) Mûködési bevételek
0 Ft
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 Ft
/2/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

0 Ft
25 755 000 Ft
0 Ft
0 Ft

/3/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) 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.
31. §.
/1/ A Védõnõi szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
21 421 000 Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3 654 000 Ft
ac) dologi kiadások
308 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

0 Ft
0 Ft

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

25 383 000 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.”

Az Üröm településképnek védelmérõl szóló 4/2018. (III.29.) önk. rendelet (továb•
biakban R.) 3. § kiegészül a következõ 22. ponttal:
„22. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény: ömlesztett anyag-, folyadéktároló,
állattartó építmény, ól.”
A R. 10. § kiegészül a következõ (7) bekezdéssel:
•
„(7) Bontás esetén telepítésében, tömegében azonos épületet kell újjáépíteni.”
A R. 15. § (2) g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
•
„g) Terasz az építési helyen belül átlagosan 60 cm-es, maximálisan 1 méteres feltöltéssel, építési helyen kívül feltöltés nélkül alakítható ki.”
A R. 15. § kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:
•
„(3) Lejtõs terepen a rendezett terepet úgy kell kialakítani, hogy a feltöltés és a bevágás egyensúlyban legyen vagy a feltöltés földtömege és az eredeti terepszinttõl való
eltérése ne legyen nagyobb, mint a bevágásé.”
A R. 16. § (1) bekezdése kiegészül a következõ f) ponttal:
•
„f) Kétlakásos épület lakásai között felálló attikafal, kiugró elválasztófal nem építhetõ.
(1) A R. 19. § kiegészül a következõ (5) bekezdéssel:
•
„(5) Az Lke-26 építési övezetben csak lapostetõs épület építhetõ”
•

A R. kiegészül a következõ 39/A §-sal:
„39/A

(1) a) A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni
szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetés céljából – rendeltetést
is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerû
bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31.
után épített építmény felépült.
b) Az a) pont szerinti kérelemhez csatolni kell a jogosultsággal rendelkezõ építészmérnök felmérési terveit, nyilatkozatát a dokumentáció hitelességérõl, igazolását az építés
idején hatályos országos és helyi jogszabályoknak való megfelelõségrõl.
(2) a) A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.
b) Az a) pont szerinti kérelemhez csatolni kell a jogosultsággal rendelkezõ építészmérnök felmérési terveit, nyilatkozatát a dokumentáció hitelességérõl, igazolását az
építés idején hatályos, az új rendeltetésre vonatkozó országos és helyi jogszabályoknak való megfelelõségrõl.”
•

E rendelet az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba.

•

Rendelkezéseit a hatályba lépést követõen keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

Üröm, 2020. június 24
Laboda Gábor
polgármester

IV. – V. – VI. – VII.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2020. VI.25.)
önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggõ partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2018 (VI. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének elsõ fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §, 29/A-ában foglaltakra is – a következõket rendeli el:

A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
Üröm, 2020. június 24.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2020 (VI.25.)
önkormányzati rendelete a 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosítására az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. §

„2. Az önkormányzat összesített 2019. évi módosított bevételei és kiadásai
/1/ A Képviselõ-testület a 2019. évi költségvetés módosított bevétel fõösszegét:
2 326 645 000 Ft-ban állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett
források szerint.
/2/ Az önkormányzat összesített 2019. évi módosított költségvetési bevételén belül kiemelt elõirányzatonként:
a.) Intézményi mûködési bevételeit
145 085 000 Ft-ban
b.) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit:
347 790 000 Ft-ban
c.) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét 80
710 000 Ft-ban
d.) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 80 710 000 Ft-ban
da.) mûködési célú támogatások
421 817 e/Ft
db.) felhalmozás célú támogatások
0 Ft

/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
b) önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:

650 155 000 Ft-ban
185 411 000 Ft-ban
495 677 000 Ft-ban
495 677 000 Ft-ban
1 586 490 e/Ft
650 155 e/Ft
90 000 e/Ft

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

/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) szellemi termékek beszerzése
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
ah) Beruházások áfája
Felújítási kiadások felújításonként:
ba) Mûvelõdési ház felújítása
bb) Önkormányzati utak, egyéb építmények felújítása
bc) Gépek, berendezések felújítása
bd) Polgármesteri Hivatal II. ütem irodák felújítása
be) Egyéb tárgyi eszközök felújítása
bf) Felújítások áfája

Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

1 445 130 000 Ft-ban
791 515 000 Ft-ban
90 000 000 Ft-ban

9 313 e/Ft
120 000 e/Ft
25 000 e/Ft
24 839 e/Ft
46 964 e/Ft
7 990 e/Ft
75 000 eFt
211 640 eFt
144 114 e/Ft
25 000 e/Ft
31 499 e/Ft
7 775 e/Ft
2 500 eFt
32 994 eFt
26 887 e/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.”
3. §
Az Ör. 4. §-a helyébe az alábbi új 4. § lép:
„/1/ A 2019. évi költségvetés egyenlege:
a) mûködési cél szerint: 0 e/Ft
b) felhalmozási cél szerint: +22 672 e/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
22 672 e/Ft

2. §

19 943 e/Ft
774 981 e/Ft

4. §

„/1/ A képviselõ-testület a 2019. évi költségvetés módosított kiadások fõösszegét:
2 326 645 000 Ft-ban állapítja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2019. évi kiemelt módosított kiadási
elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
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791 515 000 Ft-ban
664 860 000 Ft-ban
126 655 000 Ft-ban
0 Ft-ban állapítja meg.

/6/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság
jellegû ellátásai:
500 e/Ft
a) Temetési segély
23 680 e/Ft
c) egyéb települési támogatás (rendkívüli, gyógyszer)
d) Köztemetés
300 e/Ft
e) Kedvezményes étkeztetés
2 679 e/Ft
20.000 e/Ft
f) Burgonya, hagyma, élelmiszer utalvány

/3/ A belsõ finanszírozáson belül:
a) Elõzõ évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) mûködési célra
ab) felhalmozási célra

2. §

86 746 000 Ft-ban
368 306 000 Ft-ban
47 159 000 Ft-ban
40 030 000 Ft-ban

/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.

a)

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

1 018 153 000 Ft-ban
475 912 000 Ft-ban

494 305 000 Ft-ban
494 305 000 Ft-ban

/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
		
a) kötelezõ feladatok kiadásai
b) önként vállalt feladatok kiadásai
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

2. §

a.) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit
b.) Pénzforgalom nélküli bevételek
c.) Finanszírozás bevételei
ca.) belföldi finanszírozási bevétel

b) Felhalmozási költségvetés kiadás
ba.) Beruházások kiadásai:
bb.) Felújítások kiadásai
bc.) Egyéb felhalmozási kiadások
c) Finanszírozási kiadások
ca.) belföldi finanszírozási kiadás

1. §

Laboda Gábor
polgármester

a) Mûködési költségvetési kiadás
aa.) Személyi juttatások kiadásai
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae.) Egyéb mûködési kiadások

Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított általános
tartalék 0 Ft, a módosított céltartalék 22 672 000 Ft
6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat.”
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5. §

„3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
7. §
Az Önkormányzat képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési fõösszegét 130 910 e Ft-ban állapítja meg.
8. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
119 109 eFt
b) Közhatalmi bevételek
0 eFt
c.) átvett pénzeszköz választás támogatásra
3 124 eFt
c) Mûködési bevételek
490 eFt
d) Finanszírozási bevételek
119 109 eFt
da) belföldi finanszírozási bevételek
119 109 eFt
/2/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:		
a) kötelezõ feladatok bevételei
119 109 eFt
b) önként vállalt feladatok bevételei
0 eFt
c) felhalmozási bevételek
0 eFt
/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

490 eFt
0 eFt

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az
Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult
dönteni.
9. §
/1/ A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
101 342 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
19 083 e/Ft
ac) dologi kiadások
10 291 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás

0 e/Ft
194 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

130 910 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

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

0 e/Ft

d) pénzmaradvány

159 803 e/Ft

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

834 230 e/Ft
650 155 e/Ft
90 000 e/Ft

/3/ Az önkormányzat bevételeibõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

924 230 e/Ft
650 155 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-f) pontjai az Áht.
végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt
elõirányzatok, míg a további kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében eljárva jogosult dönteni.
13. §
/1/ Az önkormányzat saját 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbi meghatározott tételekbõl állnak:
a) Mûködési költségekre:
.
aa) személyi juttatásai
57 852 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok,
7 991 e/Ft
szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
120 930 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
40 030 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadások
47 159 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások:		
ba) beruházások
656 791 e/Ft
bb) felújítások
126 655e/Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadás
0 e/Ft
c) Finanszírozási kiadások:
Amelybõl
ca) belföldi finanszírozási kiadások
d) Tartalék

494 305 e/Ft
494 305 e/Ft
22 672 e/Ft

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

700 939e/Ft
783 446 e/Ft
90 00 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai az Áht. 6.§. /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, míg a további kiemelt
kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult
dönteni.”
7. §
Az Ör. 15., 16., 17. §-ai helyébe az alábbi új 15., 16., 17. §-ok lépnek:
„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 261 113 e/Ft-ban állapítja meg.

Az Ör. 11., 12., 13. §-ai helyébe az alábbi új 11., 12., 13. §-ok lépnek:

16. §

4. Az önkormányzat saját költségvetése

/1/ Az Óvoda és tagóvoda, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként

11. §
„A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési összegét 1 574
385 e/Ft-ban állapítja meg.
12. §
/1/ Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételi kiemelt elõirányzatonként:
a) önkormányzat mûködési támogatás
421 817 e/Ft
b) mûködési és felhalmozási célú támogatások
államháztartások belülrõl
383 522 e/Ft,
amelybõl
ba) mûködési célú támogatások
383 522 e/Ft
bb) felhalmozási célú támogatások
0 e/Ft
c) közhatalmi bevételek
d) mûködési bevételek
e) felhalmozási bevételek

22 464 e/Ft
0 e/Ft

f) mûködési célú átvett pénzeszközök
g) finanszírozási bevételek
amelybõl
ga) belföldi finanszírozási bevételek

Az Ör. 7., 8. 9. §-ai helyébe az alábbi új 7., 8. 9. §-ok lépnek:

347 790 e/Ft
78 416 e/Ft
650 155 e/Ft

/1/ Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
236 280 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
17 085 e/Ft
236 280 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek
236 280 e/Ft
/2/ Az Óvoda bevételébõl:		
a) kötelezõ feladatok bevételei
261 113 e/Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei
0 e/Ft
c) felhalmozási bevételek
0 e/Ft
/3/ Az Óvoda bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek
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/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az
Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult
dönteni.
17. §
/1/ Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
165 296 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
33 994 e/Ft
ac) dologi kiadások
54 023 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
- e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás

0 e/Ft
7 800 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
/2/ Óvoda kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

261 113 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai
az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási
elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.”
8. §
Az Ör. 19., 20 §-ai helyébe az alábbi új 19., 20. §-ok lépnek:
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 66 836 e/Ft-ban állapítja meg.
/2/ A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
A Hóvirág Bölcsõde 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
0 e/Ft
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
13 630 e/Ft
c) Mûködési bevételek
53 206 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek
53 206 e/Ft
/3/ A Bölcsõde bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

66 836 e/Ft
66 836 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/4/ A Bölcsõde bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

13 630 e/Ft
0 e/Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az Áht.
végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt
elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
20. §
/1/ A Hóvirág Bölcsõde 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
46 791 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
7 682 e/Ft
ac) dologi kiadások
12 285 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás
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0 e/Ft
75 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

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

66 833 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai
az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási
elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.”
9. §

Az Ör. 22., 23., 24. §-ai helyébe az alábbi új 22., 23., 24. §-ok lépnek:
„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 28 545 e/Ft-ban 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:
0 e/Ft
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
675 e/Ft
c) Mûködési bevételek
27 870 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft
/2/ A Mûvelõdési ház és Könyvtár bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
27 870 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

27 870 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az
Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (X.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult
dönteni.
24. §
/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
10 069 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
1 963 e/Ft
ac) dologi kiadások
1 513 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás

0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

0 e/Ft
0 e/Ft

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

28 545 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai
az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási
elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.”
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10. §
Az Ör. 26., 27.§-ai helyébe az alábbi új 26., 27. §-ok lépnek:
„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 35 714 e/Ft-ban állapítja meg.
/2/ Az INO, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt
elõirányzatonként:
Az Idõsek Otthona 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
0 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
10 085 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
25 629 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
25 629 e/Ft
/3/ Az Idõsek Otthona bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
35 714 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az Idõsek Otthona bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

35 714 e/Ft
0 e/Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az Áht.
végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt
elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
27. §
/1/ Az Idõsek Otthona 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
16 055 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3 120 e/Ft
ac) dologi kiadások
16 539 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás

0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

0 e/Ft
0 e/Ft

/2/ Idõsek Otthona kiadásaiból
a) Kötelezõ feladatok kiadásai
b) Önként vállalt feladatok kiadásai
c) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai

35 714 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai
az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási
elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.”
11. §
Az Ör. 29., 30.§, 31. §-ai helyébe az alábbi új 29., 30., 31. §-ok lépnek:
„9. Védõnõi szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési
szervének költségvetése
29. §
/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Védõnõi szolgálat, mint költségvetési
szerv 2019. évi költségvetési fõösszegét 20 554 e/Ft-ban állapítja meg.
30. §
/1/ A védõnõi 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 e/Ft
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
0 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
0 e/Ft
da) belföldi finanszírozási bevételek
0 e/Ft

/2/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
20 554 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az
Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult
dönteni.
31. §
/1/ A Védõnõi szolgálat 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
17 031 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
3 191 e/Ft
ac) dologi kiadások
332 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás

0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

0 e/Ft
0 e/Ft

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

20 554 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak a-b) pontjai
az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a további kiemelt kiadási
elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében dönthet.”
12. §
Az Ör. 33., 34. §, 35. §-ai helyébe az alábbi új 33., 34., 35. §-ok lépnek:
„/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fõösszegét 10 334 e/Ft-ban állapítja meg.
34. §
/1/ A Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
A Gyermekjóléti szolgálat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
0 e/Ft
a) Önkormányzatok mûködési támogatása
b) Közhatalmi bevételek
0 e/Ft
0 e/Ft
c) Mûködési bevételek
10 334 e/Ft
d) Finanszírozási bevételek
da) belföldi finanszírozási bevételek
10 334 e/Ft
/2/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei
b) önként vállalt feladatok bevételei
c) felhalmozási bevételek

10 334 e/Ft
10 334 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

/3/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
a) mûködési bevételek
b) felhalmozási bevételek

0 e/Ft
0 e/Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) pontjai az
Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult
dönteni.
35. §
/1/ A Gyermekjóléti szolgálat 2019. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:		
aa) személyi juttatások
8 634 e/Ft
ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó
1 325 e/Ft
ac) dologi kiadások
375 e/Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 e/Ft
ae) egyéb mûködési célú kiadás
0 e/Ft
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b) Felhalmozási költségvetési kiadások
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadás

0 e/Ft
45 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

c) Finanszírozási kiadások
ca) belföldi finanszírozási kiadás

0 e/Ft
0 e/Ft

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

10 334 e/Ft
0 e/Ft
0 e/Ft

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

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2020(VI.25.)
önkormányzati rendelete a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésérõl alkotott 9/2015(IV.30) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Üröm Község Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C.
§. (1). bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31.cikk (1). bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésérõl szóló 9/2015(IV.30)
önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § .(2). bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
2. §
A R.1.számú melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép:
Közszolgáltatási szerzõdés nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelezõ közszolgáltatás
keretében történõ biztosítására.
3. §
A R.2.számú melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép:
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvízszállítás közszolgáltatás díja 2020.
június 01.-tõl: 3500.-Ft+ Áfa/m3
A díjtétel általános forgalmi adót nem tartalmaz, a szennyvízszállítási díj tartalmazza a
szállítás díját, a lerakás díját (ürítési díj)
E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályban és az azt követõ napon hatályát veszti.
Üröm, 2020. június 24.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat 6/2020. (VI.25) önkormányzati rendelete a település 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)
Beterjesztve: A képviselõ testület 2020. 06. 24. ülésére
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendelet alkotja:
1. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település 2019. évi
költségvetésének végrehajtását 1 818 813 000 Ft bevételi fõösszeggel, és
1 654 151 000 Ft kiadási fõösszeggel jóváhagyja.
2.§.
(1) A település 2019. évi pénzmaradványát 149 336 156 Ft-tal hagyja jóvá, a jelen
rendelet 11.) 12.) számú mellékleteiben foglalt részletezéssel.
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a.) Az önkormányzat mûködési, saját-és
átengedett bevételeit
523 138 000 Ft-ban
150 000 000 Ft-ban
b.) Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit
c.) Támogatások bevételeinek teljesítését
411 852 000 Ft-ban
d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett
pénzeszközt
93 259 000 Ft-ban
e.) Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget 32 920 000 Ft-ban
f.) Finanszírozás, önkormányzati támogatás
összegét
422 232 000 Ft-ban
185 412 000 Ft-ban
g.) Pénzforgalom nélküli bevételek összegét
állapítja meg.

4. §.

Üröm, 2020. június 24.nap

Laboda Gábor
polgármester

(2) Ezen belül:

(3) Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónkét a rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.

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

Laboda Gábor
polgármester

3.§.
(1) A jelen rendelet 1.§-ban rögzített 2019. évi bevételek forrásonkénti alakulását a jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.

(1) A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási fõösszegen belül:
a.) személyi juttatások kiadási fõösszegét 439 996 000 Ft
b.) munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 81 462 000 Ft
c.) dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 320 409 000 Ft
d.) mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 34 919 000 Ft
e.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 41 933 000 Ft
f.) felhalmozási kiadások fõösszegét 282 823 000 Ft-ban hagyja jóvá, és megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat célonként a
rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
g.) hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 0 Ft-ban.
h.) finanszírozási kiadások fõösszegét 422 232 000 Ft-ban, államháztartási
megelõlegezések 30 377 000 Ft-ban hagyja jóvá a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.
2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 127 429 000 Ft fõösszeggel hagyja jóvá a
rendelet 2/A. és 17-es számú mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait
– Munkaadói járulékokat:
– Dologi és egyéb folyó kiadásait
– beruházási kiadások
hagyja jóvá.

100 624 000 Ft-tal
19 083 000 Ft-tal
7 528 000 Ft-tal
194 000 Ft-tal

b.) Önkormányzat kiadását 958 140 000 Ft fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A, valamint a 17. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásokat
– Munkaadói járulékokat
– Dologi és egyéb folyó kiadásokat
– Pénzeszköz átadás kiadásokat
– Önkormányzat által folyósított ellátások
– Felhalmozás és tõkejellegû kiadásokat
– Hiteltörlesztés kiadását
– Finanszírozási kiadások

52 757 000 Ft-tal
8 746 000 Ft-tal
85 640 000 Ft-tal
34 919 000 Ft-tal
41 933 000 Ft-tal
281 536 000 Ft-tal
0 Ft-tal,
452 609 000 Ft-tal.

c.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(gyermekétkeztetés) mûködtetési kiadását 46 605 000 Ft fõösszeggel hagyja
jóvá a rendelet 2/A., valamint a 17. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait
– Dologi kiadásait
– Munkaadókat terhelõ járulék

2 863 000 Ft-tal
43 415 000 Ft-tal
327 000 Ft-tal

d.) Napraforgó Óvoda kiadását 228 711 000 Ft-tal hagyja jóvá a 2/A. sz. melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadását
– Munkaadói járulékokat
– Dologi kiadásait
– Felhalmozási kiadását

153 677 000 Ft-tal
29 343 000 Ft-tal
45 041 000 Ft-tal
650 000 Ft-tal

e.) Hóvirág Bölcsõde kiadását 58 206 000 Ft-ban hagyja jóvá a rendelet 2/A. mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadását
– Munkaadói járulékokat
– Dologi kiadásait
– Felhalmozási kiadása
hagyja jóvá.
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5. §.

f.) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 25 387 000 Ft fõösszeggel
hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait
– Munkaadói járulékokat
– Dologi kiadásait
Felhalmozási kiadásait

11 611 000 Ft-tal
2 188 000 Ft-tal
11 471 000 Ft-tal
117 000 Ft-tal hagyja jóvá.

g.) Községgazdálkodás településüzemeltetés, köztemetõ fenntartási költségeit 159 502 000 Ft összegben hagyja jóvá a rendelet 17. mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül:
– Személyi jellegû kiadásokat
– Munkaadói járulékokat
– Dologi kiadásokat
– beruházási kiadások
hagyja jóvá.

42 823 000 Ft-tal
7 802 000 Ft-tal
108 707 000 Ft-tal
170 000 Ft-tal

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

h.) Védõnõi Szolgálat kiadását 18 975 000 Ft fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait
– Munkaadói járulékokat
– Dologi kiadásait
– Felhalmozási kiadásait

16 093 000 Ft-tal
2 667 000 Ft-tal
134 000 Ft-tal
81 000 Ft-tal hagyja jóvá.

i.) Idõsek Napközi Otthona (idõsek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) kiadását 24 981 000 Ft fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait
– Munkaadókat terhelõ járulékokat
– Dologi kiadásait
hagyja jóvá.
– Felhalmozási kiadását
hagyja jóvá.

14 254 000 Ft-tal
2 644 000 Ft-tal
8 083 000 Ft-tal

8. §.
A képviselõ-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szöveges indokolást elfogadja
9. §.
(1) A Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai nincsenek az önkormányzatnak.

0 Ft-tal

j.) Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 6 215 000 Ft-tal hagyja jóvá a rendelet 2/A.
számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül
– Személyi jellegû kiadásait
– Munkaadókat terhelõ járulékokat
– Dologi kiadását
– Felhalmozási kiadása
hagyja jóvá.

A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2019-es gazdasági évben az ütemezett fejlesztési célok nem mindegyike valósult meg.

10. §
(1) A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

5 162 000 Ft-tal
980 000 Ft-tal
73 000 Ft-tal
0 Ft

Üröm, 2020. június 24
Laboda Gábor
polgármester

Impresszum:

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

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

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

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyzô

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

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat
nincs lehetôségünk megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testület 57/2020. számú Kt. számú határozata alapján,
valamint a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló 21/2014. (IX.11.) számú önkormányzati
rendelettel módosított 27/2012. (X.31.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki
Üröm Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezõ Ürömi Egészségházban (2096 Üröm, Dózsa György út 34.) található 21,31 m2 alapterületû helység bérbeadására.
A kiíró neve:
Üröm Község Önkormányzata, 2096 Üröm, Iskola utca 10.
A bérlemény helye, adatai:
2096 Üröm, Dózsa György út 34. (3152/3 hrsz) Egészségház
A helység 21,31 m2, víz, csatorna, villany, gáz bevezetve az Egészségházban. A mosdóhelység (személyzeti és
ügyfél) a folyóson található.
A bérlemény használati lehetõségét a Képviselõ-testület
nem határozta meg.
A szerzõdés idõtartama:
A helység használatára a kiíró szerzõdést köt határozott
idõre, 5 év idõtartamra

•A
 z ajánlattevõ szerzõdéskötési képességét igazoló ira-

tok:
– cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata (jogi
személy esetén)
•a
 dóhatóság igazolás arról, hogy adótartozása nincs (30
napnál nem régebbi)
•n
 yilatkozat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25.§ (1) bekezdésében rögzített kizáró ok fenn nem
állásáról
•A
 pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
•A
 pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai
kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul. Az ajánlatételi határidõ lejártát követõen
a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.
A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja

Bérleti díj:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a bérleményre vonatkozó
bérleti díjat. A bérleti díj alsó határa 35.000.- Ft + áfa / hó.

•Ü
 römi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2096. Üröm

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:
•Ü
 röm Község Önkormányzata (2096 Üröm Iskola utca
10.)
•A
 z ajánlatokat 2020. augusztus 17. napján 14.00 óráig
kell benyújtani.
•A
 z ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai
úton zárt borítékban lehet. A borítékra rá kell írni: „Pályázat, 3152/3 hrsz. ingatlan bérbeadása”
•A
 borítékon fel kel tüntetni az ajánlattevõ nevét, címét.
•H
 iánypótlásra lehetõség nincs.
•A
 z ajánlatokat egy eredeti és 1 másolati példányban kell
benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát oly módon kell
összefûzni, hogy ahhoz iratot sérülés mentesen ne lehessen hozzácsatolni, vagy abból eltávolítani.
•A
 z ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani, az idegen
nyelvû dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

•A
 z ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

•A
 pályázó adatait, a cég neve, címe, KSH törzsszáma,

cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselõ neve, 30
napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat
és aláírási címpéldány
•A
 pályázó ajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális bérleti díj
•A
 mennyiben engedélyköteles tevékenységet kíván folytatni, nyilatkozatot arról, hogy a tevékenység folytatásához hatósági engedéllyel, képzettséggel rendelkezik.
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Iskola u. 10.)

•A
 pályázatok bontására 2020. augusztus 17. napján

14.00 órakor kerül sor testületi ülés keretében.
kiíró ezúton hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:

•A
 pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Üröm Köz-

ség Önkormányzat Képviselõ-testületének 2020. augusztus 27.-i ülésén kerül sor
•A
 Képviselõ-testület a benyújtott ajánlatok közül az ös�szességében legelõnyösebb ajánlatot tevõt - tekintettel a
szolgáltatás fajtárjára, a szolgáltatás nyújtásának kezdõ
idõpontjára és a bérleti díj összegére - nyilvánítja nyertessé.

A bérleti szerzõdés megkötésének helye és idõpontja:
Ürömi Polgármesteri Hivatal (2096. Üröm Iskola u. 10.)
A nyertes pályázóval az eredményhirdetést követõen a
testületi ülésen történik az egyeztetés a szerzõdéskötést
idõpontjáról.
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak, illetve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
Üröm, 2020. július 2.
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Laboda Gábor sk.
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ
Gyermekrendelés,
Üröm, Dózsa György út 34.

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Segélyhívás

112

Országos Mentõszolgálat

104

Tûzoltóság

105

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

06 26 336 248, 06 30 957 89 08

Rendõrség
Pilisvörösvári Rendõrõrs
Körzeti megbízott

107
06 26 330 130
06 20 489 67 12

FÕGÁZ
DMRV

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

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

06 40 474 474
06 27 511 511

ELMÛ
hibabejelentés

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

Depónia Kft. (szemétszállítás)

06-22/507-419
e-mail: ugyfel@deponia.hu

Ügyfélszolgálat nyitva tartása minden hónap második hétfõjén:
Polgármesteri Hivatal Üröm, Iskola utca 10. 10.00-14.00 óra között
Ürömi Polgárõrség

06 1 485 6900

Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. Sárfy Zsuzsanna hivatalvezetõ

06 26 530 066

Gyámhivatal 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66.

06 26 530 066

Okmányiroda
06 26 795 229
Rúzsa Anett osztályvezetõ
egyéni vállalkozói igazolvány, vezetõi engedély, ügyfélkapus regisztráció
06 26 795 213
06 26 795 229, 06 26 795 230
gépjármû ügyintézés
lakcímigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, parkolási kártya
06 26 795 231
06 20 292 5704
okmányiroda mobil
Pilisvörösvár Tankerület 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 104.

06 26 330 274

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi központ)
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3.

06 23 441-920

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 2096 Üröm, Iskola u. 4.
Papp Ákos intézményvezetõ
Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18.

06 26 550 013
06 30 458 76 15, 06 26 350 199

József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3.
Kiss Tibor igazgató

06 20 289 81 25
06 20 571 62 56

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

06 26 350 658
06 20 405 53 97

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

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

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

06 70 61 99 311

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

Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49.

06 26 350 007

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

06 26 332 259

B3 Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1.

06 26 350 244

Közterület felügyelõ

06 30 698 9918

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

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

13.00 – 16.00 óráig,

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

Telefon

09.00 – 12.00 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
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

09.00 – 12.00 óráig,
10.00 – 13.00 óráig

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

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

Gyermekorvosi ügyelet
06 26 350 054/110

Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn

a) Ügyintézõk:
		
		
		
		

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

06 26 350 162

Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Csanády Beáta intézményvezetõ

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

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

06 26 350 165

Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37.
Csordásné Tõkés Katalin Óvodavezetõ

Interwork Temetkezési KFt
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a
Ügyelet 0-24

Tanácsadás

06 30 621 0615

Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7.

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

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

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

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

Elõjegyzés szükséges, személyesen vagy telefonon.
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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Üröm Község Önkormányzata tulajdonában levõ
1045 hrsz-u ingatlan értékesítésére

Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(2096 Üröm Iskola u.10) a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2014(IX.11) számú rendelettel módosított
27/2012 (X.31) számú önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelõen nyilvános versenyfelhívást
tesz közzé az alábbi Üröm Község Önkormányzata
1/1 tulajdonát képezõ ingatlan értékesítésére:
1. Vagyontárgy adatai, mûszaki állapota:
1.1. 2098 Üröm, 1045 hrsz.
1.2. területe: 14 515 m2
1.3. Megnevezése: kivett, beépítetlen terület
1.4. mûszaki állapota: közmûvesítetlen, a szilárd burkolatú úttal ellátott Fenyves utcáról megközelíthetõ, tehermentes
HÉSZ szerinti besorolása Lke –1 Rókahegy –1
kertvárosias lakóterület.
1.4.1. A telken kb.30 400 m3 meddõhányóból származó
– nem veszélyes hulladéknak minõsülõ – köves föld található.
1.4.2. Az ingatlanon keletkezõ csapadékvizet és a Szeder köz átfolyó vizét részben zárt csapadékvíz átvezetéssel kell kivezetni a Fenyves utcai zárt csapadékvíz
elvezetõ rendszerbe, az esetleges további csapadékvizet
telken belül kell elszikkasztani.
1.5. Vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
1.5.1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése : 350 millió Ft
1.5.2. A hasznosítás módja: értékesítés
2. A versenyfelhívás feltételei:

• a vagyontárgy kikiáltási ára: 350 millió Ft + ÁFA
• A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésé-

nek mértéke: 5.000.000.- Ft
• A pénzügyi teljesítés az adásvételi szerzõdés aláírását követõ 15 napon belül egyösszegben átutalással
történik. Az adásvételi szerzõdésben a tulajdonjog biztosítására a vételár megfizetéséig tulajdonjog fenntartás kerül kikötésre.
• A pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni
a köztartozás mentességrõl, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14.§(2)és (5) bekezdéseiben foglaltak
értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában levõ ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerzõdések érvényességi feltétele az elõvásárlási jog
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gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos
nyilatkozattételi határidõ eredménytelen letelte.
Pályázatot nyújthat be természetes személy és az
Nvtv.3.§.(1) bekezdés 1.pontja szerinti átlátható szervezet (továbbiakban együtt: pályázó)
3. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

• Helye: Üröm község Önkormányzat, Üröm, Iskola u. 10.
• Az ajánlatok beérkezésének ideje: legkésõbb 2020. au-

gusztus 17. napján 14.00 óra
• Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet. A borítékra rá kell írni: „Pályázat, 1045 hrsz. ingatlan értékesítése”
• A borítékon fel kel tüntetni az ajánlattevõ nevét, címét.
• Hiánypótlásra lehetõség nincs.
• Az ajánlatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát oly módon kell összefûzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen ne lehessen hozzácsatolni, vagy abból eltávolítani.
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályáznak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatványon kell
benyújtani.
• Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani, az idegen
nyelvû dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
• A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség idõtartamán
belül az önkormányzat adásvételi szerzõdést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes
vételár klfizetéséig fenntartja.
• Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: az ajánlatok
bontását követõ 30 nap.
• A kiíró pályázati biztosítékként 35.000.000.-Ft, azaz
Harmincöt-millió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell Üröm Község Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11742001-15390280 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidõig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi a szerzõdés megkötésekor.
Amennyiben a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor a
szerzõdés megkötésére, úgy a pályázati biztosíték nem
illeti meg a pályázót, az önkormányzat nem fizeti vissza a
pályázati biztosítékot.
• A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték
visszautalásra kerül a döntést követõ 8 napon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a
pályázati biztosítékot, ha az értékelés elõtt pályázatát vis�szavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidõ alatt a szerzõdést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
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4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

7. Versenyeztetés szabályai:

A pályázó szerzõdéskötéshez szükséges azonosító
adatai:
• természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét.
• átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét,
adószámát, cégjegyzékszámát, vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselõjének
nevét,
• jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített
másolatát, valamint képviselõjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

• a versenyeztetést a polgármester - akadályoztatása esetén az alpolgármester - (továbbiakban együttesen levezetõ elnök) vezeti, aki felelõs a tárgyalási szabályok megtartásáért.
• A levezetõ elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenõrzi,
hogy a tárgyaláson az ajánlattevõk, vagy meghatalmazottaik vannak -e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal kell igazolni.
• a b.)pontban foglaltak elvégzése után a levezetõ elnök közli az ajánlatokat.
• A licitálást addig kell folytatni, amig az ajánlattevõk
ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezetõ
elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat)
háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlattevõ nyerte el.
• Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezetõ elnök a versenyeztetést berekeszti.

További csatolandó dokumentumok:

• Átlátható szervezet esetén cégszerûen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv.3.§.(2) bekezdése
szerint az (1). bekezdés 1.pont b) és c) alpontjában
foglalt feltételeknek való megfelelésrõl.
• A pályázó árajánlatát, mely nem lehet kevesebb
mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adásvételi szerzõdés aláírását követõ 15
napon belül egyösszegben átutalással teljesíti.
• A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az ajánlattételi határidõt követõ 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
• Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes
adatai kezeléséhez a pályázat elbírásához szükséges mértékben hozzájárul
• A pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles
csatolni a köztartozás mentességrõl, illetve arról,
hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló
tartozása.
Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a pályázó
ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
5. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

•
• az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2020. au-

gusztus 17. 14 óra, az Ürömi Polgármesteri Hivatal
tanácsterme (2096 Üröm, Iskola u.10), testületi ülés
keretében
• Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok
bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg
6. A versenytárgyalás ideje:
A versenytárgyalás az ajánlatok felbontását követõen
folytatódó képviselõ- testületi ülés keretében folytatódik le. A versenytárgyalás nyilvános.

8. A képviselõ-testületi ülés keretében lefolytatott
versenyeztetésrõl jegyzõkönyv készül, amely tartalmazza:

• a versenyeztetés helyét, idejét
• a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,
• a versenyeztetésre bocsátott ingatlan helyrajzi szá-

mát
• az induló licit mértékét,
• a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével.
• a legmagasabb ajánlatot tevõ nevét és a végleges
ajánlatot,
• a megjelentek aláírását,
• a jelenléti ívet

9. Az eredményhirdetés módja :a versenytárgyaláson
jelenlevõk a képviselõ-testületi ülés keretében a versenytárgyalás lezárását követõen helyben értesülnek
a versenytárgyalás eredményérõl. A liciten részt nem
vevõ, érvényes pályázatot benyújtókat írásban értesíti
az önkormányzat az eredményrõl.
10. Az adásvételi szerzõdés megkötésének helye és
idõpontja
A szerzõdéskötés helye: Ürömi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri irodája (2096 Üröm, Iskola u.10)
A szerzõdéskötés idõpontja: A nyertes pályázóval a versenytárgyalást lezáró testületi ülésen történik az egyeztetés a szerzõdéskötés idõpontjáról.
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak
az irányadók.
Üröm, 2020. június 24.
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Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezõen csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén
Név:
Születési év:
Születési hely és idõ:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Székhely**:
Adóazonosító jel:
Adószám**:
Cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám:**:
Statisztikai azonosító:
Képviselõ neve:

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:

igen/nem

Az ajánlattételi határidõt követõ 30. napig ajánlati kötöttséget vállalom:

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:

igen/nem

A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok. *

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adásvételi szerzõdés aláírását követõen egy összegben átutalással teljesítem:

igen/nem

Mellékletek felsorolása:
•

A pályázó árajánlata, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár

•

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességrõl, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása

•

Átlátható szervezet esetén cégszerûen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) al-

pontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrõl**
•

A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata

Kelt: ………………… 2020. év ………….. hónap ….. nap

P. H

..............................................................

..............................................................

Pályázó neve nyomtatott nagybetûvel

Pályázó aláírása

Elõttünk, mint tanúk elõtt:
1. tanú
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2. tanú

Neve: .............................................................................................................

Neve: .............................................................................................................

Lakcíme: .......................................................................................................

Lakcíme: .......................................................................................................

Személyazonosító igazolvány száma: .........................................................

Személyazonosító igazolvány száma: .........................................................

Aláírása: ........................................................................................................

Aláírása: ........................................................................................................
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FELHÍVÁS
Parlagfû elleni védekezés, és
gyommentesítés végrehajtására

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyomnövény, az allergiát okozó növényállomány elterjedése komoly egészségügyi, mezõgazdasági
és gazdasági károkat okozhat, amely ártalmatlanítással, az elterjedésük visszaszorításával
megelõzhetõ.
A parlagfû nagymértékû elszaporodásának a
közegészségügyi és gazdasági károsító hatása
számottevõ. A növényvédelemrõl szóló 2008. évi
XLVI. tv. 17. § (1) bekezdése alapján, a termelõ, illetve a földhasználó köteles az ingatlanán a parlagfû
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
A védekezés törvényben foglalt határideje:
2020. június 30. napjáig
A hatóságok feladata, hogy amennyiben a földhasználó, nem tesz eleget a kötelezettségének -a
mulasztók költségén közérdekû védekezést rendelhet el, azzal egyidejûleg növényvédelmi bírság kiszabására kötelezett.
A parlagfû elleni védekezés elmulasztása esetén
a közérdekû védekezést külterületen a Pest Megyei
Kormányhivatal Élelmiszer-lánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény – és Talajvédelmi Fõosztály
Növény és Talajvédelmi Osztálya, belterületen a
Jegyzõ rendelheti el, melynek költsége a (növényvédelmi bírsággal együtt) a földhasználót terheli. A
kiszabott bírság köztartozásnak minõsül.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a növényvédelmi bírság kiszabására a növény és talajvédel-

mi hatóság jogosult. ezért a jegyzõ a közérdekû védekezés elrendelését követõen az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A bírság összege belterületen és külterületen egyaránt
15.000 Ft. -tól 5.000.000 Ft-ig terjed,
melyet a növényvédelmi bírságot az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ bírságok kiszámításának módjáról és mértékérõl szóló 194/2008. számú Korm.rend. alapján kell megállapítani.
Mindezek alapján felkérem a lakosságot, hogy a
parlagfû elleni védekezés-, és gyommentesítési kötelezettségének a határidõben tegyen eleget.

IV. – V. – VI. – VII.

Üröm Község Önkormányzata

37

Ürömi Tükör
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Hagyományõrzõ Egyesület hírei
A koronavírus járvány miatt még szüneteltetjük klub összejövetelünket. Júliusban régebben is nyári szünet volt.

Remélhetõleg az augusztus 20.-i Szent István napi ünnepségen már részt tudunk venni. Szeptember
26-án pedig meg tudjuk tartani a szüreti felvonulást.
Kellemes pihenést és jó egészséget kívánok mindenkinek!
Fehér Istvánné
elnök

Szüreti felvonulás

Búcsúzunk
Sajnos ismét elveszítettünk egy klubtársunkat,
Karlné
Drabant Máriát.
Tarpán
született, ott élt családjával majd a jobb megélhetést keresve döntöttek úgy, hogy követik
a többi tarpai rokon és ismerõs útját, 1968-ban
Ürömre költöztek. Ürömön postásként dolgozott, sokan ismerték, szerették. Alapító tagja
volt az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesületnek.
Élénk társadalmi életet élt, sok barátja volt.
Rendezvényeken, fellépéseken, közös nyaralásokon vett részt. Tarpa mindig is a szülõföldje
maradt, szüleit, testvéreit rendszeresen látogatta. Úgy döntött ott kíván megpihenni, végsõ
nyugalmat lelni. Emlékét megõrizzük.

Szent István napi ünnepség
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Az Ürömi Szépkorúak Egyesülete eseményei
Egyesületünk életét nagy próbára tette a korona vírus.
Mint vezetõnek azon járt az eszem, hogy megoldjam idõs
klubtagjaim számára a nehéz idõszakot. Pár éjszakai
gondolkodás után tervet készítettem, hogyan óvjuk meg
õket a bezártság érzésétõl és hogyan segítsük az egészségük megõrzését.
Elsõ lépésként megkértem Erikát, hogy varrjon minden tagunknak szájmaszkot. Majd nekifogott egyik klubtagunk is Antal
Károlyné Böbe, akinek szeretnék köszönetet mondani önzetlen
munkájáért, 120 db szájmaszk varrásáért. Ezeket fertõtlenítés,
vasalás után kesztyûvel kiegészítve, zárt csomagolásban házhoz vittük.

Majd kitaláltam, hogy húsvétkor férfi klubtagjaink se maradjanak hímes tojás nélkül. Igy nõi tagjaimnak csináltam egy-egy ládát, ahová az ehhez szükséges kellékeket betettük. Akinek nem
volt festéke bedobtuk a ládájába és mindenki elkezdte a munkát.
A kész tojásokat összeszedtük, csomagoltam és mindenki meglepetésére húsvét hétfõ hajnalán érkezett a „nyuszi” mindenkihez a kertbe.
Fontosnak tartottuk, hogy a hivatalban dolgozó „fiúk” munkáját is megköszönjük egy-egy számukra készített ajándékcsomaggal. Így hozzájuk is odaért a nyuszi.
Külön köszönöm Jandó Tibinek, hogy ezek után élõ videóban
gitáron eljátszotta az „Azért vannak a jó barátok” címû számot,
sokak szemébe könnyet csalva.
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Lehetõségünk volt a szabadban és a Református templomban megemlékezni Trianon 100. évfordulójáról.

Végül klubhelyiségünk teljes felújítása, fertõtlenítése után –
amiért köszönet Szemere Magdi segítségéért – újra találkozhattunk.
Lazításképpen izmaink erõsségét megtartva 2 db masszírozó
készüléket házhoz vittünk és hetente új gazdára talált.
Természetesen a buszmegállók sem maradtak virágok nélkül. Vállalkozó szellemû és bátor klubjagjaink az idén is megcsinálták a tavaszi munkákat, bár az idõ kicsit megviselte a virágok
szépségét.

Szeretném megköszönni az ürömi önkénteseknek, hogy nap
mint nap jöttek velem és helyt álltak 3 hónapon keresztül, hogy
segítsük és megõrizzük idõseinket.
Rendkívül büszke vagyok a klubosaimra, akik türelemmel, fegyelemmel végigcsinálták ezt a nehéz idõszakot. Senki nem lett
beteg!
Az elkövetkezõ idõben pedig készülünk az elmaradt születésnapok megtartására valamint az 5 napos kirándulásra, hogy kipihenjük a nehéz idõszakot.
Kívánok Mindenkinek további kitartást és jó egészséget!
Ürömi Szépkorúak vezetõje
Csonkáné Varga Ibolya

40

IV. – V. – VI. – VII.

Ürömi Tükör
NÉPTÁNCMŰHELY

Disznóvágás és táncház
Sajnos az Ürömi Tükör elõzõ lapszámából kimaradt a disznóvágásról szóló tudósítás. A beszámolót ezért most közöljük.
Hagyományaink szerint idén is megrendeztük a táncházzal egybekötött disznóvágást a Mûvelõdési Ház udvarán.
Február 8-án szombaton a kora reggeli órákban látott munkához a böllér, akinek a gyerekek nagy lelkesedéssel segítettek. A sütésfõzésbõl a szülõk is szívesen kivették a részüket, ehettünk orjalevest, toros káposztát, hurkát, kolbászt, sültkrumplit, sült húst és a
gyerekek nagy örömére palacsintát. A finom ételek után táncház következett. A disznóvágáshoz köszönjük Zeke Zoli hozzájárulását.
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
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A levendulamezõn
Sajnos a hagyományos kisinóci néptánctáborunkat nem
tudtuk az idén megtartani, de miután gyerek elvonási tüneteink voltak és mert reméltük, hogy a gyerekeknek is
hiányzik a közösség: Megszerveztük az elsõ Ürömi Öröm
Néptáncmûhely napközis néptánc-kirándulós táborát az
Ürömi Közösségi Házban.
Az esõs idõjárás ellenére úgy gondoljuk, hogy mindenki jól érezte magát, de helyettünk beszéljenek inkább a
fényképek:

A már megszelidített bárányok

A tábor bárányai
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A pecás csapat
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Megszálltuk a lila traktort

Sudridom

Számháború

Parasztolimpia

Tábori eligazítás a beduin sátorban

Táncház a Zagyva bandával

Tanuljuk a hajfonást
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Készül a saját
készítésû
paprikáskrumpli

Kézmûves foglalkozás

Készülnek a kulcstartók

Botos tánc

Az elkészült kulcstartók

Csókavári kirándulás

Együttzenélés a zenekarral

Fiúk munkában
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Lányok tánca
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Az Ürömi Sport Club hírei
A híreket tájékoztatót mindenképpen a
„vírushelyzettel” és annak hatásaival
kell kezdenem.
A tavaszi felnõtt bajnoki fordulókból 4 mérkõzést
tudtunk lejátszani, (3 gyõzelem és 1 döntetlen),
aztán jött a „koronavírus/vészhelyzet”. A szövetség úgy döntött kb. 2 hónap leállás után, hogy NB
ll.-tõl lefelé nem folytatódnak a bajnokságok és a
megyei osztályokban érvénytelen az egész õszitavaszi idény, amely azt jelentette, hogy nincs helyezett, feljutó és kiesõ hely sem! Nem örültünk ennek, ahogy más sem, hiszen februárban nagyon
jól tudtunk igazolni és meggyõzõdésem, hogy az
elsõ három hely valamelyikén végeztünk volna. De
ez van, soha ne legyen nagyobb problémánk az
elkövetkezõ években… Utánpótlás szinten a tavaszi idényt el sem kezdték, ami érthetõ és felelõs jó
döntés volt, úgy gondolom. Az edzések elkezdésére engedélyt május 4-tõl kaptunk. Azóta tartunk
foglalkozásokat és nyári edzõtáborokat a gyermekeknek.

A cégek/vállalkozások is leálltak, ennek eredményeként a TAO befizetések is halasztást kaptak
szeptember végéig. Ez természetesen a pályázati/
sport beruházásokra is hatással volt mindenhol. Nálunk pl. emiatt csúszik a mûfüves pálya körüli 3D-s
rozsdamentes kerítés megépítése!
Viszont, mindenképpen beszámolnék az Önkormányzat egy új beruházásáról, fejlesztésérõl, amely
a vírushelyzet és a megszorítások ellenére megtörtént és végleges kialakítása folyamatban van.
A sportpályán lévõ öltözõ amit annak idején az
ÜSC tagjai 2010-ben társadalmi munkában kialakítottak, már nagyon rossz állapotban van. Kértünk árajánlatokat a felújítási munkálatokra. Ezek az ös�szegek érkeztek be vállalkozóktól, 11 millió, 15 millió, 16 milliós felújítási vagy konténer öltözõ telepítési költségek. Az Önkormányzat az ÜSC tagjaival,
szimpatizánsaival, szurkolókkal, vállalkozókkal keresgélte a legjobb és természetesen a vírushelyzetre/megvonásokra való tekintettel a lehetõ legkisebb költséggel járó megoldást. Megtaláltuk, vagyis
inkább úgy mondanám, hogy egy hirdetésre a leghamarabb az Önkormányzat reagált nagyon gyorsan (Vidákovits Tibor alpolgármester). Ez 4 légkon-
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dicionált konténer öltözõrõl szólt, szállítással, daruzással együtt. A megvétel elõtt egy építési vállalkozóval (Kádár Balázs) megnézettük és az õ iránymutatásai alapján az Önkormányzat rábólintott a 4
konténer/öltözõ megvételére. Ennek ára szállítással együtt 4,8 millió Ft volt. A konténerek szigeteltek, belül ki vannak festve, tapétázva, áram és víz,
ki van alakítva bennük. Lesznek még belsõ munkálatok, mert két öltözõrészt és szaniterrészt át kell
alakítani és rá kell kötni a közmûveket, de számításaink szerint a végén kb 7 millió Ft-ból lesz 3 légkondicionált öltözõnk, (2 játékos és 1 bírói öltözõ)!
Nagyon szépen köszönjük az Önkormányzatnak a
gyors megoldást, de fõleg a gyermekek és a bérlõk
miatt ezt mindenképpen meg kellett oldani. Persze
az sem mindegy, hogy a fenti számok és árajánlatok alapján a község spórolt legalább 4-5 millió forintot! Reméljük, hogy az augusztus végén, szeptember elején kezdõdõ új idényt már ezekben az
öltözõkben tudjuk elkezdeni.
Mindenkinek szép és vírusmentes nyarat kívánok !
Maradok tisztelettel:
Podhorcsek Miklós
Ürömi SC elnök
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Dion Leonard: Találkozás Góbival
2016-ban Dion Leonard, a tapasztalt ultramaraton futó váratlanul
belebotlott egy kóbor kiskutyába,
amikor részt vett egy 155 mérföldes versenyen a Góbi-sivatagban.
A Góbi nevet kapó, szeretetreméltó kutyakölyök bebizonyította,
hogy ami hiányzott a méretébõl,
azt a szívével pótolta, ahogy követte Diont a szeszélyes Tian
Shan-hegységen át, és vele tartott közel 80 mérföldön keresztül.
A Góbi a remény, az alkalmazkodóképesség és a barátság
alaptörténete, s megint csak azt
bizonyítja, hogy a kutya valóban
„az ember legjobb barátja”.

Pamela Druckerman:
Nem harap a spenót
Mitõl másak a francia gyerekek?
Miért alusszák át néhány hónapos
koruktól az éjszakát, ujjonganak,
ha zöldséget ehetnek, és fõként
miért nem döngölik a földbe testvéreiket? A francia nõk nem szuperanyák, és azt sem gondolják,
hogy az anyaság 24 órás szolgálat volna. Van tekintélyük a gyermekeik elõtt és irigylésre méltóan
nyugodtak.
Ahhoz azonban, hogy követni
tudjuk a példájukat, újra kell gondolnunk, amit a gyermekekrõl tudunk…

Hendrik Groen: Lesz ez még így se
A 83 és 1/4 éves Hendrik az Alkonypír öregotthon lakója. Egyhangú életének Eefje érkezése
vet véget, akiben Hendrik felismeri az elszalasztott lehetõséget.
Elege lesz hát a nyavalygásból,
szeretné, ha még tartogatna számára valamit az élet, ezért néhány
bentlakóval megalakítja az Öreg,
de még nem halott klubot, és titkos naplót vezet akcióikról. Hogy
életkedvüket fenntartsák, kaszinóba,
pétanque-bajnokságra,
fõzõtanfolyamra és tajcsizni járnak, és miközben minden erejükkel azon vannak, hogy az elmúlás
a lehetõ legszórakoztatóbb legyen.
Mindenkinek, aki kezdeni akar valamit az élettel, mielõtt lejár a szavatossága.

Bíró Zsófia: A macska mondja meg! – Mit egyél és mit ne
Az írónõ meseregénye nemcsak
macskákkal van tele, hanem számos hasznos táplálkozási tudnivalóval is. Kiderül, mi a glutén, mi
történik egy laborban, és jó-e, ami
bió. A könyv szórakoztatva segíti a tudatosabb, egészségesebb
táplálkozást, hogy a gyerekeket
késõbb se etethessék meg bármivel.
Összetevõk: macskák, gyerekek, palacsinta, szupernagyi,
szupermarket, biomérnök, humort szabályozó anyag (E210),
fûszerek (szeretet, izgalom)
Allergéninformáció:
nagy
mennyiségû macskaszõrt, nyomokban hasznos tudnivalókat és
mozgalmas eseményeket tartalmaz. A termék tejet, tojást és zellert fel nem használó nyomdában készült.
Minõségét a világ végezetéig megõrzi. Kinyitás után elolvasandó, a könyvespolcon örök idõkig tárolható.

Kate Furnivall: Túlélõk
1945. Németország. Klara
Janowska és a lánya, a tízéves Alicja heteken át gyalogoltak, hogy eljussanak a
Graufeld nevû, kitelepített
személyek számára nyitott
táborba. A zsúfolt, mocskos
és veszélyes körülmények
között a másik háromezerkétszáz táborlakóval együtt,
õk még a szerencsések közé tartoznak. Túlélték a háborút, és most mindent elkövetnek, hogy egy nap otthont
teremthessenek maguknak
a háború utáni világban. Ám
mikor Klara felismer egy férfit a táborban, akirõl azt hitte, hogy már csak a múltja egy része,
megkezdõdik a halálos macska-egér hajsza.

Lõrinc László: 25 szelfi az Árpád-korból
Honfoglalás, csata, királyi esküvõ – vajon milyen szelfiket posztoltak volna ezekrõl az eseményekrõl Árpád-kori eleink, ha íj,
bárd és lúdtoll helyett okostelefont
tartanak a kezükben? Merthogy lelkesen posztoltak és kommenteltek
volna, az tuti.
Árpád vezér, István király, Gizella királyné, Szent Margit vagy
épp Gellért püspök ezeken a
rendhagyó történelemórákon húsvér emberként jelennek meg: örülnek, sírnak, és persze húzzák
egymást. És hogy mi történhetett
valójában – mi az, amit a történészek biztosan tudnak –, a fejezetek végén található összefoglalókból derül ki.
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Palotás Petra: Igazgyöngyök
Lélekmelengetõ
történetek
az ezerarcú szeretetrõl. Ez a kö
tet több tucatnyi, érzelmekkel te
li novellát köt csokorba: melegsé
get, mosolyt vagy éppen könnye
ket fakasztó írásokat, olyan érze
lemkovácsoló történeteket, ame
lyeket a valós élet ihletett. Szüle
tésnapok, szentesték, szerelmek
vagy éppen végsõ búcsúk… Re
mény, öröm, megbocsátás, vágy
vagy akár félelem…

Az írónõ jól ismert, kifinomult
és érzelmes stílusában olyan hét
köznapi csodákat, gondolatokat
és pillanatképeket hoz el legújabb
mûvében az olvasóknak, ame
lyek, mint a tenger mélyén lapuló
igazgyöngyök, csak arra várnak,
hogy megmutathassák a szépsé
güket.
Guillaume Musso: Az írók titkos élete
Felejthetetlen
olvasmány,
szenzációs irodalmi kirakó,
amely akkor válik igazán ördö
givé, amikor az író az utolsó darabot is a helyére illeszti.
Veszélyes párharc egy író és egy újságírónõ között, ahol né
ma igazság és makacs hazugság áll szemben egymással, a
szerelmet és a félelmet pedig csak egy hajszál választja el egy
mástól.
Hiro Arikawa:
Az utazó macska krónikája
Néha messzire kell utaznod,
hogy megtaláld azt, ami ott van
elõtted.
A ritka szelídséggel és humor
ral elmesélt történet, amely Japán
változó évszakaiban játszódik, az
élet váratlan fordulatainak csodá
ját és örömét mutatja be. Arra ta
nít, hogy tudjuk, mikor adjunk, és
mikor kapjunk.

ális zsarolás… A lelki és verbális erõszak olyan, bántalma
zó kapcsolatokban megjelenõ formái, amelybõl tipikusan nem
tudsz kiszállni. Mégis, abban az országban, ahol sokan még
mindig hisznek a pofonok jótékony hatásában, az erõszak e fi
nomabbnak gondolt megnyilvánulásaira már fel sem kapjuk a
fejünket. Hogyan lehet akkor kimenekülni egy bántalmazó pár
kapcsolatból? Tisza Kata könyve saját coaching praxisának,
pszichológiai életútkutatásainak és önnön életének fájó, még
is felemelõ tapasztalatait felhasználva kifejezetten a bántalma
zó kapcsolatban élõkhöz szól, nekik mutat kiutat, az áldozato
kat vezeti végig a felismeréstõl a kimenekülésen-megmenekü
lésen át a gyógyulásig tartó hosszú úton.
Piotr Socha: Méhek
Alig akad olyan gyerek, aki ne
szeretné a mézet. De azt már bi
zonyára kevesebben tudják, ho
gyan készül ez a finom csemege.
A lengyel illusztrátor nagyszerû
könyvét végiglapozva bepillant
hatunk a méhek titokzatos életé
be: megtudhatjuk, mióta léteznek,
hogyan építenek kaptárt, miért
lejtenek táncot egymás elõtt, ho
gyan gyûjtenek virágport és mi
ként lesz ebbõl késõbb méz. Meg
ismerhetjük a méhész munkáját, a
különbözõ mézfajtákat, sõt, az is
kiderül, milyen gyógymódok léteznek – a fokhagymától kezdve a
fogkrémig – a méhszúrás okozta fájdalom enyhítésére.
Timothée de Fombelle:
Ábrándok könyvtára
Az Ágról szakadt Tóbiás és a
Vango szerzõjének könyve az ol
vasás és a képzelet mindennel da
coló erejérõl szól. Fõhõse, Viktória
életébe egyszer csak beköltöznek
a regényhõsök, és eldönthetetlen
né válik, mi a regény, és mi a va
lóság. Fordulatos nyomozása so
rán Viktóriának számos rejtélyt
kell megoldania: hol bujkálnak a
csejenek, hová tûnt a hangos fali
óra, és miért tesz a fejére édesapja
indiánfejdíszt, ha munkába indul?
Az Ábrándok könyvtára egy
kis könyv a bennünk lakozó nagy könyvekrõl. Magyar nyelvû ki
adását Timothée de Fombelle könyvszeretõ magyar barátainak
ajánlotta, sorai a kötetekben is olvashatók.
FIGYELEM!
A könyvtár nyitvatartása megváltozott:

Több mint egymillió olvasót in
dított már meg világszerte a ked
vesség és igazság üzenete. Egy
csodálatos történet hûségrõl és
barátságról.
Tisza Kata: Most.
Érzelmi manipuláció, függõ
ségben tartás, kontrollgyakorlás,
megalázás, anyagi vagy szexu
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Hétfõ: . ...................................................... zárva
Kedd, szerda: . .............................. 12:30–19:00
Csütörtök, péntek:.......................... 8:00–14:00
Üröm, Dózsa György út 18.
Tel.: 06 26 350 199
konyvtarurom@freemail.hu
www.facebook.com/konyvtarurom
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Mervó Katalin könyvtáros
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Augusztus – szeptemberi
programok Ürömön
Szent István napi megemlékezés,
az új kenyér megáldása
(rövid komolyzenei meglepetés koncerttel)
Idõpont: 2020. augusztus 19-én szerdán, este
6 órakor
Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér
XXI. Ürömi Nyári Fesztivál
Idõpont: 2020. augusztus 28-29-30. (péntekszombat-vasárnap)
Helyszín: a Polgármesteri hivatal elõtti tér
Komolyzenei koncert a Szent Alexandra Templom kertjében a Brassdance
együttessel
Idõpont: 2020. szeptember 18-án (pénteken),
délután 5 órakor
Helyszín: Pavlovna köz 1.
Szüreti felvonulás és mulatság
Idõpont: 2020. szeptember 26-án (szombaton),
délután 4 órakor
Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér vagy
Mûvelõdési Ház (az idõjárástól függõen)

Olvasói levél
A Könyvtár egy Kincsestár, Üröm kultúrális bázisának egyike. Csodás hangulatú épületben mindig kedves és
segítõkész Könyvtáros Munkatársakkal... Szeretek ide járni.
Hetente többször van szerencsém az idejáró Kis
gyermekes Édesanyák és Gyermekeik lelkesedõ be
szélgetéseit hallgatni, a könyvek történeteirõl beszél
getni, lelkesedõ kérdéseket hallgatni.
Az idõsebb korosztály is lelkesen látogatja, kü
lön élmény az Õ élményeiket,emlékeiket hallgatni, és
azt látni ahogy egykoron Évi és most Kati segíti Õket
õszinte figyelemmel, türelemmel. Hiszen ezek a be
szélgetések nem csak a könyvekrõl szólnak, hanem
az Õ Gyermekeikrõl, bánataikról, örömükrõl.
A mûvészet az, hogy a Könyvtáros mint egy
Jótündér könyvvel gyógyít... nagy felelõsség.
Ami ezt nagyban könnyíti, hogy az Ürömi Könyv
tár könyvválasztéka rendkívül színes és mindig újul.
Klasszikus és kortárs irodalmi mûvekben is gazdag
kínálattal rendelkezik.

A részletes programokról a jól bevált facebook
oldalakon illetve plakátokon tájékozódhatnak.
Tájékoztatjuk Önöket a járványhelyzet miatt el
maradt programok egy részét például színházi
elõadás, egyes koncerteket jelen naptári év végéig
igyekszünk pótolni, az errõl szóló egyeztetések fo
lyamatban vannak.
Minden program ingyenesen látogatható!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy a
veszélyhelyzet miatt elmaradt, Spirit Színház:
„Gina és Fidel” címû elõadása 2020. október
2-án pénteken 19.00 órakor lesz megtartva a
Mûvelõdési Házban. Az elõadás ingyenes, hely
foglalás az érkezés sorrendjében!
Mûvelõdési Ház nyári zárva tartása:
2020. július 9. (csütörtök) – július 24. (péntek)
Nyitás: július 27-én
A fenti idõszakban a Mûvelõdési Ház munkatársai szabadságon lesznek, azonban egyes táborok zárva tartás alatt is mûködnek.

Nekem azért van szerencsém ezeket az élmé
nyeket gyakran megélni a könyvtárban, mert Családi
Bölcsõde vezetõként a papír- és adminisztratív mun
kám egy részét a könyvtárban végzem hetente egy
szer. A rendelkezésre álló számítógépek nagy segít
ség ebben a munkában, és ahogy tapasztalom a fia
talabb, tanuló, és idõsebb korosztály is gyakran hasz
nálja az ottani számítógépes parkot.
Kati és Évi pedig töretlen lendülettel segít ahol
csak lehet.
Személyes kedvenceim a klasszikus meseköny
vek, fõleg Reich Károly által rajzolt, illusztrált köny
vek. Az antik mesekönyvek számomra kincsek, és
a Könyvtár által selejtezett, több példányos mese
könyvek közül volt szerencsém támogatás fejében
pár darabot a Szederinda Bölcsibe vinni. Az illatuk,
a hangulatuk, a színek formák a Kisgyermekeket is
lenyûgözik, egyfajta varázslat nekik, óriási hála érte.
Szeretek idejárni és halas vagyok a lehetõségért.

IV. – V. – VI. – VII.

Pusztai Valentina
Szederinda Családi Bölcsõde
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Vakáció! Hurrá, nyaralunk!
A nyári szünidõ, a szabadságok idején kiemelten
fontos felhívni a pihenni, kikapcsolódni vágyók figyelmét a fürdõzés szabályainak fontosságára, valamint a bányatavak veszélyeire, a szabadvizek biztonságos használatára, hiszen ezek a vizek jóval
több veszélyt rejtenek az ellenõrzött strandoknál.

hulladékgyûjtõ, és a mentésre elsõsegélynyújtásra képzett személyzet.

A szabadvizeken való tartózkodás szabályai mindenkire vonatkoznak, melyeket nagyon fontos betartani, hiszen élettani,
egészségügyi és jogi, következményei is lehetnek. A forró napokon nagyon sokan keresik fel a hûvös vizû bányatavainkat, azonban az alapvetõ szabályokkal sincsenek tisztában.

Medrükben elõfordulhatnak fém darabok, munkagép alkatrészek,
amik könnyen okozhatnak sérülést, fõleg a vízbe ugrálóknak.

Pest megye közel negyven bányatavából mindösszesen 9 területén engedélyezett a fürdés. (Dunaharaszti, Dunavarsány, Délegyházi tórendszer 2-4-6-os taván, Kiskunlacháza, Pócsmegyer,
Áporka). Mindemellett Kiskunlacházán, Dunavarsányban pedig
lehetõség van a Jetskizésre, az Omszki tó egy részén pedig lehet wakeboardozni.
A Duna pest megyei szakaszán is vannak kijelölt fürdõhelyek:
Dunabogdány, Göd alsó, Göd-felsõ, és Ráckevén találhatók.
(Tilos fürdeni hajóútban, kikötõk, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, városok területén,
valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha
a vízfelület meg van világítva, és legfeljebb a mély víz határáig.)

A bányatavak mellõl mindez hiányzik, jellemzõjük a kiszámíthatatlan mederviszony. Ezek a tavak néhány lépés után hírtelen mélyülnek, a nagy mélység miatt csak a felszín meleg,
a hírtelen vízhõmérséklet csökkenés pedig könnyen okozhat
izomgörcsöt, sokkot, szívmegállást.

Aki a tiltás ellenére fürdõzik, nemcsak a testi épségét, egészségét, életét veszélyezteti, de szabálysértést követ el, vele szemben
szabálysértési eljárás indul, ahol 5-150 E Ft-os pénzbírsággal is
kiszabható A helyszíni bírság összege 5-50.000,-Ft szabálysértési bírságot szabhat ki a rendõrség, a közterület felügyelõk, a
természetvédelmi õr, az önkormányzati természetvédelmi õr.
Akár bányatóhoz, akár épített strandra látogat bárki, fontos, hogy
a saját és mások testi épsége mellett figyelmet fordítson a saját vagyonbiztonságra is! Lehetõség szerint õrzött parkolót válasszon! A gépkocsi utasterében semmit ne hagyjon! Távozáskor
gyõzõdjön meg arról, hogy a kocsit biztosan bezárta-e. A strandokon leggyakrabban lopások fordulnak elõ, de figyelemmel az is
elkerülhetõ. Ahol lehetõség van rá, célszerû a csomagmegõrzõt
használni! Õrizetlenül ne hagyjanak értékeket a törölközõn, takarón. Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyi feltétlenül szükséges.

A fürdési tilalmát minden esetben 60x30 cm-es tiltó tábla jelzi,
amely jól látható helyen kerül elhelyezésre.
• Fürdésnek számít az úszás és a lubickolás mellett a játékcsónak, vizibicikli, banánhajó, gumimatrac vízen történõ használata
és az ezekrõl történõ vízbeugrálás.
• 6 éven aluli vagy úszni nem tudó 12 év alatti gyerek csak szülõi
felügyelettel fürödhet szabadvizekben, ahol a fürdés engedélyezett
• A fürdésre kijelölt területen rendszeresen ellenõrzik a
víz minõségét, megtalálható a mosdó, zuhany, illemhely,

Kellemes, és biztonságos nyári idõtöltést, kikapcsolódást kíván a
PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLYA
1145 Budapest, Róna utca 124. *: 1557 Budapest, Pf. 20. (: 460-7101; BM: 28-811
E-mail: elbir@pest.police.hu
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FIGYELEM!

A SZABADTÉRI TÜZEK OKOZTA
VESZÉLYEZTETÉSNEK
JOGKÖVETKEZMÉNYEI VANNAK!
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit
az Országos Tûzvédelmi Szabályzat
tartalmazza, a jogszabálytól eltérõ
vagy hatósági engedély hiányában
végzett tûzgyújtási tevékenységet
a törvény büntetni rendeli!

Törvénykönyv) 242. §-ba ütközõ
természetkárosítás, vagy a 322.
§-ba ütközõ közveszély okozása
bûncselekmény megállapítására, amelyet a törvény letöltendõ
szabadságvesztéssel
rendel
büntetni.

Felhívom figyelmüket, hogy a
A cselekmény
bûncselekmények gondatlan elalkalmas a 2012. évi II. törvény követését is büntetni rendeli a
(Szabálysértési Tv.) 177. §-ba törvény!
ütközõ tulajdon elleni szabály- Kérem, kiemelt körültekintéssel
sértés elkövetésének megálla- járjanak el a környezõ erdõkben
pítására és 5.000 - 300.000 Ft-ig és tartsák be a jogszabályokat!
terjedõ pénzbírság róható ki, illetve az összes körülményt figyelembe véve alkalmas lehet
a Budaörsi Rendõrkapitányság
a 2012. évi C. törvény (Büntetõ
vezetõje sk.

PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BUDAÖRSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
2045 Budaörs, Szabadság út 160. (: 06-23-505-400, e-mail: budaorsrk@pest.police.hu
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Vigyázz magadra és értékeidre!
A biztonságra törekedj!
Közlekedj szabályosan!
Átgondoltan hozz döntést!
Cselekedj megfontoltan!
Idegennel elõvigyázatos légy!
Óvatos és körültekintõ legyél!

Néhány jó tanács!

A nyár szünet felhõtlen idõtöltése alatt
sem lehet megfeledkezni arról, hogy
ezen idõszak többszörösen hordozza
magába a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett az egész napos felelõsség a
családokra hárul.

– Tudatosítsák, hogy abban az esetben, ha egyedül tartózkodik
otthon, ne engedjen be a lakásba ismeretlen személyt, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne árulja el, hogy egyedül van otthon.

A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta a túlzott felszabadultságot is jelenti, fõleg az arra „fogékony” gyermekeknek.
A táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy gyermek felügyeletét nem tudják a biztonságos falak között megoldani, így a
szabadban töltött szabadság érzése során figyelmetlenebbé,
könnyelmûbbé válhatnak a fiatalok. A statisztikák szerint az iskolai szünidõben, s fõként nyáron ugrásszerûen megemelkedik a
gyermekkori balesetek száma.

– Adódhat úgy, hogy ameddig a szülõ dolgozik, a gyermek játszótérre, barátokhoz, ismerõsökhöz látogat el. Minden esetben beszéljék
át közösen gyermekükkel, hogy csak az elõzõleg megbeszélt helyre
menjen játszani, a hazatérés idõpontját határozzák meg.
– Amennyiben gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedik gyermekük, ne feledjék vele átbeszélni a közlekedési szabályok betartását! Továbbá hívják fel a figyelmét, hogy ne feledkezzen meg a
kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával védõ
felszerelést, bukósisakot viselni.
– Beszéljék meg gyermekükkel, hogy idegenekkel szemben legyen körül tekintõ. Tudjon nemet mondani, amennyiben idegen
ember arra kéri, hogy kísérje el valahova, mert mutatna, vagy
adni szeretne neki valamit.

– Otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érdekében
beszéljék át gyermekükkel a mûszaki berendezések szakszerû
használatáról.
– Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt
csak annyit tartson magánál, amennyi feltétlenül szükséges.
– Tanítsák meg gyermeküknek, hogy otthonról történõ elinduláskor gondosan zárja be a nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye
látható helyre. (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja õrizetlenül, vagy lezáratlanul.
Közösen beszéljék meg ki az a személy a lakókörnyezetben, akihez baj illetve veszély esetén fordulhat.

Minden szülõ feladata, hogy gyermekét felkészítse a szünidõ során adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. Gondolják végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre,
s még idõben hívják fel ezekre, és következményeikre a figyelmüket.

Tanítsák meg vele a közismert fontosabb telefonszámokat,
melyekre veszélyhelyzetben szükség lehet:

Erõsítsék gyermekükben a felelõsség tudatot, mely során térjenek ki arra, hogy mindig úgy kell cselekednie, hogy tetteiért vállalni kell a felelõsséget!

Tûzoltóság: 105

Mentõk: 104
Rendõrség: 107

Segélyhívó: 112

Kellemes, és biztonságos nyári idõtöltést, kikapcsolódást kíván a
PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLYA
1145 Budapest, Róna utca 124. *: 1557 Budapest, Pf. 20. (: 460-7101; BM: 28-811
E-mail: elbir@pest.police.hu
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

Bejelentkezés
telefonon:
hétfõ, péntek
17–19 h
INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350 671
szombat
9–12 h
06
70/210
5896
Attila 06
30 9642-160
ifj.Dr.Molnár
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

– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
valamint egész évben kapható
fabrikett és tûzifa!

Augusztus-Szeptember

Tó t h R o l a n d
Gépésztechnikus

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�az
út 1.
TEL: 26/ 550 - 140
NYERJEN
Üröm-Csillaghegy
06-30/713-3150
MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

kisbusszal idôt!
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A Templom Tértôl a HÉV-ig a menetidô
csak 15 perc. Hívásra elmegyünk
Sadovéra, vagy az ürömi MÁV állomás
is elérhetô velünk, hiszen lemegyünk a
Bécsi úti körforgalomig is.
Busztelefon: 0620/612-53-57
(menetrend elérhetô:
www.urom.hu honlapon)

Víz-, gáz, Központifûtés szerelô
Te l . : 0 6 3 0 6 4 0 9 5 9 1
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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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ÜRÖM LEGJOBB ÉTEL HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA
2096 Üröm Fő utca 64.
Nyitva tartás: hétfő - vasárnap 10.00 - 20.00
Telefonrendelés
06 20 465 1097
www.susufaloda.hu

Kiszállítás rend
elése:
telefon: 06-204
65-10-97
web: wwwsusufa
loda.hu
app: foodbookin
g

Gyrostál (saláta
, sült krumpli, ön
tet, csípõs önte
Gyros pita. ......
........................
t)............. csirke
........................
Gyros tortilla. ...
..................... cs 1450 Ft............ marha 1650 Ft
........................
irke 790 Ft.......
........................
.........................
......
........................
......
........................ . marha 990 Ft
(Gyros dupla hú .............................................
....... csirke 990
........................
ssal + 300 Ft, te
Ft
........................
ljes kiörlésû pita
Hamburger.......
. marha 1190 Ft
........................
+ 100 Ft)
........................
Sajtburger (dup
......
la sajt +150 Ft).
......................... .............................................
Chickenburger
... marha 950 Ft
........................
csirke rántott cs
........................
irkemellbõl......
................ 990
........................
Húsmentes bu
Ft
........................
rgerek
................. 990
Rántott sajtos bu
Ft
rger. ..................
Vega burger. ...
........................
......
......
(Dupla hússal + ................................................ .............................................
........ 1350 Ft
550 Ft, dupla sa
...
jttal +150 Ft, Ba .............................................
gluténmentes bu
.......... 1350 Ft
con szalonnával
ciban + 450 Ft.
+150 Ft,
Hamburger kérh
ató!!! Steakburger.......................
etõ pitában
........................
ium jégrém kaph
........................ is)
ICE’N’GO prém
án
pj
Bu
na
rg
n
er
........................
különlegessége
hét minde
...................... 12
k:
Nyitva tartás a
Amerikai bölén
50 Ft
yburger...........
10-től 20 óráig
...
........................
Ausztrál kengur
........................
g:
ub
sé
ur
tő
ge
he
r...
ér
...
el
...
........................
........................
Marokkói tevebu
Facebook
............
.............. 3090
rg
Ft
opor t
Angus marhabu er............................................. .............................................
Susu Faloda cs
......... 3090 Ft
rger...................
........................
........................
........................
Hot dog retro. ...
.......... 3090 Ft
........................
........................
........................
........................
Hot dog francia.
............. 3090 Ft
........................
.......
........................
Cézár saláta (salá .............................................
................ 690
........................
ta, uborka, para
Ft
......
Görög saláta (p
di
aradicsom, ubor csom, csirkehús, kruton)........ ............................... 450 Ft
........................
ka
Tonhal saláta (s
............ 990 Ft
aláta, uborka, lila , lila hagyma, olívabogyó, feta
sajt....................
Öntet (ezerszig
........... 990 Ft
et, joghurtos, ka hagyma, paradicsom, kukoric
a, tonhal).........
pros
Rántott sajt sült
............. 1390 Ft
krumplival vagy , fokhagymás).......................
........................
Rántott csirkem
salátával...........
............ 240 Ft
......
ell
Csevapcsicsa sü sült krumplival vagy salátával. .............................................
......
........................
lt krumplival va
...
gy salátával........
Baklava (diós,
........................ ... 1490 Ft
csokis, pisztáciá
........................
........ 1690 Ft
...
s)......................
Csokis láva süti.
........................ ................................. 2450 Ft
.........................
........................
........................
................ 250
........................
Menü (sült krup
Ft
........................
li
................ 450
Gyros Pita men és 0,33 L üditõ)
Ft
ü.......................
........................
Gyros tortilla m
.........
enü.
Gyros tál menü.. .............................................. ......... csirke 1190 Ft............ m
..............csirke
arha 1290 Ft
........................
1600 Ft............
........................
Hamburger men
.................csir
marha 1800 Ft
ü.......................
ke
16
...
Sajtburger men
00 Ft............ m
ü....................... .....1500 Ft
arha 1800 Ft
......
Chickenburger
menü................. ....1500 Ft
.........1500 Ft
Melegszendvic
s
Szalámis, sonk
ás. ..................
......
Sonkás-gombá
s....................... ....... 500 Ft
........... 600 Ft
Gyrosos...........
........................
............ 700 Ft
Italok: kávé,ca
Bank kártya és SZÉP kártya
ppuchinó,latte.
elfogadó hely.
Üdítõ k
Coca Cola term
ékek
Natur Aqua víz.... .0,33 L..200 Ft. ..0,5 L.330 Ft
...
Xixo tea és üdítõ .... 0,5 L..200 Ft
k...... 0,2 L .120
Ft
Energiaitalok
Monsters...........
........ 0,5 L..360
Ft
Hell energiaitalo
k....... 0,2 L..200
Ft
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