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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

A közelgõ ünnepekre tekintettel megköszönöm 
Lakótársaim munkánkhoz nyújtott segítségét, 

támogatását, kívánok minden kedves Lakótársamnak 
békében, szeretetben és örömökben teljes 

karácsonyi ünnepeket, sikeres új esztendõt!
 Laboda Gábor
 polgármester
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Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!

Idei évünket március óta meghatározza a koronaví-
rus járvány. Üröm példásan helyt állt ebben a nehéz 
helyzetben, és ha a lakosság magatartása ugyan-
olyan felelõs, szabálykövetõ és szolidáris lesz, mint 
az elsõ hullám alatt, akkor jó eséllyel a második hul-
lám idején is hatékonyan védekezünk.
 

Levonva a konzekvenciát ezen nehéz idõszak után, 
látható, hogy az egyén felelõssége önmagáért, csa-
ládjáért, és más emberekért rendkívüli mértékben 
felértékelõdött. Tavasszal rengeteg önkéntes nyújtott se-
gítséget az önkormányzat és a családsegítõ munkatár-
sainak, hogy az idõseket és a rászorulókat ellátó rend-
szerünk rendületlenül, akadály nélkül mûködhessen. 
Természetesen az is sokat számított, hogy az önkor-
mányzat, a polgármesteri hivatal dolgozói, az intézmé-
nyeink is gyorsan reagáltak, és a kötelezõ feladatokon 
túlmenõen is igyekeztek segíteni mindenben az ürömi 
lakosságot. A H1N1 járvány idején szerzett tapaszta-
latainkat felhasználva, a rendkívüli jogrendben fennállt 
veszélyhelyzet elrendelése elõtt hetekkel megkezdtük 
a felkészülést és a védekezést a járvánnyal szemben: 
valamennyi közintézményünkbe kihelyezésre kerültek a 
fertõtlenítõszerek és az alkalmazottak számára biztosí-
tottuk a maszkokat és védõkesztyûket.

A járványhelyzet kiszámíthatatlan következményei-
re tekintettel, körültekintõ megfontolásból módosítottuk 
év közben a költségvetést. Mint ismert: a település be-
vételeinek egy része a helyi iparûzési adóból szárma-
zik, melynek jelentõs csökkenésére számítunk és szá-
mítottunk, hiszen a járvány és az ezzel járó korlátozá-
sok cégek és vállalkozások nagy számát vetette vissza. A 
2020-ra várt helyi iparûzési adó elõirányzott mértéke 315 
millió Ft, melybõl 70% sem teljesült, ez számszerûsítve 
megközelítõleg 100 millió Ft kiesését jelenti. Szerencsé-
re a cégek többsége fent tudott maradni, ha kevesebb 
éves bevétellel is számolhatnak. A bevételkiesés azon-
ban még jövõre is éreztetni fogja a hatását, amikor az idei 
év lecsökkent bevételei után fizetik majd meg a vállalko-
zások a helyi iparûzési adót. További bevételcsökkenést 
jelentett, hogy a koronavírus gazdaságra mért hatása el-
leni védekezésbõl önkormányzatunk is kivette a részét, 
a közös teherviselés jegyében a gépjármûadó helyben 
maradó 40%-a elutalásra került a járványügyi alapba, ez 
megközelítõleg 45 millió Ft-ot jelent az idei évben. Az el-
tervezett költségvetés módosítása érintette többek kö-

zött a már hagyománynak számító támogatásunkat is: az 
õszi krumpli-hagyma-tészta csomag osztása 18 év után 
elõször idén elmaradt, valamint elhalasztásra került több 
felújítás és beruházás is.

Vagyongazdálkodási céllal nyilvános versenyfelhívás 
került közzétételre az Üröm Község Önkormányzata 1/1 
tulajdonát képezõ 1045 hrsz ingatlan értékesítésére.

A telek-, valamint az építményadó az elõrejelzéseknek 
megfelelõ összegben teljesült 2020-ban is. Közeled-
ve az év végéhez és látva a tényleges bevételeket 
lehetõséget látunk további, már pozitív korrekcióra is, 
ezek közül elsõdleges a 60. életévüket betöltõ, illetve 
betöltött ürömi lakosoknak az év végi Lidl vásárlási utal-
ványok személyenkénti 7000 Ft-ra emelt összegû ki-
osztása. Az utalványok személyesen kerülnek átadás-
ra, melyet a képviselõ-testület tagjai velem együtt fog-
nak végezni.

A megszorítások és a kialakult járványügyi helyzet 
ellenére megvalósításra kerültek az alábbiak: 

• szolgalmi jogok bejegyzése az önkormányzat javára 
a Völgyligeti lakópark Tücsök utcai érintett ingatlanain, ami 
a csapadékvíz elvezetés mûszaki munkáinak megkezdé-
se és kivitelezése okán szükséges: a jelenlegi 2 X 400 mm 
csövek helyett egy 800 mm csõ kerül telepítésre a Bécsi 
úti átereszen keresztül.

• villamosenergia-hálózat teljesítménybõvítése Üröm-
hegy Határkõ utca, Újvár utca, Kalmár utca részein az igé-
nyek kiszolgálása, valamint az elvárt minõségû szolgálta-
tás biztosítása érdekében, ezzel egyetemben az érintett 
területek járdaszakaszainak megújítása is elkészül (tér-
burkolt járda vagy aszfalt járda)

• Kecskerágó utca vízelvezetésének kiépítése és asz-
faltozása

• befejezõdött a közvilágítás korszerûsítése a fõbb köz-
lekedési útvonalak mentén

Vásárlási utalvány
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Újvár utca, Határkõ utcában a járdák viacolorral 
vagy járdaaszfaltal kerülnek visszaépítésre 

Újvár utca, Határkõ utcába a járdák viacolorral 
vagy járdaaszfaltal kerülnek visszaépítésre 

Újvár utca, Határkõ utca villamos engergia bõvítés

Kecskerágó utca aszfaltozása

Kecskerágó utca kiépítése

Kecskerágó utca
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• a Belügyminisztérium által kiírt pályázat elnyerésével 
és az önkormányzat finanszírozásával megkezdõdött a Ci-
gány-patak medrének helyreállítása a kritikus szakaszo-
kon. Az elsõ ütem a Fõ utca és Doktor utca közötti sza-
kaszt foglalja magába, ezt követi a többi ütem a táborföldi 
játszótérrel bezárólag

• megvalósult az óvodai konyha teljes felújítása és esz-
közeinek fejlesztése

• elkészült a temetõ új parcelláinak kialakítása. A sé-
tány kialakítása mellett 30 db kislevelû hársfa is beültetés-
re került

Önkormányzat
Ürömi tükör

Kátyúzás hideg aszfalttal
Úthibák helyreállítási munkálatai

Úthibák helyreállítási munkálatai
Kátyúzás
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Megkezdtük a patakmeder helyreállítását, elsõ 
körben a Fõ utca-Doktor utca közötti szakaszon. 

Õszi munkálatok a temetõben 



VIII. – IX. – X. – XI. – XII.6

Önkormányzat
Ürömi tükör

• felújításra kerültek a gyermekeink által használt udva-
rok, játszóterek és az itt található játékok/eszközök

• Parkok virágosítása, évelõ növények gondozása elké-
szült, valamint a nyári idõszakban a zöldterület és gyom-
növényekkel szennyezett közterületek kaszálása és a 
parlagfû mentesítése folyamatos volt 

Az idei évet tovább nehezítik a heves esõzések. 
A felhõszakadásokkal járó hirtelen lezúduló, nagy 
mennyiségû esõzések és az ezáltal kialakult vízfolyások 
jelentõs károkat okoznak a településen. Az önkormányzat 
munkatársaival együtt minden esetben azonnal megkezd-
jük a védekezési munkálatokat, valamint szükség esetén 
a helyi vízkár elleni védekezés megfelelõ fokozata kerül el-
rendelésre az esõ által okozott károk megelõzésére, csök-
kentésére, illetve a mindezek ellenére mégis bekövetkezõ 
káresemények utáni helyreállításra.

Veszélyes fák kivágása

Munkálatok a park környékén

Munkálatok a parkban
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A járványhelyzet, illetve a korlátozások miatt idén az 
önkormányzat szervezésében álló programok és rendez-
vények szinte mindegyike kényszerûségbõl elmaradt. Az 
elmaradt események azután kerülnek megtartásra, hogy 
az élet visszatér a normál kerékvágásba, ezzel is meg-
ünnepelve, hogy együtt, közös erõfeszítéssel, a gondo-
kat sikeresen leküzdve magunk mögött hagytuk ezt a 
meglehetõsen hektikus idõszakot.

A közelgõ ünnepekre tekintettel megköszönöm Lakótár-
saim munkánkhoz nyújtott segítségét, támogatását, kívánok 
minden kedves Lakótársamnak békében, szeretetben és örö-
mökben teljes karácsonyi ünnepeket, sikeres új esztendõt!

Laboda Gábor 
polgármester

Éjszakai szivattyúzás

Vízkárelhárítás

Homokzsákot is kellett vinnünk pár helyre 

Szivattyúzás a Völgyliget lakóparkban
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Elültetésre került az a 30 db kislevelû hársfa, me-
lyeket 2020. júniusában az Agrárminisztérium által 
meghírdetett Településfásítási programon az Önkor-
mányzat elnyert.

Ültetési hely kijelölése

Facsemeték kiszállítása

Hársfa csemeték ültetése
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A programra a 10 000 fõ alatti települések jelentkezhet-
tek be és 19 õshonos fafajtából min. 10 – max. 30 db fát 
igényelhettek. Az 500 millió Ft-os keretösszegû pályázat 
eredeti tervek szerint június és július között lett volna nyit-
va, azonban a megnyitást követõ fél óra elteltével  lezár-
ták, mivel a nagyszámú jelentkezõ kimerítette a rendelke-
zésre álló keretet.

Szeptember végén a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és 
Faipari Zrt. leszállította Ürömre az elnyert fákat illetve az 
ültetéshez biztosított karókat, takarómulcsot.

Az október 1-re megszervezett ültetésben való részvé-
telért köszönetet szeretnék mondani ezúton is a Szépko-
rúak Egyesületének, a Hagyományõrzõ Egyesületnek, az 
Ürömiek Baráti Társaságának. illetve Zeke Zoltánnak és 
Munkatársainak és az Agrárminisztérium által biztosított 
erdészeti szakembernek.

Vidákovits Tibor
alpolgármester

Az ültetõ csapat

Kislevelû hársfa
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Újra iskola!
A gyerekek fél év kihagyás után szeptember 
elsején visszatérhettek az iskolában. Ennyire 
talán még soha nem várták a tanítás kezdetét. 
Volt zártkörû ballagási ünnepség és bizonyít-
ványosztás is júniusban, de ott nem lehettek 
együtt igazán az osztályok.

Szeptember 1-jén nem maradt el a tanévnyitó ünnepség, 

csak kicsit más volt. Az elsõsök a tornateremben nézhették 

meg a második évfolyam tanulói által elõadott mûsort. Az 

Ürömi Öröm Néptáncmûhely is készült egy moldvai tánccal. 

Az elsõsök szülei a tornaterem galériáján lehettek részesei 

az ünnepségnek. A felsõ tagozatos diákok az iskolarádión 

keresztül hallgathatták meg az évnyitó beszédet.

Új szabályokat kellett bevezetnünk a tanév elejétõl a 

koronavírus-fertõzések megelõzésére. 

A szülõk csak az iskolai kapujáig kísérhetik a gyerme-

küket és a nap végén is ott kell várniuk rájuk. A napot a 

belépõk, gyerekek és felnõttek, hõmérsékletének mérésé-

vel kezdjük. A nap folyamán az osztályok ugyanabban a 

teremben tanulnak, kerüljük a termek közötti vándorlást. 

Kézfertõtlenítõt és felületfertõtlenítõt használunk a nap so-

rán többször is. A tanítás során a tantermek ablakait nyit-

va tartjuk. (A hûvös idõ beköszöntével ezen lassan változ-

tatnunk kell.) A gyerekek órái 45 perc helyett 40 percnél 

is véget érhetnek, hogy több idõt tölthessenek a szabad-

ban. Ha nem esik az esõ, a testnevelésórákat az udvaron 

tartjuk. 

Az épület közös tereiben mindenkinek kötelezõ a 

maszkhasználat. A tanítási órákon nem kell maszkot visel-

ni, viszont a felsõbb osztályos tanulóinknál egyre nagyobb 

számban tapasztaljuk a felelõsségteljes egymásra figyelést. 

Õk az órákon is felteszik a maszkot. 

Az ebédlõben is kiemelt higiéniai szabályok betartása 

mellett étkeznek a gyerekek. 

Fontos, hogy tünetmentesen jöjjenek a tanulóink és a 

dolgozóink az iskolába, ezzel egymást védjük meg az eset-

leges tömeges megbetegedésektõl. 

A délutáni közösségi és sportprogramok most szünetel-

nek, a színházlátogatások is fel lettek függesztve.

A fentieket olvasva soknak tûnhet a korlátozás. De a 

gyerekek és a pedagógusok rugalmasak, alkalmazkodnak 

a lehetõségekhez és a szülõk is együttmûködõk. A véde-

kezéshez szükséges eszközök több forrásból is a rendel-

kezésünkre állnak. Az iskola fenntartója, az Érdi Tankerü-

leti Központ biztosította a kéz- és felületfertõtlenítõt, a dol-

gozóknak textilmaszkot, érintésmentes digitális lázmérõket, 

gumikesztyûket. Üröm Község Önkormányzata már febru-

árban ellátta az intézményt kézfertõtlenítõvel, a dolgozókat 

textilmaszkkal. Most, az õszi  intézkedések során is kap-

tunk kézfertõtlenítõ szereket. Egy kedves szülõ átlátszó, 

mûanyag arcpajzsokat ajándékozott a pedagógusoknak.  A 

tanítás során fontos lenne, hogy a gyerekek lássák a ta-

nítók arcát, artikulációját. Köszönünk minden támogatást, 

amit kapunk!

A cél közös: személyes jelenléttel, intézményi keretek 

között folyhasson a tanítás. Ehhez viszont mindannyiunknak 

vigyáznunk kell egymásra. 

Kádiné Pénzes Mária

intézményvezetõ
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Német Nemzetiségi Tábor – Üröm 2020.

Helyszín: József Nádor Általános Iskola, Üröm
Idõpont: 2020. június 22-26.
Résztvevõ tanulók száma: 21 fõ
Támogató: Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük az 
iskolai Nemzetiségi Táborunkat, melynek anyagi 
költségeit a Német Nemzetiségi Önkormányzat biz-
tosította, amit ezúton is nagyon köszönünk. Az idei 
Covid járvány megnehezítette a szervezést, de a 
résztvevõ diákok számára ugyanolyan szép élményt 
nyújtott a tábor, mint az elõzõ években, és szüleik-
nek is nagy segítséget jelentett.

A tábor programja:
Hétfõn agyagozás volt a feladat kézmûves foglalkozás 

keretében. Falra szerelhetõ fogasokat készítettek a gye-
rekek. Nagy igyekezettel és aprólékosan kidolgozva al-
kották meg a tárgyakat, amiket kiégetés után, a tábor vé-
gén vehettek át.

Kedden kirándulást tettünk bérelt busszal Pilis-
szentivánra. A Nemzetiségi Tanösvényt jártuk végig két 
kisérõvel, akik különbözõ feladatokkal készültek a gyere-
kek számára. Nagyon lelkesen oldották meg a rejtvénye-
ket részben magyarul, részben német nyelven. A helyi 
tájházat is megtekintettük, majd az udvaron a népismeret 
tantárgyhoz kapcsolódó, sváb szavakat gyakoroltató fel-
adatokat oldottak meg sikeresen. 

Szerdán ismét kézmûveskedtünk. A korábbi években 
is nagy szeretettel készítettek sváb fakanál babákat a gye-
rekek. Így történt most is. A foglalkozásra elõkészítettünk 
keresztszemes hímzésre alkalmas könyvjelzõnek hasz-

nálható anyagokat is. Gyönyörû színek és minták soka-
ságából választhattak a tanulók. Legnagyobb meglepeté-
sünkre a fiúk ezt a tevékenységet végezték a legelmélyül-
tebben, koncentrálva a mintákra. Sikeres nap volt.

Csütörtökön ismét kirándultunk, most Ürömön, fel-
keresve a katolikus templomot és a Kálvária dombot. A 
templomban a Német Önkormányzat egyik tagja nagyon 
érdekes és a gyerekek életkorához alkalmazkodó bemu-
tatást tartott, ami új ismereteket nyújtott számukra, és 
lekötötte a figyelmüket. Ezután a német nyelvû stációk-
hoz kapcsolódó játékos feladatok következtek a Kálvá-
ria dombon. A számháború zárta ezt a napot, ahol a játék 
mellett a német számok gyakorlása volt a cél.

Pénteken a játékoké volt a fõszerep. Teremben és ud-
varon játszható német nyelvû és német szavakat, kife-
jezéseket gyakoroltató feladatokat végeztek a gyerekek 
sok mozgással, együttmûködve a társaikkal. A foglalko-
zást vezetõ kolléganõnktõl mi is sok új játékot tanultunk 
aznap. A tábor zárásaként Majer József elnök úr átadta a 
gyerekeknek a részvételt tanúsító okleveleket, és egyút-
tal biztatta õket a nyelvtanulás fontosságára.

Eredményes, vidám, jó hangulatú hetet töltöttek el a 
gyerekek a táborban. Ebédjükrõl szintén a Német Önkor-
mányzat gondoskodott.

Sok új élménnyel és ismerettel tértek haza minden 
nap, ami hozzásegíti õket ahhoz, hogy a német nyelvet 
továbbra is szeretettel és lelkesen tanulják az iskolában.

Üröm, 2020. október 13.
Vincze Enikõ, munkaközösség vezetõ
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Õsz a bölcsiben
Eljött a szeptember, elindult az új nevelési-, 

gondozási év a bölcsõdében is. Elbúcsúztunk a 
nagyoktól, akiket, mint mindig, fájó szívvel, de 
büszkén engedtünk tovább az óvodába. 

Az újak számára pedig megkezdõdött egy teljesen 
új, de egyben csodálatos idõszak is. A beszoktatás 
idõtartama két hét. Ezt az idõszakot a fokozatosság jel-
lemzi, melynek során egyre több idõt tölt a gyermek a 
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bölcsõdében, édesanyja kezét elengedve. Nem könnyû 
ez sem a gyermeknek, sem a szülõnek, hiszen ezek az 
elsõ lépések, melyeket a szülõ kezét elengedve tesz-
nek meg a kicsik. Az elválás elsõ lépcsõfoka. Mi minden 

erõnkkel, tudásunkkal, türelmükkel, határtalan szerete-
tünkkel igyekszünk ezt a két hetet, majd az azt követõ, 
bölcsiben töltött hónapokat, éveket pozitív élménnyé va-
rázsolni. 

Az idei évet sajnos teljesen áthatja a koronavírus 
járvány, és az ez elleni védekezés. Azt azonban el-
mondhatjuk, hogy ennek ellenére a beszoktatások 
zökkenõmentesen zajlanak, ahogyan a bölcsõdei élet is.

Természetesen a vonatkozó jogszabályok-
nak, elõírásoknak megfelelõen járunk el a vírus el-
leni védekezés terén. Ehhez minden szükséges 
eszközt (kézfertõtlenítõ, maszk, lázmérõ, egyéb 
fertõtlenítõszerek) továbbra is, a fenntartó biztosítja 
számunkra. 

Az aktuális eljárásrenddel kapcsolatosan a szülõket 
folyamatosan tájékoztatjuk és kérjük azok betartását 
(maszk hordása, testhõmérséklet mérés belépéskor, 
kézfertõtlenítõ használata). 

Ezúton is köszönjük együttmûködésüket!
Bízva abban, hogy minél hamarabb túl leszünk a ko-

ronavírus okozta járványhelyzeten, kívánunk mindenki-
nek jó egészséget! 

Krasznai Orsolya, Király Veronika 
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Gyülekezeteink jelenlegi helyzete…
Az elsõ, amirõl szeretnék beszámolni, hogy az Élõ Isten irán-

ti hálával köszönjük meg azt, hogy a márciusi járványhelyzetet 
megelõzõen ki tudtuk juttatni Kárpátaljára, Dercenbe és Erdély-
be, Gyulafehérvárra a nekik szánt, s a solymári Auchan áruház-
ban gyûjtött és általunk is vásárolt tartós élelmiszereket. Köszön-
jük mindenkinek, akik bármi módon is segítettek!

Sajnos a járvány elsõ hulláma is igencsak megviselte gyüle-
kezeteinket éppúgy lelkileg, mint anyagilag. Az online Istentisz-
teleteket persze lehetõvé tették a lelki táplálék eljuttatását, bár 
a közösséget ez virtuálissá is tette. Mindemellett, mint lelkipász-
tor igyekeztem odafigyelni szépkorú testvéreinkre, s gyülekeze-
tünk számos tagját látogattam, látogattuk meg sokszor segítség 
aprópóján is. Köszönjük,  e helyen is Csonkáné Varga Ibolya test-
vérünknek ápolónõi és segítõ szolgálatát, s mindazon testvéreink-
nek, akik bármi módon is segítettek a járvány elsõ hulláma ide-
jén a rászorulóknak, idõs és krónikus beteg testvéreinknek! Ebben 
az idõszakban mindkét településünkön a hitoktatás is online folyt, 
ahogy a konfirmációs órák is. Köszönöm, hogy rajtam kívül Hégely 
Ágnes tanárnõ, Kis András és Balázs Zsófia testvéreink is segítet-
ték ezt a munkát!

Nyár elejére lecsengett a pandémia elsõ hulláma, s ez 
lehetõvé tette, hogy a gyászos trianoni békediktátum 100. év-
fordulójáról méltóképpen emlékezhessünk meg. A gyülekeze-
tünkben több dolgot is terveztünk június 4-re: emlékmûavatást, 
testvérgyülekezeti találkozót határon túli testvéreink és családja-
ik részvételével, Trianon100 ingek készítését határon inneni és túli 
konfirmandus gyermekeink számára, országzászló avatást Ürö-
mön és Pilisborosjenõn, illetve szeretetvendégséget. Ezek közül 
idén az országzászló avatás történt meg Ürömön, elkészült az 
kézzel hímzett középcímeres zászló, amely a június 4-i megemlé-
kezés után került ürömi templomunkba. S Szeretetvendégséggel 
egybekötött megemlékezés keretében vontuk fel templomkertünk-
ben, ahol a kinti verziója most is lobog. Itt szeretném megköszön-

ni az országzászlónkra adott adományokat, különösen is Forró 
Tiborné, Marika néni, Magériusz Margitka, Tóth Matild és Czakóné 
Hidi Margaréta testvéreinknek! Az országzászló és a Trianon100 
emlékmû alapzatának készítését Petróczki József testvérünknek! 
A Szeretetvendégség, a harangozás dolgában pedig gyülekeze-
tünk konfirmandus és ifis fiataljainak, s az 1007.számú I. Rákóczi 
György Református Cserkészcsapat szolgálatát! Köszönöm an-
nak a közel 200 embernek, akik jelenlétükkel, szeretetükkel vet-
tek részt ezen a szomorú, de mégis a jövõbe mutató alkalmon! Na-
gyon megtisztelõ volt, hogy Üröm alpolgármestere, Vidákovits Ti-
bor testvérünk és Pilisborosjenõ polgármestere Tömöri Balázs is 
koszorút, virágot helyezett el kopjafáinknál. A megemlékezésen a 
„Contores Ecclésiae” fúvós zenekar szolgált. Köszönjük, mindenki-
nek, aki eljött, s velünk emlékezett! Amit pedig elmosott a járvány-
helyzet a tervezett trianoni programjainkból, azok jövõ nyáron a 
101. évforduló júniusában történnek meg.

A Nagykonfirmáció idén rendhagyó módon június közepén 
volt, sajnos a pandémiás félelem miatt a konfirmandusaink töre-
déke konfirmált le, ezért novemberben szükség lesz még egy ilyen 
alkalomra. A nyári táborainkról is hálaadással számolok be. Idén 
hét táborunk volt Balatonalmádiban. Számomra a legfelejthetet-
lenebb az alsós hét volt, mert édesanyám és nevelõ apám is ve-
lem együtt szolgáltak. Anyukám a konyhán, apám pedig a zenei 
szolgálatban. Köszönöm nekik, hogy eljöttek és segítettek! Ugyan-
így köszönöm Lévai Bálint zenész testvérünk és Smiglag Zsófia 
tanítónõ szolgálatait!

A nyár végeztével nemcsak az iskola indult be, hanem a vírus-
járvány második hulláma is. Hála Istennek még az iskolákban és 
a templomunkban folyik a hitoktatás, s a kis és nagy konfirmáci-

Nagykonfirmáció ÜrömönZászlóavatás

Ünnepi istentisztelet Trianon 100. évfordulóján
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ós felkészítés. Közel 300 református hittanosunk van az óvodától 
az általános iskola nyolcadik évfolyamáig. Nagykonfirmandusaink 
közel 40-en vannak, kiskonfirmandusaink 30 fõ körül. Sajnos a 
pandémia miatt az idei Kiskonfi Táborra most októberben került 
sor, s a járványhelyzet miatt, jelenleg 9 gyermek tud részesülni a 
Kiskonfirmációs Áldásban 2020. október 31-én 10:00-kor Ürömön 
református templomunkban, de már tervezzük a táborról lemarad-
tak levizsgáztatását is, akár egy újabb téli tábor keretei között.

Kedves Ürömi és Pilisborosjenõi Óvodás Szülõk! Kis András 
hitoktató testvérünk várja az óvodás gyermekeket református hit-
tanra, amely mindkét község óvodáiban elindult. Ürömön a Nap-
raforgó Óvodában hétfõn, kedden, szerdán és pénteken délelõtt 
van a csoportok szerinti foglalkozás. Pilisborosjenõn a régi óvodá-
ban kedden, a Mesevölgy óvodában hétfõn vannak a hittanórák. A 
waldorfos ovisok számára hétfõn délután, a jenõi Református Ima-
házunkban 16:00-tól van foglalkozás. Várjuk szeretettel gyermeke-
iteket, s az érdeklõdõ szülõket is!

Hatalmas hála van a szívünkben Pilisborosjenõ református 
népe miatt, mivel az imaházunk melletti kis udvart áldozatos mun-
kával ki tudtuk takarítani gyülekezetünk ifjúságával, s egy nagyon 
jól sikerült vasárnapi gyülekezeti nap keretében fel tudtuk avat-
ni egy nagy bogrács csülkös bablevessel, finom sütemények-
kel! Köszönöm a segítséget és a részvételt református családja-
inknak, gyülekezeti tagjainknak! Hálás a szívünk, hogy ebben az 
esztendõben eddig 8 házasságkötést áldhattunk meg, s 3 még 
függõben van. Sajnos keresztelõbõl eddig 10 volt gyülekezeteink-
ben, 13 volt a pandémia okán lemondottak száma. Református 
temetésbõl eddig 7 volt a két faluban, tavaly ilyenkor ez a szám 
20 fõ volt.

Összességében mindezek, a normál Istentiszteletek elma-
radása, az egyéb ünnepi szertartások elmaradása, s az elsõ 
és második járványhullám következtében nagyon megcsap-
pant a templomba felmerészkedõk száma, s mivel nekünk csak 
a perselypénzbõl és az ünnepi adományokból, egyházfenntartás-
ból kell megoldanunk a teljes mûködést, így nagy hiányaink van-
nak. Ezért is bíztatok mindenkit az adakozásra az Ige Szavaival: 
"A jókedvû adakozót szereti az Isten!" Erre most vasárnap Isten-
tiszteleteink után van lehetõség, illetve online módon utalással is 
a következõ bankszámlaszámra: 65700093-10116577. A legkiszá-
míthatóbb a rendszeres utalás lenne, amit ajánlunk: havi 3000 Ft 
családonként, ami a mai árak mellett semmi, de nekünk az élet-
bemaradásunkat jelenti. Jelenleg online módon rendszeresen 12 
család támogatja gyülekezeteinket. Köszönjük mindazoknak, akik 
bármilyen formában vagy módon segítenek!

Idén erõsen beleszól a járványhelyzet a "Szépkorúak" Bibliakö-
rének szokásos hajdúszoboszlói kirándulásába, mivel ez a korosz-
tály a leginkább kiszolgáltatott a korona vírussal szemben. Így gyü-
lekezetünk vezetése november 5-ig meghosszabbította a jelent-
kezési határidõt, várva pozitív fejleményeket. Imádkozzunk ezért, 
hátha mégis összejön, hiszen "ami embereknél lehetetlen, Isten-
nél lehetséges". A buszos cég, s a szálloda is eddig várja a vissza-
jelzésünket. A legrosszabb esetben most kislétszámban, autókkal 
megyünk le, s valamikor tavasszal, a járvány után hirdetjük meg 
újra ezt az utat, s reménység szerint ugyanezen az áron mehetünk 
immár félelmek nélkül. Minden esetre mindenkit bátorítok, hogy 
akár most, akár tavasszal jöjjenek velünk lelki-testi wellnessre!

Reformáció ünnepe után kezdünk készülni a hittanosainkkal 
a karácsonyra, a próbák a hittanóra keretei között lesznek, de ké-
rem a hittanos szülõket, hogy otthon is kérdezzék ki a kapott ver-
set, vagy színdarab szöveget! A karácsonyi gyerekmûsorok de-
cemberben, a négy adventi vasárnapon lesz.

 Hirdetem azt is, hogy 2020. november 19-én csütörtökön 
15:00-kor Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén az új harang ünne-
pélyes elsõ hivatalos megszólaltatására kerül sor. Erre a hálaadó 
Istentiszteletre és harangszentelésre, s az utána tartandó Szere-
tetvendégségre hívjuk és várjuk gyülekezeteink tagjait! Köszönet 
az adományozó családnak! SDG!

Hittanos alsós hét Almádiban

Vízizcsatára készülnek a hittanosok

Pilisborosjenõi nagykonfirmandusok
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ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020.november 21-én (szombaton)

kerül sor az õszi zöldhulladék elszállítására 
Ürömön. A korábbi évekhez hasonlóan, az 
idei évben is az ingatlanok elé max. 110 
literes zsákokban kihelyezett falevelet, 
kötegelt kerti nyesedéket szállítja el a 
Depónia Nonprofit Kft. 

Az õszi zöldhulladék elszállítás teljes 
költségét az Önkormányzat vállalja magára.

A Szolgáltató kéri a lakosságot, hogy 
a hulladék kihelyezése elõzõ este, de 
legkésõbb a szállítás napján reggel 6 óráig 
történjen meg. 

A meghirdetett idõpont után kihelyezett 
hulladékot a Szolgáltató nem szállítja el!

VESZÉLYES HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
2020.november 14-én (szombaton)

VESZÉLYES HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
2020.november 14-én (szombaton)

Az önkormányzat idén is megszervezi az ürömi 
lakosság részére az ingyenes veszélyes hulladék 
elszállítást.
Az átvevõhelyek a korábbi évekhez hasonlóan:
– Polgármesteri Hivatal parkolója 08:00-11:00 
óra között
– Mészégetõ utca-Kálvária utca 
keresztezõdése 12:00 és 15:00 óra között 

(ÜRÖMI LAKCÍMKÁRTYA FELMUTATÁSÁT 
AZ ÁTVÉTELKOR KÉRNI FOGJÁK!)

A helyszíneken a következõ hulladékfajtákat lehet 
leadni:
– festékek, festékes göngyölegek, hígítok
– olajos göngyöleg
– fáradt olaj
– TV, monitor, hûtõ (egészben!)
– elektronikai hulladék (egészben!)
– szárazelem
– akkumulátor

Gyûjtés során nem veszik át:
–  növényvédõ szerek, gyógyszerek (átvevõk: 

gazdaboltok és patikák)
–  fénycsõ (átvevõhely: nagyáruházak)
–  étolaj (átvevõhely: üzemanyagtöltõ 

állomások)
–  autógumi (gumicsere esetén a szervizben 

átveszik)
–  építési/bontási hulladék
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Az Idõsek Klubja karantén 
alatt és újraindítás után
Az Idõsek Klubjába is látogatási tilalmat vezet-
tek be a korona-fertõzés miatt,  így idén márci-
us 13-ától intézményünk  bezárta kapuit, az idõsek 
ellátását a házi segítségnyújtás keretében bizto-
sítottuk.

Mindenkit váratlanul ért a sok új szigorú intézkedés, 

de jól tudtunk alkalmazkodni a változásokhoz, átszer-

veztük az étkeztetést, egyszer használatos mûanyag 

edénybe kapta mindenki az ebédet kiszállítással.

 Az önkormányzat gépkocsijával történt a kiszállítás, 

hogy mindenki idõben megkapja a meleg ételt.

Majd júniusban  feloldották a korlátozó intézkedése-

ket és megkezdtük az intézmény teljes fertõtlenítését, 

nagytakarítását, betartva az elõírásokat, hogy július 

1-tõl újra tudjuk indítani az ellátást.

Mindenki örömére július 1-tõl nyitott kapu várja az 

idõseket megkezdõdött itt is az élet.

Megtartottuk az elmaradt ünnepeket névnapokat, so-

kat beszélgetünk, szép verseket hallgatunk, sétálunk, 

és ha az idõ engedi a szabadban tornázunk. 

Persze azért kiemelt figyelmet fordítunk a higiénés 

szabályok betartására az étkeztetés elõtti alapos kéz-

mosásra és kézfertõtlenítésre. Maszkot hordunk zárttér-

ben és figyelünk a távolságtartásra .

Itt szeretném megköszönni az idõsek és hozzátarto-

zóik szeretetteljes együttmûködését és a munkatársaim 

lelkiismeretes munkáját, a kitartást és hogy továbbra is 

vállalják a kötelezettségüket hisz tudjuk a veszély még 

nem hárult el.

Sajnos az idén október 1-jén a nyílt napunk elma-

radt, de majd jövõre bepótoljuk.

Október 1-je az Idõsek Világnapja ez alkalomból kí-

vánok minden szépkorú olvasónak sok örömet hosszú 

életet és jó egészséget!

Szemerei Mihályné Magdi

Intézmény vezetõ

Aranyosi Ervin: Idõs szív is adni képes
Tudod, az idõs is tud szívébõl adni,
képes szeretettel jó ember maradni!
Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra,
másokra van gondja, nem saját magára.
Szeretetét szórja szerteszét a Földön:
– az öröm, a jóság majd így öröklõdjön!
Lehet bármily fáradt és öreg a lélek,
példát tud mutatni: – Nézd, még mindig élek!Aranyosi Ervin: Amikor 

megöregednek…

Amikor még kicsi voltál, 
Õk voltak már a nagyok. 
Tanítgattak, így teltek el 
egymás után hónapok.

Megmutatták, – mit, hogyan kell, 
– felöltözni, rendesen. 
Cipõt fûzni, begombolni, 
nevelgettek kedvesen.

Megmosdattak, rendbe tettek, 
mutatták, hogyan csináld. 
Jó példából megláthattad, 
hogy mûködik egy család.

Foglalkoztak lelkeddel is, 
irányítva hitedet, 
minden jóra tanítottak, 
amire csak lehetett.

Erkölcsre és etikettre, 
emberségre, ahogy kell, 
hogy a zajos nagy  világban, 
egyedül se tévedj el.

Lassan te is nagyra nõttél, 
világképed összeállt, 
saját lábra tudtál állni, 
ma már tudod, hogy csináld!

Mára Õk megöregedtek, 
s felejtenek dolgokat. 
Emlékezz majd: foglalkoztak, 
egykor veled oly sokat.

Nem mozog már úgy a testük, 
fájhat minden mozdulat. 
Elromlik a memória, 
ami mindent megmutat:

El-eltûnik egy-egy zokni, 
cipõt kötni is nehéz, 
begombolni a gombokat, 
reszketve nem bír a kéz.

Rakoncátlan minden eszköz, 
fésû, kanál, mind remeg. 
Szerencsés, ha cipõk, zoknik 
párban összeillenek.

Az étel a kanalukról, 
lecsöppenve menekül. 
Zsémbesek, és morgolódnak, 
nincsenek már remekül.

Most már rád vár a feladat, 
nyisd hát meg a szívedet! 
Jusson nekik gondoskodás, 
melegítõ szeretet.

Ne azért, mert elvárható, 
ne azért tedd Õvelük. 
Csak emlékezz, te rólad szólt 
sokáig az életük.

Légy mellettük, ha teheted, 
– kis világuk oly rideg. 
Öleld Õket szeretettel, 
melegítsen a szíved…
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Az Ürömi Szent György Vértanú Templom
A község elsõ említése 1212-bõl való. A török ura-
lom után az elpusztult templomot a 17. század máso-
dik felében építették újjá. A több hullámban érkezõ 
német anyanyelvû telepesek, a korábban a Szent Ke-
resztnek szentelt egyházukat Szent György vértanú 
tiszteletére emelték.

1702-ben ide temették elsõ plébánosukat is, sírköve a 
templom padlójában látható. 

Az 1821. januárjától önálló egyházközségi rangra emel-
kedett templom eddigi plébánosainak névsorát is megörö-

kítették a hívek.
A folyamatos tata-

rozás és szépítés so-
rán zsindely helyett 
cseréptetõt, torony-
órát és új harangokat 
kapott a templom.

A két világhá-
ború között, 1936-
ban jelentõsen ki-
bõvítették. A 14 se gí tõ 
szent szobrát, me-
lyekkel a korábbi ki-
sebb teret díszítették, 
máig megõrizte az 
egyházközség. 

Az oltárkép Szent György vértanút ábrázolja a sárkány-
nyal vívott küzdelemben. 

A bal oldali mellékoltáron szép Pieta-szobor, rajta Szent 
József a Kisjézussal. Az üvegszekrényben Szent Rozália, 
kétoldalt Szent Rókus és Szent Sebestyén szobra.

A jobb oldali oltár üvegszekrényében Szent Lénárd (a 
templom második patrónusa), az oltáron Szent Hubertusz, 
továbbá Szent Anna képe amint a Kis Szüzet oktat-
ja. Kétoldalt Tóbiás/Jónás a hallal, és Szent Leopold, a 
templomépítõ szobra található.

A 2020. évben, az Ürömi Német Nemzetiségi 
Egyesületben történtek áttekintése

Egyesületünk tagjaival május 30-án, Hõsök Napja alkalmá-
ból koszorút helyeztünk el a Római Katolikus templom kert-
jében lévõ elsõ- és második világháborús hõsi emlékmûnél, 
csendes fõhajtással emlékezve hõsi halottainkra.

Augusztus 19-én többen részt vettünk az Államalapítás 
és Szent István nap alkalmából szervezett szabadtéri ün-
nepségen, az Önkormányzat elõtti téren. 

Mindenszentekkor, a temetõben tartott ökomenikus is-
tentiszteleten is részt vettünk.

Természetesen mindegyik eseményen a legnagyobb 
óvatossággal viselkedtünk, betartva az elõírásokat.

Sajnos az idei pandémia helyzet miatt kirándulni men-
ni nem tudtunk.

Kórusunk, a Heimat Singkreis Kórus a vírus miat-
ti korlátozásokat figyelembe véve március 16-tól a heti 
rendszerességû próbákat sem tudta megtartani. Mivel ilyen 
helyzet volt más településeken is, ezért az idei rendezvé-
nyeket (ha év elején el is kezdték szervezni) sehol nem tar-
tották meg. A Kórusok Országos Szervezete a pandémiára 
tekintettel az éneklést egyáltalán nem ajánlotta.

Bizakodva és felkészülendõen a jövõre, az idei évben a 
kórus karakter cipõt és fellépõ ruhát (trachtot) készíttetett. 
Bízunk benne, hogy sok-sok fellépésen tudjuk majd eze-
ket is viselni. 

Reméljük 2021. évben az egészségügyi helyzet javulni 
fog, és mi is tevékenykedhetünk!

Örömmel adhatok hírt arról, hogy Laboda Gábor pol-
gármester úr jóvoltából az ürömi németségnek használa-
tába adott, Üröm, Táncsics u. 2. szám alatti ingatlan felújí-
tási munkálatai elkezdõdtek, melynek költségeihez - pá-
lyázat segítségével – az Egyesület is 1 475 000 Ft-al hoz-
zájárul. 

Továbbá köszönetet mondunk azoknak, akik a sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták Egyesüle-
tünket, illetve mindenkinek aki bármilyen módon támo-
gatott minket.

Végül, de nem utolsó sorban szeretettel ajánlom ol-
vasásra az egyik kedves egyesületi tagunknak, az ürömi 
Szent György Vértanú Templom történetérõl szóló írását. 
2021-ben ünnepeljük a 200 éves évfordulóját annak az 
eseménynek, hogy 1821. januárjától önálló egyházközsé-
gi rangra emelkedett az ürömi templom. 

Falvai Józsefné Anni
Német Nemzetiségi Egyesület
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Német NemzetIségI egyesület
ürömi tükör

A fülkében Szent Vendel, a földmûvesek védõszentje. 
Mindkét mellékoltárt angyal-szobrok díszítik.

A szószéken a Jó Pásztor szobra áll, a domborítások 
bibliai példázatokat jelenítenek meg: a szõlõsgazda és a 
magvetõ történetét.
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Két trombitáló angyal is ékesítette a szószéket, ma 
már csak a mennyezeten találhatók, a Tízparancsolat 
táblája mellett. Az ajtón, az Atyaisten felhõn trónoló áb-
rázolását tekinthetjük meg.

A templomhajóban elhelyezett régi zarándok-kereszt 
mellett is két angyal szobra látható.

A Keresztút stációit 1938 – ban adományozták a köz-
ség akkori hívei, megörökítették azokon a családok ne-
vét is. Ennek az eseménynek a 80. évfordulójára a le-
származottak felújíttatták a szép kerámia-képeket.

A templomtérben helyezték el a kitelepítés 70. év-
fordulóján felszentelt emléktáblát, melyet min den évben 
megkoszorúznak a német nemzetiségû hívek. Rendsze-
resen hazalátogató, korábbi ürömiek sok adománnyal se-
gítették a régi templomukat.

Összeállította:  
Tölgyesi Lászlóné

Német NemzetIségI egyesület
ürömi tükör
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NéptáNcműhely
Ürömi tükör

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely 
Alapítvány beszámolója
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 
2019-es évben is az Alapszabályban lefektetett 
célkitûzéseit szem elõtt tartva végezte munkáját. 
Az Alapítvány mindennapi munkájában az oktatás 
és ismeretterjesztés alaptevékenységnek számít. A 
néptáncegyüttes gyermekcsoportjaiba járó gyerme-
kek oktatásánál célunk, hogy alapvetõ készségeik 
úgy fejlõdjenek, hogy ne okozzon gondot bonyolul-
tabb mozgások, táncfolyamatok, koreográfiák meg-
tanulása és elõadása számukra.

Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptánc oktatás 6 
csoportban, (2 óvodás, 2 iskolás és 2 felnõtt) folyik. (kö-
zel 100 fõ)

Alapítványunk célja az ürömi Öröm Néptánccsoport 
mûködésének hatékony segítése, azaz elõadásainak, 
táncmûsorainak, fesztiváljainak, külföldi turnéinak, néptánc 
táborainak szervezéséhez és lebonyolításához szükséges 
anyagi és egyéb eszközök biztosításának elõsegítése, a 
népi kultúra és a hagyományok ápolása, megõrzése. Tá-
borozások és egyéb, költségekkel járó programok alkal-
mával a szociálisan rászorulókat alapítványunk anyagilag 
támogatja. A néptánc oktatáson kívül fellépünk falunk és 
a környezõ települések rendezvényein. Egy nagyszabású 
fesztivál teljes lebonyolítását végezzük.
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NéptáNcműhely
Ürömi tükör

2019-ben történt események és rendezvények, melyek szervezõi, 
résztvevõi voltunk:

Február 1-4.  Szászcsávás

  A Rongyláb és Szarkaláb csoport utazott Erdély-
be, hogy megismerkedjenek a szászcsávási kul-
túrával, tánccal az ott élõ emberekkel. Az együt-
tes tagjai családoknál lettek elszállásolva, így 
még jobban beleláttak az ott élõk mindennapja-
iba. A délutáni próbák után közös esti mulatság 
várt ránk a helyi emberekkel, a Szászcsávási Da-
lárdával és a Szászcsávási Zenekarral

Február 15.  IV. Családi Táncház – a Farsang jegyében

  Téma a magyar népmesék világa volt. Szülõk, 
gyerekek egyaránt beöltöztek, volt rózsabo-
kor, b-ró, csillagszemû juhász, aprócska kis 
tök, piroska, varázsló. Megvívott egymás-
sal a tavasz s a tél. Cibere vajda és Konc ki-
rály. A talp alá valót a Zagyva Banda húzta. 
A Csoóri Sándor program és Üröm Önkormány-
zata támogatásával megvalósult program

Március 29.   Ürömi Népzenei és Néptánc Fesztivál

  XVIII. alkalommal került megszervezésére, ahol 
találkozhatnak egymással a hazai és a határon 
túli néptáncegyüttesek, népzenészek. A fesztivált 
a Gyimesközéplokból érkezett hagyományõrzõk 
és az ottani táncegyüttes nyitották. Majd közel 
500 fellépõ gyermek mutathatta be zenei-, és 
néptánctudását, a neves, szakértõ zsûri elõtt. a 
rendezvényt táncház zárta.

Március 30.  Gyimesi est

  6. alkalommal rendezhettük meg a gyimesi csán-
gó estet, melyen népünk egyik legarchaiku-
sabb kultúrájából kaphattunk egy kis ízelítõt. a 
Gyimesközéplokból érkezett adatközlõktõl ta-
nulhattuk táncaikat, élõ muzsikaszó kíséretében. 
Megismerhettük és aktívan részt vehettünk a ná-
luk hagyományos puliszka készítésében.

Április 13.  Télbúcsúztató-tavaszköszöntõ rendezvény

  A Néptáncmûhely társszervezõként vett részt a 
rendezvényen, mely olyan régi hagyományokat 
eleveníti fel, mint például a zöldágjárás. A táncos, 
dalos felvonulást követõen néptáncmûsorral szí-
nesítettük az est programját.

Április 25.  V. Családi táncház – a Téka együttessel  
Meséld el Gyurkedli! – Lányi György könyvbemutatója

  A Csoóri Sándor program és Üröm Önkormány-
zata támogatásával megvalósult program.

Május 1.  Majális

  Idén is részt vettünk társszervezõként a község 
szokásos, közösségépítõ programján. Indultunk 
a fõzõversenyen, segítettünk, hogy most is álljon 
az a májusfa.

Június 1.  Fellépés

  Az I. Német Nemzetiségi Kórustalálkozón a 
Bot-ladozók felnõtt csoportunk lépett fel az 
ürömi iskolában.

Június 12.  Fellépés

  A felnõtt bot-ladozók csoportunk lépett fel a 
Mecséri Ladikos Fesztiválon.

Június 15-16-17.  XX. Ürömi Nyári Fesztivál

  Az Ürömi Önkormányzat, a Közösségi Ház 
és az Ürömi Öröm Néptáncmûhely közös 
szervezése. Ezen a fesztiválon a környék és 
az ország távolabbi pontjáról érkezõ tánco-
sok, országosan elismert, zenészek, éneke-
sek lépnek fel. A szombati nap az ürömieké, 
ekkor lépnek fel a táncmûhely csoportjai és 
a helyi civil szervezetek. Bábelõadás, vásár, 
kézmûves foglalkozások, helyi gasztronómia 
bemutatása szinesítik a 3 napos programot.

Augusztus 21-27.  Néptánctábor – Törökmezõ

  A Néptáncmûhely évente megrendezett nyá-
ri néptánctábora jó alkalom az együttlétre, a 
különféle néptáncok, népi kultúrák, kézmûves 
technikák megismerésére, a csapatépítésre, 
a tanulásra, a szórakozásra. Megtanít az al-
kalmazkodásra, és egy kis önállóságra, távol 
az otthoniaktól. Idén Törökmezõn jártunk, ahol 
györgyfalvi, kalocsai, gömöri és polgári tánco-
kat tanultunk.

Szeptember 21.  Ízek, érzések, lépések

  A Kaszásdûlõi Kulturális Központ rendezvény-
sorozatának – ahol egy-egy ország kultúráját, 
gasztronómiáját mutatják be – Magyarorszá-
got bemutató rendezvényén vettünk részt. A 
gyerek csoport fellépésén kívül a szüreti nép-
hagyományokkal ismertettük meg a progra-
mon résztvevõkkel. Volt szõlõtaposás, prése-
lés, mustkészítés-kóstolás. Ez egy interaktív 
program volt, ahol a lakótelep apraja-nagyja 
részt vett a folyamatokban, a végén a tánc-
házban együtt is táncoltunk velük

Szeptember 29.  Szüreti felvonulás és mulatság

  Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely ismét 
társszervezõként vett részt a község õszi ren-
dezvényén, ahol a látványos, táncos-zenés 
felvonulást követõen, a közösségi ház színpa-
dán léptünk fel, más ürömi tánc- és dalcso-
port társaságában. Volt még szõlõtaposás, 
borkóstolás, és mulatság kifulladásig.

November 9.  Fellépés Tatabányán

  A Bot-ladozó felnõtt csoport lépett fel az 
Agóra koreográfia versenyen mint meghívott 

együttes.
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NéptáNcműhely
Ürömi tükör

November 11.  Páva Matiné
  A népszerû Fölszállott a páva televíziós 

mûsorhoz kapcsolódóan a MÛPA-ban gyerekek-
nek szervezett Páva matinéra vittük el a néptán-
cos gyerekeket, ahol nekik szóló ismeretterjesztõ 
mûsor keretein belül láthatták élõben a díjazott 
gyermek táncosokat is, sõt a mûsor végén együtt 
táncolhattak velük a közös táncházban.

November 30.  Sóskút – fellépés
  A Bot-ladozó csoport fellépése a sóskúti csoport 

jubileumi mûsorán

December 6.  III. Családi táncház – Mikulásvárás
  Idei utolsó táncházunkban énekkel, játékos 

vetélkedõkkel vártuk a jégszakállút, aki szeren-
csére meg is érkezett hozzánk. A kézmûves sa-
rokban Mikulásos, téli színezõk, díszek készül-
tek, nemcsak a gyermekek, de a szülõk aktív 
részvételével is. A „jó gyerekek” csomagot is kap-
tak. A zenét ezúttal az 
ÜRÖMI ÉS SURÁNYI 
NÉPZENÉSZEK húzták.

Éves rendezvényeinket és mûködésünket 
Üröm Község Önkormányzata támogat-
ja. Köszönet érte!

Önöknek pedig azért, hogy ennyien részt 
vettek programjainkon, A sok segítségért, 
az együttmûködésért! Várunk mindenkit 
jövõ évben is rendezvényeinkre!

ÜRÖMI ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY
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határozatok
Ürömi tükör

•  Augusztus 17-én megtartott ülésén döntött a Képviselõ-testület az 
ürömi 1045 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére új pályázat kiírásáról. 
A vételárat minimum 315 millió Ft + Áfa összegben határozta meg. 
Az új pályázati határidõ 2020. október 15. napja 12 óra volt.

•  Augusztus 17-én megtartott ülésén döntött a Képviselõ-testület az 
ürömi Egészségház helységbérletére új pályázat kiírásáról. A ha-
vi minimum bérleti díj összege 50 000 Ft + Áfa, míg az új pályáza-
ti határidõ 2020. október 15. napja 12 óra volt.

•  Döntött a testület az Ürömi Nyári Fesztivál rendezvény elmara-
dásáról, továbbá felhatalmazta a szervezõket, hogy a fellépõ 
elõadókkal megkötött szerzõdések módosításra kerüljenek, oly 
módon, hogy azok teljesítésére a 2021. évi Ürömi Nyári Fesztivál 
rendezvényen kerüljön sor.

•  Felhatalmazta a Képviselõ-testület a Polgármestert, hogy a jár-
ványveszély súlyosbodása esetén fertõtlenítõ eszközöket szerez-
zen be az önkormányzati intézményekbe.

•  A Képviselõ-testület jóváhagyta az Ürömi Polgármesteri Hivatal 
Alapító okiratának módosítását.

•  Döntött a Képviselõ-testület az õszi elektronikai és veszélyes hulla-
dék, valamint a zöldhulladék elszállításának megrendelésérõ, eh-
hez 6,5 millió Ft keretösszeget biztosított.

•  Jóváhagyta a Képviselõ-testület a 2020-2034. évi Gördülõ fejlesz-
tési Tervet, melyet a Hivatal megküldött a Magyar Energetikai- és 
Közmû Szabályozási Hivatalnak.

•  Visszavonta a testület az ürömi 0100/26 hrsz-ú ingatlan adásvétel-
re kijelölt vevõjét és új vevõt jelölt ki. 

•  Döntött a 0100/25 hrsz-ú ingatlan eladásához kapcsolódóan igaz-
ságügyi mûszaki szakértõi értékbecslõ megrendelésérõl.

•  A WiFi4EU pályázaton a Vodafone Zrt.-t nyilvánította nyertesnek 
a Képviselõ-testület, egyben kötelezettséget vállalt a támogatási 
határidõ lejártát követõ fenntartásra.

•  A Képviselõ-testület elfogadta Üröm Község Önkormányzatának 
2020-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programját.

•  Kiegészítette a Testület a tavalyi évben hozott határozatát, mely-
ben elfogadta a 053/2 hrsz-ú ingatlanból történt ajándékozást. Az 
ajándékozás célja járdaépítés volt.

•  Döntött a település síkosságmentesítésérõl, a 3 ajánlat közül a Ze-
ke és Fia Bt. adta a legkedvezõbb ajánlatot, így az Önkormányzat 
ezzel a vállalkozóval köt szerzõdést.

•  A Sportpálya öltözõkonténereinek átalakítására kiírt pályázaton a 
legkedvezõbb ajánlatot a K&K THM Kft. adta. A Képviselõ-testület 
felhatalmazta a Polgármestert a vállalkozói szerzõdés megköté-
sére.

•  A Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Völgy-
liget lakópark Tücsök utcai csapadékvíz elvezetése ügyében az 
érintett ingatlan tulajdonosokkal tárgyalásokat folytasson, ehhez 
10 millió Ft keretösszeget biztosított az átvezetési szolgalmi jog 
bejegyzés ellenértékeként történõ felajánláshoz.

•  Elfogadta a Képviselõ-testület az Ürömi Hóvirág Bölcsõde Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát, jóváhagyta Szakmai Program-
jának módosítását, valamint elfogadta a Bölcsõde Érdeképviseleti 
Fórum Mûködési Szabályzatát. 

•  Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020/2021. évi pályázati fordu-
lójához. A támogatás önkormányzati forrásaként 600 000 Ft ösz-
szeget tervez a 2021. évi költségvetése terhére.

•  A képviselõ-testület döntött körzeti megbízotti iroda létesítésérõl 
az Üröm, Dózsa György utca 18. szám alatti Önkormányzati tulaj-
donú Könyvtár épületében. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 
Pest Megyei Rendõrfõkapitánysággal a helyiség használati meg-
állapodást megkösse.

•  A Képviselõ-testület a 2020. évi üléstervébõl napirendeket törölt, 
az így elmaradt napirendek esetleges tárgyalásáról a 2021. évi 
ülésterv összeállításánál hoz döntést.

•  Elfogadta a Testület az Önkormányzat Környezetvédelmi Program-
jában meghatározott feladatok idõarányos végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót.

•  Jóváhagyta Üröm Község Önkormányzata és Czakó Józsefné kö-
zött létrejövõ Megállapodás tervezetet.

•  Az Ürömi Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat részére jut-
tatott pénzadomány befogadásáról döntött. Felkérte a Szolgálat 
vezetõjét, hogy tegyen javaslatot a rászorulók személyére, vala-
mint a Hivatal jegyzõjét, hogy gondoskodjon települési támogatás 
jogcímen a pénzösszegek kiutalásáról.

•  Jóváhagyta a Testület Üröm Község Önkormányzata és Pilis-
borosjenõ Önkormányzata között a szociális alapszolgáltatások 
biztosításáról és mûködtetésérõl szóló feladat-ellátási szerzõdés 
2020. október 1. napi hatállyal történõ megkötését.

•  Elfogadta Üröm Község Önkormányzata beszerzések lebonyolítá-
sával kapcsolatos eljárásrendrõl szóló szabályzatát.

•  A közterületen ültethetõ fák jegyzéke szerint, engedélyhez kötötte 
a Képviselõ-testület a közterületen történõ növénytelepítést.

•  A Képviselõ-testület a 2020. évi közmeghallgatás idõpontjául 2020. 
november 25. (szerda) 15 órát tûzte ki.

•  Elfogadta a Testület a Szociális-, Családügyi-, és Egészségügyi 
Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott bizottsá-
gi döntésekrõl.

•  Elfogadta a Képviselõ-testület az Önkormányzat 2020. évi I. félévi 
teljesítésérõl szóló tájékoztatót.

•  Az eltelt idõszakban megalkotott önkormányzati rendeletek:

•  A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
módosításáról szóló 11/2020. (IX. 10) Ök. rendelet

•  Az ürömi képviselõk tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásának 
módosításáról szóló 12/2020 (IX. 10) Ök. rendelet.

•  A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményei módosításáról szóló 13/2020. (IX. 10) Ök. r.

•  Az Ürömi Napraforgó Óvodában 2020.évben fizetendõ étkezési té-
rítési díjak módosításáról szóló 14/2020 (IX. 10) Ök. rendelet.

•  Az Ürömi Hóvirág Bölcsödében 2020.évben fizetendõ étkezési té-
rítési díjak módosításáról szóló 15/2020 (IX. 10) Ök. rendelet.

•  A József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában 
2020.évben fizetendõ étkezési térítési díjak módosításáról szóló 
16/2020 (IX. 10) Ök.rendelet.

•  Az Ürömi Hóvirág Bölcsödében az intézményi ellátásokért 
fizetendõ térítési díjak módosításáról szóló 17/2020 (IX.10) Ök. r.

A helyi közutak kezelésének szabályairól módosításáról szóló 18 
/2020. (X. 01.) Ök. r.

Üröm, 2020. október 21.

  Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 
  jegyzô

2020. augusztus hónaptól október 21. napjáig megtartott képviselõ-testületi üléseken hozott döntések
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reNdeletek
Ürömi tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2020. 
(09.10.) önkormányzati rendelete az 1(2013.(I.18.) számú ren-
delet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról módosításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelemmel a Magyar-
ország helyi Önkormányzatairól szóló (Mötv.) 2011. évi CLXXXIX.törvény 
84.§.(1) bek. illetve az (5) bek.(a) pontjára, a 11/2011.(IV.04.) számú önkor-
mányzati rendelet (SZMSZ) 50.§-ra, továbbá az Ávr. 10.§.4.) bekezdésére, a 
Polgármesteri Hivatal szervezetére és mûködésére vonatkozó rendeletét az 
alábbiakban állapítja meg:

1. §

A R. 7. §. az alábbiak szerint egészül ki:

7. §

Belsõ ellenõrzés

• Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési szerv belsõ 
ellenõrzésre kötelezett. 

• A belsõ ellenõrzési feladatok ellátása külsõ szakértõvel kötendõ szerzõdés 
alapján kerül sor. 

• A belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok:
• A Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági mun-
kájának segítése, a folyamatos ellenõrzések során a vezetõi munka támo-
gatása
• hosszú távú ellenõrzési ütemterv készítése a célok és prioritások figye-
lembevételével
• éves (rövid távú) munkaterv készítése, képviselõ-testületi elõterjesztése
• belsõ ellenõrzési munkatervben foglalt rendszerellenõrzési, szabály szerû-
ségi, cél-téma és utóvizsgálatok elvégzése. Az elvégzett vizsgálatokról je-
lentés készítése, a jelentésben megfogalmazott megállapítások nyomon kö-
vetése.
• vizsgálatokról nyilvántartás vezetése
• Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv folyamatos karbantartása
• Évente a Képviselõ-testület részére beszámoló készítése

• belsõ ellenõrzés hatékony és folyamatos megszervezéséért az önkor-
mányzat jegyzõje a felelõs

2. §

• Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és azt követõ napon hatá-
lyát veszti.
• A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2020. szeptember 09.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2020. 
(09.10.) önkormányzati rendelete a 13/2019. (X. 31.) számú 
rendelet az ürömi képviselõk tiszteletdíjáról és természetbe-
ni juttatásairól módosításáról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi Ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1) bekezdésben, a 143. 
§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati 
képviselõk részére a tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértékét az aláb-
biak szerint állapítja meg: 

1. §

A R. 1. §. az alábbiak szerint egészül ki:

Az ürömi képviselõk, bizottsági elnökök és a bizottságok nem képviselõ tag-
jainak tiszteletdíja:

• Az ürömi önkormányzati képviselõ, bizottság elnöke és a bizottság tagja – 
nem képviselõ tagjai is – havonta tiszteletdíjra jogosult. 

• A választott képviselõ havi és bizottsági tag tiszteletdíja (alapdíja) brut-
tó 70 000 Ft (azaz hetvenezer forint) 

• A bizottságok nem képviselõ tagja tiszteletdíja (alapdíja) bruttó 35 000  Ft 
(azaz harmincötezer forint)

• Ha a képviselõ bizottságnak tagja, a tiszteletdíja – több bizottsági tagság 
esetén is – az 1. § (2) bekezdésben meghatározott összeg.

• A bizottság elnöke a jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított 
alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – további havi 
150 000 Ft (azaz százötvenezer forint) tiszteletdíjra jogosult. 

2. §

• Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és azt követõ napon hatá-
lyát veszti.
• A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2020. szeptember 09.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
13/2020. (09.10.) önkormányzati rendelete a többször módo-
sított 12/2014. (VI.27) számú önkormányzati rendelete a kö-
zösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményeirõl módosításáról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §. (2). bek,143. §. (4). bekezdés d.) pont-
jában kapott  felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvetõ szabá-
lyairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl a következõket rendeli el:

1. §

A R. új 3/A paragrafussal egészül ki.

3/A.§.

Az ingatlanok tisztántartása
• Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gon-
doskodni
• Az ingatlanon levõ növényzetet az ingatlan tulajdonos rendszeres köte-
les gondozni.
• Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni a növény-egészségügyi sza-
bályok betartásáról.
• Az ingatlan gyomosodását meg kell akadályozni, a gyomokat rendszere-
sen, olyan sûrûséggel kell irtani, hogy a gyomnövények szármagassága a 
20 cm-t ne haladja meg és azok magvakat ne tudjanak nevelni.
• Az ingatlanon levõ pázsitot és gyepet olyan sûrûn kell nyírni(kaszálni) hogy 
annak szálmagassága a 20 cm-t ne haladja meg.

2. §

A R. 10. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép
Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény (a továbbiakban Ákr.) rendelkezéseit 
kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

3. §

(1) E rendelet a 2020. október 1.napján hatályba és az azt követõ napon ha-
tályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmaz-
ni kell.

Üröm, 2020. szeptember 09.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô
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Rendeletek
Ürömi tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2020 
(IX.10) önkormányzati rendelete a 18/2019. (XII.19.) önkor-
mányzati rendelet az általa fenntartott Ürömi Napraforgó 
Óvoda és Tagóvodájában a 2020. évben fizetendõ étkezési 
térítési díjak módosításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl 
szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felha-
talmazás alapján a 2020. évre vonatkozóan az általa fenntartott Ürömi Nap-
raforgó Óvoda és Tagóvodájában fizetendõ térítési díjakról az alábbi rende-
letet alkotja:

1. §

A R. 1. §-a az alábbi (3). bekezdéssel egészül ki.

(3) A személyi térítési díjat tényleges igénybevétel alapján utólag, a kész-
pénzben történõ fizetés esetén a tárgyhónapot követõ hónap 8. napjáig, 
egyéb esetében a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig kell megfizetni a 
térítési díj fizetésére kötelezettnek. 

2. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és azt követõ napon hatá-
lyát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2020. szeptember 09.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2020 
(IX.10) önkormányzati rendelete a 19/2019. (XII.19.) önkor-
mányzati rendelet az általa fenntartott Hóvirág Bölcsõdében 
az intézményi ellátásokért fizetendõ  2020. évi térítési díjak 
és étkeztetési normák megállapítására módosításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés (6) (8) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva 2020. évre az intézményi étkezési nyersanyag-
normát, valamint az étkezési térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. §

A R.1.§.-a az alábbi (3).bekezdéssel egészül ki:

( 3.) A személyi térítési díjat tényleges igénybevétel alapján utólag, a kész-
pénzben történõ fizetés esetén a tárgyhónapot követõ hónap 8. napjáig, 
egyéb esetében a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig kell megfizetni a 
térítési díj fizetésére kötelezettnek. 

2. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és azt követõ napon hatá-
lyát veszti. A rendelet egységes szövege megtekinthetõ az Önkormányzat 
honlapján. (www.urom.hu)
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2020.szeptember 07. 

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
16/2020. (IX.10) önkormányzati rendelete a 21/2019. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet a József Nádor Általános és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Iskolában a 2020. évben fizetendõ étke-
zési térítési díjakról módosításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl 
szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felha-
talmazás alapján a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Iskolában a 2020. évre fizetendõ térítési díjakról elfogadott rendeletét a 
következõk szerint módosítja:

1. §

A R.1.-a az alábbi (4).bekezdéssel egészül ki:

(4) A személyi térítési díjat tényleges igénybevétel alapján utólag, a kész-
pénzben történõ fizetés esetén a tárgyhónapot követõ hónap 8. napjáig, 
egyéb esetében a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig kell megfizetni a 
térítési díj fizetésére kötelezettnek. 

2. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és azt követõ napon hatá-
lyát veszti. A rendeletek egységes szövege megtekinthetõ az Önkormányzat 
honlapján. (www.urom.hu)
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2020. szeptember 09.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2020. 
(IX.10) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi 
Hóvirág Bölcsõdében az intézményi ellátásokért fizetendõ 
térítési díjak megállapításáról  

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló törvény, az 1993. évi III. törvény Szociális törvény 115. 
§ (9) bekezdésében, valamint a az 1997. évi XXXI. törvény gyermekvédelmi 
törvény (Gyvt) továbbá 328/2011. (XII. 29.) Korm számú rendelet 4 §-ban ka-
pott felhatalmazás alapján az alábbi rendelete alkotja: 

1. §

(1) Hóvirág Bölcsõdében a gondozás intézményi térítési díjat 1350 Ft/gon-
dozási nap állapítja meg. 
(2) A megállapított személyi térítési díjból 50%-os kedvezmény a gyermekek 
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt) rendelkezései-
nek figyelembe vételével, a több gyermekes családoknak, illetve a szociáli-
san rászorulóknak adható az összes körülmény együttes mérlegelése után. 
(3) A Képviselõ-testület felhatalmazza a Szociális-. Családügyi-. és Egész-
ségügyi Bizottságot, hogy a (2) bekezdésében foglalt kedvezmény megálla-
pításánál átruházott hatáskörben döntsön. 

2. §

(1) A személyi térítési díjat, a jelen rendeletben meghatározott intézményi 
térítési díjat,  a hatályos jogszabályok figyelembevételével az intézmény 
vezetõje jogosult megállapítani. 
(2) A személyi térítési díjat tényleges igénybevétel alapján utólag, a kész-
pénzben történõ fizetés esetén a tárgyhónapot követõ hónap 8. napjáig, 
egyéb esetben a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig kell megfizetni a té-
rítési díj fizetésére kötelezettnek. 

3. §

1.) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2.) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 24/2015. (XII.17) önkor-
mányzati rendeletet, valamint a 2/2020. (I.30).önkormányzati rendeletet ha-
tályon kívül helyezi.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2020.szeptember 09. 

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô
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reNdeletek
Ürömi tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének    3/2020. 
(II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekez-
désben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) szá-
mú Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2020. évi költségveté-
sére az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

1) A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község önkormányzatára, valamint 
költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi bevételei és kiadásai

2. §

/1/ A Képviselõ-testület a 2020. évi költségvetési bevétel fõösszegét: 
2 125 479 000 Ft-ban állapítja meg a jelen rendelet 1. és 3 mellékletben 
részletezett források szerint.

/2/ Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételén belül ki-
emelt elõirányzatonként:

a) Intézményi mûködési bevételeit 102 967 000 Ft-ban 
b) Közhatalmi bevételek: 468 400 000 Ft-ban
c) Támogatások bevételeit: 394 248 281 Ft-ban 
d) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson be-
lüli bevételét 26 611 000 Ft-ban 

 da.) mûködési célú támogatások 26 611 000 Ft
 db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft

a) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 25 320 000 Ft-ban
b) Pénzforgalom nélküli bevételek 617 175 000 Ft-ban 
c) Finanszírozási bevételek 490 758 000 Ft-ban

 ga.) belföldi finanszírozási bevétel 490 758 000 Ft-ban 

/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei: 1 392 984 281 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 642 495 000 Ft
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:  90 000 000 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 ki-
emelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatás-
körében jogosult dönteni.

3. §

/1/ A képviselõ-testület a 2020. évi költségvetési kiadások fõösszegét
2 125 479 000 Ft-ban állapítja meg.

/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2020. évi kiemelt kiadási 
elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:

a) Mûködési költségvetési kiadás
•	 Személyi juttatások kiadásai 502 203 000 Ft-ban
 ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó  
  88 233 000 Ft-ban
 ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 308 235 000 Ft-ban
 ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 000 Ft-ban
 ae.) Egyéb mûködési kiadások 24 750 000 Ft-ban

•	 Felhalmozási költségvetés kiadás

 ba.) Beruházások kiadásai: 405 334 000 Ft-ban 

•	 Felújítások kiadásai 91 608 000 Ft-ban
  bc.) Egyéb felhalmozási kiadások 0-Ft-ban 

állapítja meg.

c) Finanszírozási kiadások 490 758 000 Ft-ban
 ca.) belföldi finanszírozási kiadás 490 758 000 Ft-ban 

/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

 a) kötelezõ feladatok kiadásai 1 532 737 281 Ft-ban 
 b) önként vállalt feladatok kiadásai 502 742 000 Ft-ban
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 90 000 000 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 jogo-
sult dönteni.

/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:
•	 beruházási kiadások beruházásonként 
•	
  aa) Tücsök utca csapadékvíz gyûjtõ tervezése, Völgyliget lakópark csa-

padékvíz elvezetési tervezése 15 000 000 Ft.
 ab) Temetõ bõvítése 12 000 000 Ft.
 ac) Budapest-Újvári út csatornahálózat bõvítése 150 000 000 Ft.
  ad) Bécsi út-Tücsök utcai gyalogos átjáró, valamint Rókahegyen (Kor-

morán, 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, útfelújítá-

sok) 20 000 000 Ft
 ai) Led közvilágítás kiépítése Fõ útvonalak mentén  25 000 000 Ft
 aj) erdõtelepítés, fásítás 4 000 000 Ft
 ak) Beruházások áfája  86 174 000 Ft.

•	 Felújítási kiadások:
 ba) Polgármesteri Hivatal udvar térkövezése 4 000 000 Ft.
 bb) Közösségi Ház állagmegóvás 500 000 Ft. 
 bc) Óvoda konyha komplex felújítás 35 684 000 Ft.
 bd) Egyéb építmények / terek / felújítása, kátyúzás, járdaépítés  
  17 586 000 Ft.
 be) Cigány árok problémás szakasz rendezése 8 000 000 Ft
 bf) Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 2 000 000 Ft
 bg) Cigány árok vis maior pályázat önerõ  11 948 000 Ft
 bh) Felújítások áfája 19 476 000 Ft.

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

/7/ A 2020. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan fej-
lesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági stabili-
tásról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztetõ ügylet megkötése válna szükségessé.

4. §

/1/ A 2020. évi költségvetés egyenlege:
•	 mûködési cél szerint: 0 Ft. 
•	 felhalmozási cél szerint: +177 058 281 Ft. (többlet)

/2/ Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszí-
rozási célú pénzügyi mûveletekkel történik:
a) Szabad pénzeszköz betétként történõ elhelyezése:
 aa) mûködési célra 0 Ft
 ab) fejlesztési célra 177 058 281Ft
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5. §

/1/ Az képviselõ-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglal-
koztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
•	 általános statisztikai állományi létszám: 104 fõ
•	 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 100 fõ

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 10 fõ.

6. §

/1/ Az önkormányzat település szintû költségvetésében az általános tarta-
lék 16 347 000 Ft,
céltartalék 160 711 281 Ft.

/2/ A céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat, az év 
közben indított beruházásai függvényében.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

7. §

Az Önkormányzat képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költ-
ségvetési fõösszegét 134 023 000 Ft-ban állapítja meg.

8. §

/1/ A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 500 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek   133 523 000 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek   133 523 000 Ft

/2/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:  

•	 kötelezõ feladatok bevételei  134 023 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
•	 mûködési bevételek 500 000 Ft
•	 felhalmozási bevételek 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 sa-
ját 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  
  18 477 000 Ft
 ac) dologi kiadások 12 220 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
•	 Kötelezõ feladatok kiadásai 134 023 000 Ft
•	 Önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft
•	 Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 0  Ft

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

10. §

/1/ A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre létszám 
elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. §

A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési összegét 
1 569 237 000 Ft-ban  állapítja meg.

12. §

/1/ Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételi kiemelt 
elõirányzatonként:
•	 önkormányzat mûködési bevételek 61 483 000 Ft
•	 mûködési és felhalmozási célú támogatások államháztartások belülrõl   
  394 249 000 Ft,
•	 amelybõl
 ba) mûködési célú támogatások 394 249 000 Ft
 bb) felhalmozási célú támogatások 0  Ft
•	 közhatalmi bevételek 468 400 000 Ft
•	 felhalmozási bevételek 525 320 000 Ft
•	 mûködési célú átvett pénzeszközök 26 611 000 Ft
•	 finanszírozási bevételek 0 Ft
 amelybõl 
 ga) belföldi finanszírozási bevételek 0 Ft.
a) pénzmaradvány 117 175 000 Ft

/2/ Az önkormányzat bevételeibõl 
•	 kötelezõ feladatok bevételei 941 743 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei 642 495 000 Ft
•	 állami (államigazgatási) feladatok bevételei  90 00 000 Ft

/3/ Az önkormányzat bevételeibõl
•	 mûködési bevételek 950 743 000 Ft
•	 felhalmozási bevételek 642 495 000 Ft

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

13. §

/1/ Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbi 
meghatározott tételekbõl állnak:
•	 Mûködési költségekre:  
 aa) személyi juttatásai 111 774 000  Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok,  
 szociális hozzájárulási adó 17 365 000 Ft
 ac) dologi kiadások 212 135 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 000 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadások 24 750 000 Ft
•	 Felhalmozási költségvetési kiadások: 
 ba) beruházások 404 734 000 Ft
 bb) felújítások 91 608 000 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
•	 Finanszírozási kiadások: 496 883 000 Ft
 Amelybõl
 ca) belföldi finanszírozási kiadások 496 883 000 Ft

d) Tartalék 177 058 000 Ft

/2/ Az önkormányzat kiadásaiból:
•	 kötelezõ feladatok kiadása 804 018 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok kiadása 672 054 000 Ft
•	 állami (államigazgatási) feladatok kiadása 90 000 000 Ft
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/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 önkormány-
zat saját hatáskörében jogosult dönteni.

14. §

/1/ A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2020. évre közfoglalkoztatot-
tak nélküli létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
•	 átlagos statisztikai állományi létszám 3 fõ
•	 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fõ

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 10 fõ.

/3/ Város és községgazdálkodás, a temetõ fenntartás bevételei  
  2 540 000 Ft,
kiadásai 175 798 000 Ft.

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

15. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az Óvoda és tagóvoda, mint 
költségvetési szerv  2020. évi költségvetési fõösszegét 265 472 000 Ft-
ban állapítja meg.

16. §

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

/1/ Az Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 16 866 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 248 606 000 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 248 606 000 Ft

/2/ Az Óvoda bevételébõl:
•	 kötelezõ feladatok bevételei  265 472 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

/3/ Az Óvoda bevételébõl
•	 mûködési bevételek 16 866 000 Ft
•	 felhalmozási bevételek 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 sa-
ját hatáskörében jogosult dönteni.

17. §

/1/ Az Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás: 
 aa) személyi juttatások 185 058 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 34 108 000 Ft
 ac) dologi kiadások 45 756 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 550 000 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ Óvoda kiadásaiból
•	 Kötelezõ feladatok kiadásai 265 472 000 Ft
•	 Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
•	 Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

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

18. §

/1/ A képviselõ-testület az Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélkü-
li – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

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

19. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Bölcsõde, mint költségve-
tési szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 66 585 000 Ft-ban állapít-
ja meg.

/2/ A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei ki-
emelt elõirányzatonként:

A Hóvirág Bölcsõde 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 12 950 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 53 635 000 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 53 635 000 Ft

/3/ A Bölcsõde bevételébõl: 66 585 000 Ft
•	 kötelezõ feladatok bevételei  66 585 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

/4/ A Bölcsõde bevételébõl
•	 mûködési bevételek 12 950 000 Ft
•	 felhalmozási bevételek 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 sa-
ját hatáskörében jogosult dönteni.

20. §

/1/ A Hóvirág Bölcsõde 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás:  
 aa) személyi juttatások 46 411 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 8 357 000 Ft
 ac) dologi kiadások 11 817 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ Bölcsõde kiadásaiból
•	 Kötelezõ feladatok kiadásai 66 585 000 Ft
•	 Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
•	 Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak 
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a to-
vábbi kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját 
hatáskörében dönthet.
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21. §

/1/ A képviselõ-testület a Hóvirág Bölcsõde 2020. évre – közfoglalkoztatottak 
nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

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

22. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház és Könyvtár, 
mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 29 132 000 
Ft-ban állapítja meg.

23. §

/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2020. évi költség-
vetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 675 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 28 457 000 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 0 Ft

/2/ A Mûvelõdési ház és Könyvtár bevételébõl: 0 Ft
•	 kötelezõ feladatok bevételei  29 132 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

/3/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár bevételébõl
•	 mûködési bevételek 29 132 000 Ft
•	 felhalmozási bevételek 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 sa-
ját 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 2 004 000 Ft
 ac) dologi kiadások 15 673 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadásaiból
•	 Kötelezõ feladatok kiadásai 29 132 000 Ft
•	 Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
•	 Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

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

25. §

/1/ A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2020. évre – közfoglal-
koztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

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 28 505 000 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:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 10 493 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 18 012 000 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 18 012 000 Ft

/3/ Az Idõsek Otthona bevételébõl: 0 Ft
•	 kötelezõ feladatok bevételei  28 505 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

/4/ Az Idõsek Otthona bevételébõl
•	 mûködési bevételek 28 505 000 Ft
•	 felhalmozási bevételek 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 sa-
ját 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  
  2 910 000 Ft
 ac) dologi kiadások 10 186 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ Idõsek Otthona kiadásaiból
•	 Kötelezõ feladatok kiadásai 28 505 000 Ft
•	 Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
•	 Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

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

/1/ A képviselõ-testület az Idõsek Otthona 2020. évre – közfoglalkozta-
tottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –5 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

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 25 755 000 
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:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 0 Ft
d) Finanszírozási bevételek 0 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 0 Ft

/2/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl: 0 Ft
•	 kötelezõ feladatok bevételei  25 755 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

/3/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl
•	 mûködési bevételek 0 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

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

31. §.

/1/ A Védõnõi szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás: 
 aa) személyi juttatások 21 709 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó  
  3 738 000 Ft
 ac) dologi kiadások 308 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ Védõnõi szolgálat kiadásaiból
•	 Kötelezõ feladatok kiadásai 25 755 000 Ft

•	 Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
•	 Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 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.

32. §

/1/ A képviselõ-testület a Védõnõi szolgálat 2020. évre – közfoglalkozta-
tottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

10. Gyermekjóléti szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési 
szervének költségvetése

33. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Gyermekjóléti szolgálat, 
mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 8  525 
000 Ft-ban állapítja meg.

34. §

/1/ A Gyermekjóléti szolgálat, mint költségvetési szerv 2020. évi költség-
vetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

A Gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 0 Ft
d) Finanszírozási bevételek 8 525 000 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 8 525 000 Ft

/2/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl:  
 8 525 000 Ft
•	 kötelezõ feladatok bevételei  8 525 000 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

/3/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
•	 mûködési bevételek 0 Ft.
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft

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

35. §

/1/ A Gyermekjóléti szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az 
alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:  
 aa) személyi juttatások 7 121 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó  
  1 274 000 Ft
 ac) dologi kiadások 80 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
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 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 50 000 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ A Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
•	 Kötelezõ feladatok kiadásai 8 525 000 Ft
•	 Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
•	 Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 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.

36. §

/1/ A képviselõ-testület a Gyermekjóléti szolgálat 2020. évre – közfog-
lalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint állapít-
ja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fõ
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fõ.

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. §

/1/ Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselõ-
testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás 
jogát a képviselõ-testület 500 ezer forintig terjedõ értékhatárig átruház-
za a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mûvelet megtörtén-
tét követõ következõ képviselõ-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/2/ A hitelek, kölcsönök felvétele és törlesztésére értékhatár tekintet nél-
kül a képviselõ-testület hatásköre.

/3/ A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester 
jogosult. A betét elhelyezésrõl a következõ testületi ülésen a polgármes-
ter köteles tájékoztatni a testületet.

/4/ A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer fo-
rint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következõ 
testületi ülésen köteles  tájékoztatást adni.

/5/ A polgármester az 1-4 eseteken túl jogosult dönteni 1 000 000 forint 
értékhatárig forrásfelhasználásról, döntésérõl a következõ ülésen köteles 
tájékoztatni a képviselõ-testületet.

38. §

A képviselõ-testület a 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott 
köztisztviselõk vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselõi illetményalap 46 380 Ft.
b) köztisztviselõk cafetéria juttatási kerete bruttó 200.000. Ft/év/fõ.

39. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselõ-testület 
nem ruházza át.

12. Záró rendelkezések

/1/ Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek tar-
toznak:

1. sz. melléklet:   Üröm Község Önkormányzat település szintû 2020. 
évi bevételei

2. sz. melléklet   Üröm Község Önkormányzat település szintû 2020. 
évi kiadásai 

3. sz. melléklet:  Bevételek kormányzati funkciónként
4. sz. melléklet  Kiadások kormányzati funkciónként
4/a sz. melléklet Mûködési célú bevétel kiadás 2020. évi mérlege 
4/b. sz. melléklet 2020. évi bevétel kiadás mérlege 
5. sz. melléklet Elõirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet  Kiadási elõirányzatok bemutatása (összevont ada-

tok)
7. sz. melléklet Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet  Feladattámogatás és kötött felhasználású támoga-

tás bemutatása
9. sz. melléklet  Intézményvezetõkkel történõ egyeztetés 

jegyzõkönyve
10. sz. melléklet  Pénzügyi és Gazdaságügyi Bizottság jegyzõkönyve
11. sz. melléklet   Az önkormányzat költségvetési intézményeinek ele-

mi költségvetése
12. sz. melléklet  Elõzetes hatásvizsgálat
13. sz. melléklet Közvetett támogatások

/2/ E rendelet 2020. február 14-el lép hatályba, rendelkezéseit 2020. ja-
nuár 1. napjától kell alkalmazni.

Üröm, 2020. február hó 14. nap

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 

Üröm közigazgatási területére kiterjedõen 

2020. november 23. november 29. 

között patkányirtásra kerül sor.

Ebben az idõpontban várható, hogy a 

szolgáltató a méregdobozokat kihelyezi. 

Üröm, 2020. október hó 

Üröm Község Önkormányzata
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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 tör-
vény , valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás szabályairól szóló 21/2014(IX.11) számú rendelettel módo-
sított 27/2012 ( X.31) számú önkormányzati rendelet rendelke-
zéseinek megfelelõen nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az 
alábbi Üröm Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát képezõ ingat-
lan 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 hulla-
déknak minõsülõ – köves föld található.
1.4.2. Az ingatlanon keletkezõ csapadékvizet és a Szeder köz átfolyó vizét rész-
ben zárt csapadékvíz átvezetéssel kell kivezetni a Fenyves utcai zárt csapadék-
víz elvezetõ rendszerbe, az esetleges további csapadékvizet telken belül kell el-
szikkasztani. 
1.5. Vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
1.5.1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: nettó 350 millió Ft
1.5.2. A hasznosítás módja: értékesítés
 
2. A versenyfelhívás feltételei:
• A vagyontárgy kikiáltási ára: minimum 315 millió Ft + ÁFA (bruttó: 400 050 000 Ft)
• A pénzügyi teljesítés az adásvételi szerzõdés aláírását követõ maximum 12 havi 
kamatmentes részletfizetéssel, havi részletekben, átutalással történik. Az adás-
vételi szerzõdésben a tulajdonjog biztosítására a vételár megfizetéséig tulajdon-
jog 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 gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatko-
zattételi határidõ eredménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. §. (1) bekezdés 1.pont-
ja 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. december 2. 12.00 óra
• Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani 
postai úton, valamint Ürömi Polgármesteri Hivatal Titkárságán, zárt borítékban le-
het. 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 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat 
eredeti és másolati példányát oly módon kell összefûzni, hogy ahhoz iratot sérü-
lés mentesen ne lehessen hozzácsatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz 
csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályáznak a kiíráshoz mellékelt formanyom-
tatványon 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 tulaj-
donjogát a teljes vételár klfizetéséig fenntartja.
• Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: az ajánlatok bontását követõ 30 nap.

• A kiíró pályázati biztosítékként bruttó 31 000 000 Ft, azaz bruttó harmincegy-
millió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pá-
lyázat felbontásáig kell Üröm Község Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél veze-
tett 11742001-15390280 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben 
a pályázati biztosíték fenti határidõig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat ér-
vénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képe-
zi a szerzõdés megkötésekor. Amennyiben a nyertes pályázó hibájából nem kerül 
sor a szerzõdés megkötésére, úgy a pályázati biztosíték nem illeti meg a pályá-
zót, 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 visszavonja, il-
letve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidõ alatt a szerzõdést 
nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
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 cégnyilvántartás-
ba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, 
valamint képviselõjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

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 fog-
lalt feltételeknek való megfelelésrõl.
• A pályázó árajánlatát, mely nem lehet kevesebb mint a kikiáltási ár, valamint nyi-
latkozatát, hogy a vételárat az adásvételi szerzõdés aláírását követõ 15 napon be-
lül 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 nélkü-
li eredménytelenné nyilvánítására.

5. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:
• Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2020. december 2. napján 17 óra , 
az Ürömi Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2096 Üröm, Iskola u.10), testüle-
ti ülés keretében.
• Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a 
pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

6. Az eredményhirdetés módja: az ajánlatok felbontását követõen, 
folytatólagos testületi ülésen.

7. 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 testületi ülésen (ameny-
nyiben jelen van a nyertes ajánlattevõ) történik az egyeztetés a szerzõdéskötés 
idõpontjáról. Amennyiben a nyertes ajánlattevõ nincs jelen, úgy a megadott 
elérhetõségen történik a kapcsolatfelvétel.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a va-
gyonrendeletben foglaltak az irányadók.

Az ingatlannal kapcsolatos mûszaki kérdésekben tájékoztatást illetve helyszini 
megtekintéssel kapcsolatos egyeztetést Légrádiné Balajti Edit mûszaki 
fõtanácsos nyújt. 
(26/350-054/122 mellék)

Üröm, 2020. október 19.

  Laboda Gábor
  polgármester
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pályázat
Ürömi tükör

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

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezõen csatolandó)
Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

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

  

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

 Pályázó neve nyomtatott nagybetûvel Pályázó aláírása

Elõttünk, mint tanúk elõtt:

 1. tanú 2. tanú

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

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

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

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

P. H
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TÁJÉKOZTATÓ
az Ürömi Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetõ szolgáltatásairól

A szolgálat célja, hogy a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelõen a község lakosainak komplex segítséget nyújt-
son a szociális, mentális problémák és egyéb krízishelyzetek megszüntetése érdekében. A gyermekvédelmi alapellá-
tás segít a gyermekek testi-lelki egészségének megõrzésében, a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítésében, tá-
mogatja a szülõket kötelességeik teljesítésében. 

Az intézmény szerepet vállal a felnõtt ellátás keretében a lakosok testi-lelki egészségének fenntartása és megõrzése 
érdekében, valamint a szociális biztonság megteremtésében. 

Célunk a veszélyeztetettség és krízishelyzetek megelõzése és a már kialakult veszélyeztetettség, krízishely-
zet megszüntetése. A szolgálat észlelõ- és jelzõrendszert mûködtet, melynek a tagjai az egészségügyi szolgáltatók, 
védõnõi szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, a nevelési-oktatási intézmények, rendõrség stb.

Szolgáltatások: Tájékoztatás, információnyújtás, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatóhoz, segítõ beszélgetés, se-
gítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, adományok közvetítése, szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya segí-
tése, gyermekek és ügyfelek panaszának meghallgatása, illetve ügyében intézkedés, családgondozás, családlátogatás.

A szolgáltatás Üröm község területén élõ, minden korosztály számára térítésmentesen igénybe vehetõ. A szolgálta-
tás igénybevételérõl és annak feltételeirõl kérjen tájékoztatást a szolgálat munkatársától. A szolgálat vezetõje: Petromán 
Anikó.

Ha környezetében gyermekbántalmazást, veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlel, tegyen jelzést szolgála-
tunk felé az alábbi elérhetõségeken:

Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola utca 10.
06-20-289-8054
E-mail: gyermekjoletiurom@gmail.com

Ügyfélfogadás:
hétfõ: 8.30-13.00
szerda: 10.30-15.30
péntek: 8.30-12-00

A szolgáltatás igénybevételérõl és annak feltételeirõl 
az alábbi elérhetõségeken kérhet tájékoztatást: 
Elérhetõsége: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5. 
06-26/334-140, 06-30/228-0249
E-mail: gyermekjolet.pilisvorosvar@gmail.com

Nyitva tartás: hétfõ 8.00-17.00
  kedd 8.00-16.00
  szerda 8.00-16.00
  csütörtök 8.00-16.00
  péntek 8.00-15.00

TÁJÉKOZTATÓ
a Városi „Napos Oldal” Szociális Központ  Család- és Gyermekjóléti Központ

elérhetõ szolgáltatásairól

A szolgálat szakmai kapcsolatban áll a pilisvörösvári Városi „Napos Oldal” Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti 
Központtal, ahol az alábbi szolgáltatások térítésmentesen vehetõk igénybe:

Jogi tanácsadás: szociális, gyermekvédelmi – és családjogi ügyek, (pl.: bontóperek, gyermektartás, gyermekelhe-
lyezés, házassági – és vagyonjogi ügyek), személyiségi jogokkal kapcsolatos ügyek, munkaügy, polgárjogi ügyek (pl.: 
öröklés, ingatlanjog, végrehajtási ügyek)

Pszichológiai tanácsadás: pszichés problémák, életvezetési- és gyermeknevelési probléma esetén több alkalmas 
tanácsadáson vehet részt, mely segíthet továbblépni egy nehéz élethelyzetbõl, elfogadni a külsõ körülményeket, feldol-
gozni a lelki terhet.

Családterápia: mûködési egyensúlyát vesztett családok, párok kaphatnak segítséget konfliktusaik rendezéséhez. 
A központ készenléti szolgálatot mûködtet a nyitva tartáson túli idõben az alábbi telefonszámon: 06-20/276-0065
Ügyeleti idõ:
hétfõtõl-péntekig: délután 16- reggel 8 óra
hétvégén és munkaszüneti napokon: 0-24 óra

táJékoztatÓ
Ürömi tükör
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KÖZÉRDEKŰ
Ürömi Tükör

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 107
Pilisvörösvári Rendõrõrs 06 26 330 130 
Körzeti megbízott 06 20 489 6712

FÕGÁZ 06 40 474 474
DMRV 06 27 511 511

ELMÛ 06 20/30/70 978 5611
hibabejelentés 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  
Alterra Kft (szennyvíz szippantás) 06 70 501 0060
Ürömi Polgárõrség 06 30 621 0615

Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7. 06 1 485 6900

Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. Sárfy Zsuzsanna hivatalvezetõ 06 26 530 066

Gyámhivatal 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. 06 26 530 066

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

Pilisvörösvár Tankerület 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 104. 06 26 330 274 

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi központ)
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3. 06 23 441 920

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 2096 Üröm, Iskola u. 4.
Papp Ákos intézményvezetõ 06 26 550 013

Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18. 06 26 350 199

József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3. 06 26 350 165

Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37. 06 20 289 8125 
Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22. 06 26 350 658
Király Veronika bölcsõdevezetõ 06 20 405 5397

Idõsek Klubja
(nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 
2096 Üröm, Ady Endre u. 3. 
Szemerei Mihályné intézményvezetõ 06 26 350 162

Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola u. 10. 
Csanády Beáta intézményvezetõ 06 26 350 054/110

Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn 06 70 61 99311

Interwork Temetkezési KFt
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a  
Ügyelet 0-24 06 20 548 5886, 06 20 398 0160, 06 20 344 6060

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
 06 20 267 9545

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

1.) Polgármester:
 minden második páros hét szerda 13.00 – 16.00 óráig,
 Alpolgármester I.:
 minden páratlan hét szerda 09.00 – 12.00 óráig, 
 Alpolgármester II.:
 minden páros hét szerda 09.00 – 12.00 óráig, 
 Jegyzõ:
 minden 2.hét szerdáján 10.00 – 13.00 óráig
 tart félfogadást.

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

 a) Ügyintézõk: hétfõ 13.00 – 16.00 óráig
  kedd nincs ügyfélfogadás
  szerda 8.00 – 17.00 óráig
  csütörtök nincs ügyfélfogadás
  péntek 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

GYERMEKRENDELÉS,
Üröm, Dózsa György út 34.

 Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
 26/550-097 26/550-117
Hétfõ 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm
Kedd 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm
Szerda 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm
Csütörtök 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm
Péntek 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm

TANÁcSADÁS

Kedd 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Kerekes Ildikó
Szerda 08.00 – 16.00 Pilisborosjenõ
Szerda 08.00 – 11.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella
Csütörtök 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella

RENDELôK

Üröm, Dózsa György út 34. 26/550-097, 26/550-117
Pilisborosjenõ, Fõ u. 18. 26/536-033

VÉDôNôI SZOLGÁLAT

Üröm, Dózsa György út 34.
26/550-078

Tanácsadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban.
I. Körzet: Kazinczy Edit 06 20 383 61 33
II. Körzet: Pribuszné Szabó Krisztina 06 20 354 70 98
III. Körzet: Schieszlné Zsedényi Beatrix 06 20 383 11 66
IV. Körzet: Horváth Katalin 06 20 382 86 89

A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefonon egyeztetett 
idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA

Éjszakai ügyelet Este 17 órától reggel 7 óráig
Hétvégi ügyelet: Péntek 17 órától hétfõ reggel 7 óráig

Pomáz, Kossuth u. 21.
Orvosi rendelõ ügyeleti telefonszám: 06 30 992 9257

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyermekor-
vos látja el a következô beosztás szerint:

Hétfô: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella
Kedd: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó
Szerda: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella
Csütörtök: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó
Péntek: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella

Telefon dr. Gaál Gabriella:   06-70-646-2562
 dr. Kerekes Ildikó:  06-70-292-2269

FOGÁSZAT
Üröm, Dózsa György út 34.

26/550-126

 Hétfõ  8.00 – 14.00
 Kedd  8.00 – 14.00
 Szerda  14.00 – 20.00
 Csütörtök  14.00 – 20.00
 Péntek:  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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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.

FELNÔTTRENDELÉS

ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ, 
Üröm, Dózsa György út 34. 

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

 Dr. Fehér Eszter Dr. Somogyi András Dr. Gelencsér Tamás
 26/550-135 26/ 550-071 26/ 550-082

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

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

Tisztelt Ürömi Polgárok!
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2020. évi köz-

meghallgatása – figyelemmel a COVID-19 járványveszélyre és az ezzel 

kapcsolatos megelõzõ intézkedések betartására mellett kerül sor: 2020. 

november 25. napján (szerda) 15 órakor. 

Helyszín: Ürömi Polgármesteri Hivatal (Tanácsterme)

A közmeghallgatásra érkezõ lakosok számára kötelezõ a maszk viselé-

se, a hivatal bejártai mellett elhelyezett automata kézfertõtlenítõ használ-

ta, valamint testhõmérséklet mérés, melyet a hivatal munkatársa fog elvé-

gezni. 

Aki írásban kívánja feltenni kérdéseit, úgy írásbeli kérdéseiket novem-

ber 24. napján 16:00 óráig várjuk postai úton (2096.Üröm Iskola utca 10.) 

vagy elektronikus úton(pmh@urom.hu).

 Laboda Gábor 

 polgármester
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Rock and Roll táboR
Ürömi tükör

Kedves Olvasók!
Idén totálisan máshogyan alakult minden, mint eddig. Nem csak nálunk, mindenhol. 
Nehéz volt a második félév kiesése után újra visszaépíteni, amit eddig felépítettünk a 
Gyerekekkel. Mellettük szóljon, hogy hatalmas szeretettel ûzik az akrobatikus rock and 
rollt, így még az online edzéseken is maximálisan teljesítettek. Nem adták fel, várták, 
hogy újra el tudjuk kezdeni a rendes edzéseket. Kitartásuk, akaraterejük példamutató.

Bejárós nyári tánchéttel kezdtük el ismét a közös munkát, melynek idén is az ürömi 
Mûvelõdési Ház adott otthont. Sokat fejlõdtünk, játszottunk, tanultunk, barátkoztunk, és ami a 
legfontosabb, hogy minden Gyerkõc szuper jól érezte magát a macskák témájú tábor alatt.

A nagyobb verseny
zõknek idén is ott al
vós tábort szervezett 
egyesületünk. Ez a tá
bor Egyházaskozáron 
került megrendezés
re, mely komoly szak
mai tábor volt napi 
2x3,5 órás edzések
kel.  Itt a Gyermekek 
állóképességét javí
tottuk, tánctechnikai 
felkészítést kaptak, 
koreográfiákat ké
szítettünk. Esténként 
csapatépítõ feladatok, egyszer a héten egész napos 
strandolás a kaposvári strandon, utolsó nap közös záró buli volt. 

Aki kedvet kapott csatlakozzon hozzánk!  Szeretettel várunk: 
hétfõn és szerdán 17.0018.00ig, a Mûvelõdési Házban a kezdõk 
edzésén. 

Matiszné Kollárik Zsófia

Pink Panthers Akrobatikus
Rock and Roll TSE Ürömi Szakosztály
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SPORT
Ürömi Tükör

Az Ürömi Sport Club hírei
Korosztályainkról csak röviden szeretnék írni, 
mert a visszatérõ vírus miatt teljesen irreálisak a 
bajnokságok,tornák eddigi eredményei!

Felnõtt csapatunk hétrõl-hétre sajnos létszámproblé-
mákkal küzd! Alap, kezdõcsapatból vannak, akiket a ví-
rus miatt a munkáltató nem enged játszani, van súlyos 
sérültünk, ami mérkõzés közben történt (lábtörés)! Így 
nagyon nehéz! Több öregfiúk korú játékost kellett akti-
válni ezekre a nehéz idõkre! Tavasszal majd egyenes-
be jövünk ez biztos!

Utánpótlásunk valamennyivel jobban „állja a sarat”, a ví-
rus ellenére! Nagyon sok új gyermek jött szeptember elején, 
fõleg az 5-8 éves korosztályba! A Bozsik Tornákon minden 
héten részt veszünk! Remélem ez így is marad…



VIII. – IX. – X. – XI. – XII. 41

SPORT
Ürömi Tükör

A derûsebb hírek a beruházásokhoz köthetõek! A 
képviselõ-testület megszavazta az új konténer öltözõk átalakí-
tását az MLSZ elõírásainak megfelelõen! Ez október-novem-
ber hónapban megvalósul  helyi vállalkozók segítségével! 

A 3 „D”-s rozsdamentes kerítés  a pálya körül elkészült 
320 méter hosszan! Ezzel a létesítmény zárhatóvá vált! Nap-
pal nyitva lesz a kifüggesztett házirend szerint, de éjjel zárva 
lesz a pálya! Az ürömi lakosok ingyen használhatják, ahogy 
eddig is, de ezt kérésre  igazolni kell fényképes igazolvánnyal 
és lakcímkártyával! Bérlésre van lehetõség a kifüggesztett 
módon! A bérlési szándékot minimum  két nappal elõtte  je-
lezni kell!

Maradok tisztelettel:
Podhorcsek Miklós

Ürömi SC elnök 
T.: 0620-208-7782

A Nemzet tehetségeiért díjat kapott az Óbudai karate szakedzõ
Szabó János, a Gankaku Sportegyesület vezetõedzõje, „Bonis Bona - Nemzet tehetségeiért” díjat kapott, „Kiváló 
tehetségsegítõ” kategóriában. Az elismerést Novák Katalin család-és ifjúságügyért felelõs államtitkár adta át a 2020. évi 
Bonis Bona gálán.

A mester a következõ szavakkal kommentálta az eseményt facebook oldalán:

„Feleségemmel több mint negyed évszázada dolgozunk azon, hogy tehetséges,  és nem tehetségesnek mondott (!) 
gyermekeket segítsünk. Nem kérdés, hogy minden gyermek tehetségként indul az életben. A kérdés az, hogy fel-
színre tudjuk e hozni! Megtaláljuk e az „Õ” egyéni „útját”, és ha igen, hogyan tudjuk segíteni benne? Több eszköz is 
van erre. A miénk a Karate-do, ami már nagyon sok ember életét terelte pozitív irányba (köztük a mi életünket is). A 
SZÜLÕ-TANÁR-EDZÕ tengely hatása rendkívül fontos a gyermekek személyiségének kialakulásában így a tehet-
ségkutatás – tehetséggondozásban is. Meglepetés és öröm volt számomra, hogy ezt a Nemzeti Tehetség Program 
kuratóriuma is elismeri.  Úgy gondolom, hogy ez a díj elismerése munkánknak feleségemmel, és egyben elismeré-
se a Karate-do-nak (és más harcmûvészeteknek, küzdõsportoknak)! Büszkén vettem át a „szakma” nevében is. Kö-
szönöm a döntésben résztvevõknek az elismerést magam és edzõtársaim nevében! Köszönöm tanítványaimnak és 
azok szüleinek, hogy jelöltek a díjra!”

Az edzõházaspár a pandémiás helyzetben is min-
dent megtett tanítványai kognitív és kondicionális ké-
pességeinek megtartásáért – fejlõdéséért. Sportoló-
ik és azok szülei jelölték Szabó Jánost a „Nemzet te-
hetségeiért” Szabó Jánosné – Tündét a „Nõk Magyar-
országért” díjra (ennek eredményérõl még nincs hír). 
Küldetésüket semmilyen körülmény hatására nem ad-
ták és nem adják fel. Így jelen helyzetben sem, amikor 
az iskolai kezdések is akadályozva vannak. Szeren-
csére megtalálták együttmûködõ és támogató partne-
rüket a Ghost Fitness Termet (1036 Budapest, Fényes 
Adolf u. 23.), ahol délutáni karate és reggeli energizá-
ló funkcionális edzésekkel várják kis csoportokban az 
érdeklõdõket. 

További információk:

https://www.facebook.com/gankakuteam
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Hagyományőrzők
Ürömi Tükör

Sajnos a Covid járvány miatt keveset tudtunk, tudunk 
együtt lenni. Nyáron még sikerült a féléves ünnepségünket 
megtartani a Hegyalja Vendéglõben. Ezen a rendezvényen 
köszöntöttük a születésnaposokat is. 

Augusztus 19-én tartottuk a Szent István napi ünnep-
séget közösen a Szépkorúak Egyesületével. 

Szeptember 26-án a szüreti ünnepséget csak sza-
badtéren tartottuk meg. Felvonultunk és vendégül lát-
tuk a gyerekeket és a résztvevõket házi süteményekkel. 
A jó hangulatról Sándor János és népi zenekara gon-
doskodott.

Remélem, hogy kellõ elõvigyázatosság mellett – rit-
kábban ugyan – de ezután is tudunk találkozni a klub-
tagjainkkal.

Mindenkinek jó egészséget kívánok! Vigyázzatok 
Magatokra!

Fehér Istvánné
elnök

Hagyományõrzõk hírei
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Hagyományőrzők
Ürömi Tükör

Búcsúzunk Busa Lajostól
Mély megrendüléssel vettünk tu do mást róla, hogy már nem vagy közöt tünk. Tudtunk súlyos 

betegségedrõl, de mégis bizakodva gondoltunk arra, hátha valami csoda folytán jobbra fordul az egészsé-
gi állapotod. Azt tudtuk, hogy ez csupán egy hiú remény, hiszen az orvos tudomány már többet nem tudott 
segíteni. Hatalmas fájdalmaddal együtt élve csendesen küzdöttél. 

A klubba mindig szívesen jöttetek párodal Pannikával, aki mindig melletted állt és segített a fájdalmad 
csökkenteni. Közöttünk egy kicsit feloldódtál, jól érezted magad. Olyankor a ráncaid kisimultak az arcodon, 
kis idõre még a fájdalmaid is enyhültek.

Legutóbb a költészet napján, igaz ülve, de elszavaltad a Szózatot, mert akartál valamit adni a barátaid-
nak. Késõbb lelkesen számoltál be Pannikával, fiaddal és párjával töltött tengeri hajóútról, amelyet 80. szü-
letésnapodra kaptál szeretõ családodtól. Családodról mindig büszkén beszéltél. Büszke voltál fiadra, csodá-
latos unokáidra, akiket szívbõl imádtál. Fájdalmaid azonban egyre erõsebbek lettek. Nem tudtál már együtt 
élni vele. Most már jó helyen vagy! Imádott lányod és menyed társaságában néztek le ránk és vigyáztok sze-
retteitekre. Fáradt lelked végre megpihent. Nyugodj békében! Emléked örökre megõrizzük!
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Szépkorúak
Ürömi Tükör

Klubunk élete igen megváltozott a Covid vírus miatt.Sza-
kaszos klubjárásunk sajnos nem tudja biztosítani az idõsek 
számára azt a fajta ellazulást, nyugalmat, biztonságot amit 
elõtte éreztek. Mindenkit félelem, aggódalom tölt el, így ne-
hezebbé vált klubunk élete is.

Próbáltam vezetõként úgy viselkedni,hogy nyugalmat, 
szeretetet, biztonságot nyújtsak, és a szabályok szigorú be-
tartása mellett legyen némi kis megmozdulás is. Volt ered-
ménye ennek is, hiszen új 4 taggal bõvült csapatunk. Így tel-
jes létszámunk 62 aktív, és 14 tiszteletbeli tag.

A szabadban megtartottuk közös ünnepünket, a kenyér-
szentelést, amit évek óta a Hagyományõrzõ Egyesülettel kö-
zösen rendezve ünnepelünk.

Némi kihagyás után jobbnak láttam megtartani a leendõ 4 
havi születésnapokat,mert a jóidõben kint a szabadban tud-
tunk teríteni és bográcsozni. Jókedvünket felpörgette Sándor 

János és zenekara akit nagy szeretettel fogadott a klubunk. 
Felejthetetlen szép napot töltöttünk velük.

Mivel választásom óta eltelt 5 év, így közgyûlést tartani és 
egyben vezetõt választani kellett az elkövetkezendõ öt évre. 
Ez hivatalos keretek között megtörtént, melyet ügyvédünk a 
cégbíróság felé benyújtott. Itt szeretném megköszönni min-
den egyes klubtagomnak,hogy megbíztak bennem az elmúlt 

5 évben, és egyhangúlag újabb 5 
év megbízást és bizalmat kaptam 
klubvezetõként.

Szigorú és határozott vagyok, 
ezért tudom, nem felelhetek meg 
mindenkinek. De ezt a csodálatos 
érzést amit itt átéltem és kaptam 
ezen a napon, sok vezetõnek kívá-
nom megélni. Azt, hogy a vezetõi 
poszt betöltésének javaslatakor 
egyszerre kivétel nélkül felszó-
lal ennyi ember, hogy „ne folytasd, 
mi téged akarunk”. Könnyeimmel 

Az Ürömi Szépkorúak 
Egyesülete eseményei
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Szépkorúak
Ürömi Tükör

küszködve nem is tudtam volna nemet mondani a sok szere-
tetet adó idõseimnek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek a bizalmát, és megígérem, próbálok továbbra is 
hû vezetõjük maradni.

Mivel szabad programjaink még nem merültek ki, elbátor-
kodtunk a koncertre Anna Pavlovna kápolnájához, ahol szin-
tén kicsit elfelejtettük a hétköznap gondjait.

Ha az idõ megengedi, hétvégén még a szüretre szeretnénk 
kimenni. Hogy hogyan folytatjuk tovább, azt sajnos nem tudjuk 
elõre.

Október elején a buszmegállókat õszire fordítjuk, kikerülnek a 
virágok annak reményében, hogy a megállók tavasszal újból vi-
rágosak lehessenek. Köszönjük minden rendezõnek a meghívást 
és ellátást a szüreti mulatságra. Nagyon jól éreztük magunkat.

Köszönöm klubosaimnak az eddigi kitartását, türelmét, fe-
gyelmét és a szabályok betartását. Ez meghozta eddigi gyü-
mölcsét, hiszen nem volt köztünk covidos beteg.

Mindenkinek kívánok továbbra is jó egészséget! türelmet! 
kitartást!

Ürömi Szépkorúak Egyesületének vezetõje:
Csonkáné Varga Ibolya
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Jógatábor
Ürömi tükör

Idén nyáron már a hagyományõrzõnek számító gye-
rekjóga táborunknak három hétig adott otthont az 
Ürömi Mûvelõdési Ház. 

Társammal, Hazai Dórával (szintén mozgásfejlesztõ 
gyermekjóga oktató, Szentendrérõl) már idén februárban 
nagy lelkesedéssel elkezdtük szervezni a nyári táborokat, 
ahová a saját tanítványaink mellett lelkes érdeklõdök je-
lentkezését is vártuk. 

Vannak gyerekeink, akik évek óta gyakorolnak velünk 
a gyerekjóga foglalkozásainkon. Õk itt már otthon érez-

ték magukat az elsõ perctõl kezdve. A mûvelõdési ház at-
moszférájának köszönhetõen azok a gyerkõcök is elég 
gyorsan otthonosan mozogtak, akikkel most találkoztunk 
elõször. 

Reggelenként jógával indítottuk a napunkat, és a min-
dennapjainkban hangsúlyos szerepet játszottak az érzel-
mek is. Ehhez nagy segítség volt a mûvelõdési ház szín-
házterme és színpada, ahol a gyerekek kifejezhették a 
drámajátékokon és a beszélgetéseken keresztül azt, ami 
bennük zajlik. 

Jógatábor
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Jógatábor
Ürömi tükör

A kis jógásaink a hét végére meseszép és megható 
elõadásokkal örvendeztették meg egymást és bennünket. 

A szokásos délutáni relaxációnk a színpadon és a me-
seolvasás is immár nélkülözhetetlen eleme a jógatábo-
runknak.

Kézmûves foglalkozások, hennafestés, szabad já-
ték, fagyizás és kirándulás is jutott minden hétre, amikor 
is elbandukoltunk a pilisborosjenõi Teve-sziklákhoz. Ott is 
különbözõ drámajátékokkal és piknikezéssel színesítettük 
a napunkat. Csodás idõt töltöttünk együtt, a ragyogó nap-
sütés is nekünk kedvezett és megható élményekkel gaz-
dagodtunk minden héten.

Öröm látni, milyen szép találkozások alakultak ki a gye-
rekek és a csoportok között, illetve a kicsik és a nagyob-
bak között is harmonikus volt az együttmûködés. 

Az ebédeinket  idén is az Öreg Sváb Étterem hangula-
tos teraszán költöttük el, ahol újra élvezhettük a személy-
zet kedves és odaadó vendégszeretetét.

Ezúton fejezzük ki mély hálánkat a mûvelõdési ház 
vezetõjének, Papp Ákosnak és a mûvelõdés szervezõként 

dolgozó Balázs Beának a vendégszeretetükért és minden-
napos segítségükért, hogy náluk otthon lehetünk a cso-
portjainkkal. 

Jövõre újra találkozunk!!! Namaszté 
Reptsik Anna és Hazai Dóri
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Szent IStVán-nap
Ürömi tükör

Szent István napjának elõestéjén az összegyûlt civil szer-
vezetek, elsõsorban az Ürömi Szépkorúak Egyesülete és 
az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület a Mûvelõdési ház 
közremûködésével rövid ünnepséget és mûsort rendezett a 
hivatal elõtti téren.

Az eseményen sor került az új kenyér megszentelé-
sére, amelyet idén Wilhelm Péter atya szentelt meg. Ezt 
követõen két mûsort is láthattak az érdeklõdõk.

Az egyik Matuz Gergely fuvolamûvész koncertje volt, 
amelyben egy õsbemutatóra is sor került „Üröm” címmel. 
A mû mellett klasszikus fuvolára írt mûvek hangzottak el.

A másik fellépõ Sándor János prímás és népi zene-
kara volt, amely operett és magyar nóta slágerek mel-
lett klasszikus mûvekkel is szórakoztatta a megjelent 
közönséget.

A mûsor után megkóstolhattuk az új kenyeret is.

Szent István-Nap
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Szent IStVán-nap
Ürömi tükör
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Szüret
ürömi tükör

Mindenki – résztvevõk és szervezõk is – bizonyos  fo-
kú aggodalommal tekintett az ez évi szüreti felvonu-
lás és rendezvény elé, ami a vírushelyzet miatt nem 
meglepõ.

Az idõ kissé borongós, de rendezvényekhez illõ, igen kelle-
mes volt, az évszakhoz megfelelõ átlaghõmérséklettel.

A kezdeti félelmek azon-
ban gyorsan elmúltak. Ismét 
elindult a menet, élén a Bíró 
úrral és a Bíróné asszony-
nyal. A kisbíró minden meg-
álláskor kidobolta a szüre-
tet és hírül adta a mulatság 
kezdetét.

Bár idén a szokásos 
fellépések elmaradtak, a 
jelenlévõket Sándor István 
prímás és népi zenekara 
szórakoztatta.

A helyszínen a must- és 
borkóstolás mellett, lehetõség 
volt egy tál babgulyás elfo-
gyasztására is.

A hagyományos szüreti 
rendezvénnyel minden év-
ben a régi falusi hagyomá-
nyok elõtt tisztelgünk a ko-
rabeli viseletekkel, szoká-
sokkal.

Szüreti Felvonulás 2020.
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KönyVajánló
Ürömi Tükör

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Elena Ferrante:
A felnõttek hazug élete
A Nápolyi regények szerzõjének új 
könyve. „Majd ha nagy leszel, meg-
érted!” Ki ne hallotta volna életé-
ben legalább egyszer ezt a mon-
datot? Gyerekként az ember (ideá-
lis esetben) legalább ideig-óráig egy 
tökéletesnek érzékelt világban léte-
zik. Szeretet és biztonság veszi kö-
rül, a kötelességeknek és a játék-
nak is megvan a maga ideje, az élet 
egy meghatározott, kiszámítható 
rend szerint zajlik. Aztán, hol elõbb, 
hol utóbb, de legkésõbb a kamasz-
kor kezdete körül, történik valami – 
vagy akár több esemény egyszerre 
–, ami darabokra töri ezt a vélt töké-
letességet…

Palotás Petra: Kötéltánc
Az írónõ legújabb történetével, a 
Circus Monte-Carlóval egy igazi, 
érzelmektõl fûtött kétrészes csa-
ládregényt kapunk. Egy több or-
szágon átívelõ históriát, amely a 
nyolcvanas évek NDK-beli Drez-
dájából indulva semmihez sem 
hasonlítható hangulatával külön-
leges világba kalauzol bennünket. 
Egy könyvet, amelyben a cirkusz 
porondján éppúgy fõszerepet 
kap a rettegés, a szenvedély és 
a szemfényvesztés, mint a politi-
kában.

Fredrik Backman: 
Hétköznapi szorongások
A szerzõ a svéd irodalom egyik leg-
ismertebb és legsikeresebb írója.
Szilveszter elõtti nap egy svéd kis-
városban. Egy ingatlanügynök úgy 
véli, ez megfelelõ idõpont egy lakás-
bemutatóra, ám nagyobbat téved, 
mint azt elsõre gondolnánk. Egy ku-
darcot vallott bankrabló ugyanis me-
nekülés közben beront az épületbe, 
és túszul ejti az összes érdeklõdõt...
A témája az ember maga, az 
egyszerû, a hétköznapi, akár szür-
kének mondható figura, akinek az 
élete bármikor vehet egy 180 fokos 
fordulatot, és a szerzõ maga is kí-
váncsian várja, hogy fõhõse hogyan 
boldogul.

Peter Pomerantsev:
Semmi nem igaz, bármi lehetséges
Üdv a 21. századi Oroszország szürreális 
szívében! Ez itt az új pénz és az új hata-
lom birodalma, mely oly gyorsan változik, 
hogy darabokra töri maga körül a valósá-
got. Az ország, ahol semmi nem igaz, és 
bármi lehetséges, még az elképzelhetet-
len is. Szórakoztató és felkavaró, felejthe-
tetlen utazás a dekadencián át az õrületbe 
tartó országba. 

A szerzõ orosz szülõk gyermeke, de Angliában nõtt fel. Az orosz 
szellemrõl ír, mely nagy részben még mindig a múlt hagyománya-
inak hódol, amit pedig nyugatról át-
vett, azt is saját mintájára, céljai-
nak megfelelõen formálja át. A la-
pokon megelevenedik a kapzsi-
ság és pénzéhség miatt folyamatos 
fejlõdésben élõ Moszkva.

Nyáry Luca: Vigyázat, törékeny!
Zsófi tizenhat éves, a legjobb barát-
ja a fülhallgatója, az érzelmek kiké-
szítik és fogalma sincsen hogyan to-
vább, élete egy véget nem érõ lejtõ. 
Zsófi retteg attól, hogy mi várja az 
alján, éppen ezért úgy dönt, hogy 
nem is akarja megtudni és helyet-
te inkább az életbõl kivezetõ utat vá-
lasztja. Vajon törvényszerû az ösz-
szeroppanás, vagy elcsíphetõk 
azok a pillanatok, amikor még van 
választás? Nyáry Luca elsõ köny-
ve kendõzetlenül mutatja be a de-
presszió legkeményebb arcait is. Nem csupán egy tehetséges fiatal 
szerzõ regénye, hanem korrajz és látlelet is, a szereplõké és a ka-
masz lété egyaránt.

Vadadi Adrienn: Öten a kõhegyen
Három gyerek és két kutya bak-
tat a lassan alkonyodó erdõben… 
Vajon hogy kerülnek a gyerekek 
egyedül a Kõhegyre, és mi a cél-
juk? Mi lehet az a Fontos Dolog, 
amit keresnek, amit végre akar-
nak hajtani? Miért nem szóltak ró-
la a szüleiknek? Bozó, Julka és 
Zsiga segíteni akarnak egy barát-
juknak, de nem szeretnék, ha a 
felnõttek beleszólnának a dolguk-
ba. Igyekeznek önállóan megol-
dani egy nehéz helyzetet, de úgy 
tûnik, hogy minden ellenük dolgo-
zik – eltévednek, lemerül a telefon-
juk, közeledik az este. Nem ma-
rad más, mint a híres kutyaorr és 
kutyahûség!

A könyvtár nyitva tartása:

 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@gmail.com
www.facebook.com/konyvtarurom

www.urom.hu (intézmények – könyvtár)

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Mervó Katalin könyvtáros
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REnDŐRSÉG
Ürömi Tükör

A szeptemberi becsengetéssel sok diák ült kerékpárra, 
állt rollerre, hogy gyorsabban eljusson az iskolába. A 
meleg õszi idõ pedig kedvez a járgányok azon szerelme-
seinek is, akik hétvégi kirándulásokhoz használják.

A kerékpár közlekedési eszköz. Ez azt jelenti, hogy a 
jármûvekre vonatkozó közlekedési szabályok vonatkoznak rá. 
A roller nem számít közlekedési eszköznek, ettõl függetlenül 
használatuk szintén óvatosságot és nagy körültekintést igé-
nyel, hogy ne történjen baleset.

A közlekedés biztonsága mellett hasonlóan fontos a kerékpár, 
a roller ellopásának megelõzése is, figyelemfelhívásunk most 
erre tér ki.

Fogadjátok meg tanácsainkat!

• Kerékpárod, rollered soha ne hagyd õrizetlenül! A tolvajnak 
két perc is elegendõ!

• Ha kerékpárod az utcán állítod le, mindig tegyél rá lakatot, 
biztonsági láncot! A kerékpárzár minõsége álljon arányban a 
kerékpár árával. A lábbal hajtható rollerek nagy elõnye, hogy 
könnyen összecsukhatók, így bárhova magaddal viheted.

• Lehetõség szerint a kerékpár vázrészét zárd oda valamilyen 
nehezen mozdítható tárgyhoz! 

• Írd fel a kerékpárod vázszámát, egyedi azonosító jeleit, 
mert ha esetleg ellopják, ezzel segítheted a nyomozást és a 
mielõbbi megtalálást! A lábbal hajtható rollerre valamilyen tit-
kos jelet rakj, így ha elviszik és késõbb valahol viszontlátod, 
könnyebben felismerheted.

• Nagyobb értéket képviselnek az elektromos rollerek, amelye-
ket elsõsorban a gyorsabb városi közlekedés reményében vá-
sárolnak. Nincs szükség motorkerékpár vezetõi engedélyhez, 
14 éves kor felett, bukósisak használatával használható. Ösz-
szecsukható, azonban a súlya miatt nem lehet „csak úgy” fel-
kapni és bevinni bárhová, ezért érkezés után gondoskodj a 
biztonságos parkolásról, tárolásról!

• Mindig megbízható üzletbõl, embertõl vásárolj kerékpárt, 
rollert! A valós értéknél jóval kedvezõbb áron kínált porté-
ka legyen gyanús! Fõként, ha papírokkal sem rendelkezik, 
elõfordulhat, hogy bûncselekménybõl származó kerékpárt 
vagy rollert kínálnak neked eladásra.

A rendõrség 2015-ben indította el a BikeSafe elnevezésû ke-
rékpár regisztrációs országos programját, amelynek során 
lehetõség van egyénileg vagy a rendõrség közremûködésével 
regisztrálni a kerékpárokat a www.bikesafe.hu oldalon. Ameny-
nyiben ezt szeretnéd igénybe venni, kérdezd meg a lakhelyed-
hez legközelebb található rendõrkapitányságot, hogy mikor 
lenne erre lehetõséged.

Biztonságos idõtöltést kívánunk!

TEKER(g)ÕK és ROLLERESEK FIGYELMÉBE!

PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY
1145 Budapest, Róna utca 124. *: 1557 Budapest, Pf. 20. (:460-7101; BM: 28-811

E-mail: elbir@pest.police.hu
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ÁLLATMENHELY
Ürömi Tükör

Budapesttõl csak pár kilométer, de a városi forgatag 
után egy teljesen más világ vagyunk. Itt éljük min-
dennapjainkat védenceinkkel együtt, a Bowling pá-
lyától 1 km-re a Budai úton, a Pilisborosjenõ felé 
vezetõ úton. Az évek alatt Ürömi Duhajdombi Állat-
otthon néven vált ismertebbé kis csapatunk.

A területhez tartozó kutyaiskolának nagy szerepe volt abban, 
hogy az állatvédelmi tevékenységünket az elmúlt években finan-
szírozni tudtuk.

 Öt környezõ településen látunk el úgymond „ebrendészeti 
feladatokat”! 

Üröm, Pilisborosjenõ, Solymár, Pilisszentiván és Pilisszántó tér-
ségben, valamint eseti megbízásokat teljesítünk Remeteszõlõsön. 
Az ebrendészet szóhoz Magyarországon mindig valami szörnyû ér-
zés társul. Valóban nagyon ritka, hogy az önkormányzatokkal meg-
kötött szerzõdés alapján az ebrendész által begyûjtött kutyák nem 
altatásra kerülnek, hanem reményt kaphatnak arra, hogy egyszer 
családban élõ, boldog kutyaként élhessenek. Nálunk az Ürömi Men-
helyen ez történik. Nincs altatás, csak esély. Minden napra jut egy 
pár csatangoló kutya, aki a segítségünkre vár. Szerencsére egyre 
több a chippel ellátott kutya, így a elkóboroltak nagyobb része nem 
is kerül a menhelyre, hanem már aznap hazakerül, köszönhetõen 
a lakosoknak is, akik egyre többen válnak felelõs állattartóvá. Saj-
nos még mindig vannak olyanok, akik felelõtlenek, akik nem gon-
dolnak bele, hogy az állat élete rajtuk múlik. Természetesen van-
nak véletlenek, de sokszor a gazdák figyelmetlenségén vagy 

Ürömi Duhajdombi Állatotthon
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ÁLLATMENHELY
Ürömi Tükör

nemtörõdömségén múlik. Szoros együttmûködésünk van a Közte-
rület felügyelet munkatársával, akit ha bármikor hívunk, a segítsé-
günkre van. Illetve az önkormányzat egyes dolgozóival, akik a be-
jelentéseket kezelik és jelentik felénk. Az is elõfordult, hogy pont az 
önkormányzat tetejérõl mentettünk kisállatokat, amihez minden se-
gítséget megkaptunk!

Napi szinten Ürömrõl több bejelentést kapunk akár talált vagy 
elveszett kutyákkal kapcsolatosan. Sajnos még mindig sok a vis-
sza-vissza térõ,  kijárós kutya. Tartsuk tiszteletben, hogy nem 
mindenki szereti a kutyákat, valaki fél, vagy félt pl. gyereket. Tart-
suk tiszteletben, hogy vannak kutyások és nem kutyások, mi ar-
ra törekszünk, hogy ne legyen különbség, hiszen a közösségi 
együttélés szabályainak betartásával, harmonikusan együtt tu-
dunk élni!

Egy kutya a közterületen hatalmas veszélyforrás mind a ku-
tyának, mind az autósoknak egyaránt. Nem is olyan régen egy 
folyton kijáró kutyát ütött el az autó, amiben hatalmas, több milli-
ós kár keletkezett. Természetesen a rendõrségi feljelentés meg-
történt és a gazdának ki kell fizetnie az autóban keletkezett kárt.

Kutyaiskolánk szerves része a mindennapjainknak, szakmai 
csapatunk, heti 4 alkalommal várja a tanulni vágyó kutyásokat.

Már „babakorban” lehet jönni, és megtanulhatják a hétközna-
pi élet alapszabályait miként lehet harmonikusan, nyugodt életet 
élni szeretett kedvencünkkel.

A kutya lemozgatásával, csökkenthetjük a szökési kísérlete-
ket és a kert is épségben maradhat, hiszen a törõdést a kutya is 
meghálálja.

 Célunk a befogott, de gazdis állatok visszajuttatása eredeti 
tulajdonosuknak, feltéve hogy a tartási körülmények megfelelõek  
A lelkileg vagy testileg sérült védenceink rehabilitálása, gyógyítá-
sa és tanítása. Ellenõrzötten adunk örökbe, családlátogatással, 
örökbefogadási szerzõdéssel, kizárólag oltott, chipezett, egész-
séges állatot, ivartalanítva. A kölyköket 6 hónapos kor alatt ivar-
talanítási kötelezettséggel, amit szigorúan ellenõrzünk.

További célunk, hogy már gyermekkorban megtanítsuk a 
felelõs állattartást, ezért szívesen látogatunk el iskolákba, óvo-
dákba, Így többek között a ürömi Iskolába is, ahol mindig nagy 
szeretettel és érdeklõdéssel fogadtak minket, mind a gyerekek, 
mind a tanárok.

2020-ban kiérdemeltük a Családbarát Menhely Bronz foko-
zatát!

Negyedévente nagyszabású rendezvényeket szervezünk, 
volt már nálunk farsang, gyereknap, állatok világnapja, karácso-
nyi party. Az Ürömi Menhely egy lehetõség. Egy modell, hogy így 
kell csinálni, mert így is lehet.

Megtalálhatóak vagyunk a https://uromimenhely.hu/ és a 
https://www.facebook.com/uromimenhely

Várunk mindenkit szeretettel!
Szûcsné M. Adrienn

Ebrendész, Aranykoszorús mesterkiképzõ
Nemzetközi Munkabíró
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Kápolna-koncert
Idén is sor került a hagyományosnak mondható 
komolyzenei koncertre a Szent Alexandra Kápol-
na kertjében.

Az eseményre szeptember 18-án került sor és a vi-
szonylag késõi idõpont ellenére napos, kiváló idõnk volt. 
A járvány ellenére is – ahogy az ezen az eseményen 
lenni szokott – teljes teltház volt.

A gondosan megtervezett idõponttal  természete-
sen elkerülhetõ volt az is, hogy korán besötétedjen úgy 
hogy még a Templom megtekintésére is maradt idejük 
a résztvevõknek.

Ezúttal már második alakalommal a Brass Dance 
zenekar lépett fel. Az egyes tételek között a zenekar 
vezetõje Sörfõzõ Zoltán részletesen mesélt  a közön-
ségnek a különféle zeneszerzõkrõl és mûveikrõl, külön  
kiemelve a kortás Beethoven és Alexandra Pavlovna 
nagyhercegnõ kapcsolatát.

A koncerten – többek között – Charpentier, Handel, 
Bach, Csajkovszkij és más neves zeneszerzõk mûvei 
is elhangzottak. A zenekar vezetõje elmondta: sok-
szor igen nehéz a szimfonikus nagyzenekarra íródott 
mûveket, fúvós-kamarazenekarra hangszerelni, azon-
ban õk láthatóan megbirkóztak a feladattal. 

A rendezvény az Önkormányzat jóvoltából idén is in-
gyenes volt.

KONCERT
Ürömi Tükör
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Alapítva: 1980

SzolgáltAtáSAink:
–  Új éS HASZnálT 

gumiABronCS 

érTékESíTéS éS SZErEléS

–  márkAfüggETlEn 

AuTóSZErviZ

–  mûSZAki viZSgáZTATáS

–  fuTómûBEállíTáS 

CCD kAmEráS 

TECHnológiávAl

–  ComPuTErES DiAgnoSZTikA

Cím: 2096 Üröm, 

Ürömi út 12.

nyitvA:

H–P.: 8–17, Szo.: 8–13

tel.: 26/336-063

kÉzi AUtÓmoSÓ 
ÉS kozmetikA

új minôség, új telefonszám:
+36 20 344 1884

Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

Tel.: 06-20-9382-405 
06-26-350-247

Nyitva tartás:    H—P: 07—17 
  Sz.: 07—12

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057 

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919
lfj . Dr. Molnár Attila
06-30-964-2160

Véd�oltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

06-26-351-465  
Mobil: 06-30/9-508-192

COBRA-CONTO kft.
1139 Budapest Fáy u. 12/c

Telefon:
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés, 
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet 

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

Korompai Balázs/O2 Consulting Bt.
70/948-9257

HÉTF�–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

T: (26) 321-351, (30) 9431-555

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

06-30-964-2160
Véd�oltások, ultrahang, labor- 

vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

1138 Bp. Népfürdô u. 19/cCOBRA CONTO KFT.
1138 Budapest Népfürdô u. 19/c

Telefon:
06-1-238-0214, 06-1-238-0215

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

Munkaügy- bér-, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI  MUNKÁK, HITELÜGYINTÉZÉS
Üröm, Dózsa György út 47.

06 70 210 58 96                06 26 350 671
06 30 476 8154                 06 30 696 6968

jaavor@mail.tvnet.hu

HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!

KIPUFOGÓ KLINIKA
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Katalizátorok, flexibilek szerelése 18 hónap garanciával

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

mi is) 
• motorkerékpár-gumi szerelés 
• gumiárusítás 
• futómûállítás és szerelés 
• szerviz, autójavítás 
• olajcsere 
• computeres hibadiagnosztika 

Üvegfóliázás: 0630-9-324-585 
Autómosó: 0670-935-55-15 

Technikai és szakmai felkészültségünk le-
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítá-
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés, 
hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 
info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

Mosógép – egyéb háztartási gép
javítása – festés, mázolás, burkolás 

vagy takarítás vállalása.

06/20/363-1303
Megbízható, precíz, gyakorlott 

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

vasalást, egyéb háztartási munkát.
06-30/713-3150

Tûzifa kapható!

molnár állAtgyÓgyáSzAt 
ÉS HomeoPátiA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.

(korona étteremmel szemben)

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.

Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14–19 h

 hétfõ, péntek 17–19 h

 szombat 9–12 h

ifj.Dr.molnár Attila 06 30 9642-160

Dr. molnár Attila 06 30 9846-692

rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+

NYERJEN az Üröm-Csillaghegy 
kisbusszal idôt!

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)

LA-PE BT.
Építôanyag gyártó és 

értékesítô Betéti társaság

2096 Üröm, 

Budakalászi út 0/64/7

tel.: 06-20-9382-405 

06-26-350-247

Nyitva tartás: 

H–P.: 07–17 

Sz.: 07–12

– zsalukô 

– gipszkarton 

– egyéb építési anyagok 

– gázcsere, 

valamint egész évben 

kapható 

fabrikett és tûzifa!



VIII. – IX. – X. – XI. – XII.58

BIZTOSÍTÁS

www.tutibiztositok.hu

KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM

TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:

06 30 699-19-42

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

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu

KALODÁS TûZIFA 

KAPHATÓ
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TiszTelT lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt lakos sá

got,hogy a Palterra Hungária kft lett az új 
közszolgáltató Ürömön.

Tevékenységi körünkbe emésztõk.zsír
fogók, olajfogók és egyéb folyékony, illetve 
iszapszerû hulladékok szippantása és elszállí
tása tartozik.

Vállaljuk nagyvállalatok,kis cégek és ma
gánszemélyek tárolóinak tisztítását.

szippantós gépjármûvünk 10 köbméteres 
kapacitással rendelkezik.

korrekten, pontosan köbméterenként 
szám lázunk.

Most bevezetõ 50% kedvezményt nyújtunk 
címenként az elsõ szippantásból.

Cégünk Üröm község Önkormányzattal 
kötött közszolgáltatói szerzõdést. de egyéb 
más településeken is teljesítjük a felmerülõ igé
nyeket.

a Palterra Hungária kft. a hulladék elszállí
tást az elõírásoknak megfelelõen kezeli.
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