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JÓZSEF NÁDOR NAP
Ürömi Tükör

József Nádor szobor

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg úr és felesége, 
Laboda Gábor polgármester, Seremetyeoff Papp János, Kim atya



JÓZSEF NÁDOR NAP
Ürömi Tükör

A HAGYOMÁNY ÉS A MA AZ 
ÜNNEPEINKBEN

Az idei József Nádor Nap szépen illeszke-
dett a már megszokott, ünnepélyes, színvo-
nalas rendezvények hosszú sorába. 

Szervezése, előkészítése, s így a lebonyolítása is kissé 
eltért az eddigiektől.

Sok kedves vendéggel találkoztunk idén is. Eljött 
Főherceg úr és felesége, a tavaly is megjelent ismerősökkel 
együtt. Itt volt Polgármester úr is, mint minden évben. 
De régi tanítók, iskolaigazgatók is ott voltak a vendégek 
koszorújában. 

József nádor szobra előtti tisztelgés után a tornaterem 
fogadta be az ünneplő vendégeket és a gyerekeket. 
Lotharingiai-Habsburg Mihály főherceg úr köszöntője 
után, amellyel diákjainkat hagyományaik, és az örök 
emberi értékek tiszteletére tanította következett a pergő, 
lendületes ünnepi műsor, amely minden jelenlevőnek 
maradandó élményt, kellemes időtöltést nyújtott. Tánc, 
versmondás, zenedarabok váltották egymást. Még a 
tanár nénik is megjelentek a színpadon nem kis örömet 
és meglepetést okozva a nézőseregnek. A műsor után a 
vendégeink állófogadáson vettek részt, majd a gyerekekkel 
együtt egy dokumentumfilmet néztünk végig, mely Üröm
és Pavlovna hercegnő kapcsolatát volt hivatva ábrázolni.

A délután sem volt eseménytelen, a gyerekek falu-futó 
versenye tette látványossá a csöndes utcákat.

Ez a hagyomány és ünnep a mi iskolás gyerekeinknek 
nagyon fontos. Ezen az úton sok olyan értéket kapnak, 
amelyet semmilyen más módon nem értenének meg. 
Elődeink tiszteletét, akik életükkel és tevékenységükkel 
előttünk jártak, példát és utat mutatva a késői 
utódoknak.

Lázár Attiláné

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg úr

Az Ürömi Szent Alexandra Kápolna 
filmjének bemutatása a Művelődési Házban

József Nádor Általános Iskola tanulói Művészeti Iskola tanára és a diákok.



JÓZSEF NÁDOR NAP
Ürömi Tükör

Tanári kar előadása Ürömi-Öröm Néptáncműhely Csillag Csoport

A Művészeti Iskola tanára és tanítványa Ürömi Öröm Néptánccsoport

Ürömi Öröm Néptánccsoport



MAJÁLIS
Ürömi Tükör

MAJÁLIS ÜRÖMÖN
Új helyszínen tarthattuk idén a Majálist, 

az ürömi focipályán.
A helyszín adta, hogy a hagyományos 

főzőverseny mellett kispályás focibajnokság 
is bővítse a programot.

15 csapat nevezett be a focibajnokságra 
és mérkőzött meg a fődíjért, a foci cipőbe 
csomagolt whiskyért, na meg a többi 
nemes nedűért. 

AZ EREDMÉNY:
I. helyezett: ÜSC csapata
II. helyezett:  Pénzügyi tanácsadók csapata ( akik   
   eszerint nem csak a pénzt tudják kezelni)
III. helyezett: Ürömi farkasok
IV. helyezett: Későn jövők csapata -Üröm ( valószínű   
   messziről jöttek)
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Majális Ürömi Csapat



MAJÁLIS
Ürömi Tükör
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A főzőversenyre 20 csapat nevezett be, 
magánszemélyek, civil szervezetek.

A zsűri - Oláh Gábor mesterszakács, Szeibert György 
labdarugó és műkedvelő szakács - ahogy mondani szokták, 
nehéz helyzetben volt.
Végül eldőlt a sorrend:

I. helyezett : K1 csapat Benedekffy Zsolt vezetésével   
   - kakaspörkölt
II. helyezett: Brigi és Irén (az ovi konyhájáról) - lecsós  
   szelet
III. helyezett: Katona József és csapata - tárkonyos   
   raguleves
IV. helyezett: Soltész-Hannia páros - csülkös pacal

Az Önkormányzat csapata is sikeresen szerepelt, a 
birkapörkölt 2 perc alatt elfogyott, de ez jellemző a többi 
ételre is.

A zsűri különdíját kapta:
Ürömi Öröm Néptáncműhely túrós süteménye
Nosztalgia Klub töltöttkáposztája



MAJÁLIS
Ürömi Tükör

Amíg az üstben rotyogtak a finomságok, a pályán
kergették a labdát, addig a gyerekek Fucskó János ugráló 
vára, a ringlispíl és a Szent György Egyesület kézműves 
foglalkozása között szaladgálva fáradhattak el, hogy este 
hamar álomba szenderülve hagyják szüleiket táncolni az 
utcabálon, ahol természetesen, szintén a hagyományoknak 
megfelelően, Kaiser Zoli gondoskodott a jó zenéről.
Este 11 óráig tartott a mulatság (a szomszédoktól utólag 
is elnézést kérünk) .

Köszönjük ezt a szép napot a szervezőknek : Lehel 
Dénesnek, Lehel Ildinek, Laboda Gábor polgármester 
úrnak, aki a díjakat biztosította, a Szent György Egyesület 
lelkes anyukáinak és minden résztvevőnek.

Rábóczki Zsuzsa
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Szent György Alapítvány

Laboda Gábor polgármester átadja a díjakat



A MI NAPUNK A TE NAPOD!
NAPRAFORGÓ NAP AZ 
ÜRÖMI ÓVODÁBAN

2006-ban elindult egy kezdeményezés, 
ami követőkre talált. Ma már hagyo-
mánynak tekintjük az Ürömi Napra-
forgó Óvoda Napraforgó Napját, melyet 
az óvoda Szülői Munkaközössége szervez 
aktív szülők közreműködésével.

Idén május 19-én, szombaton 10-14 óráig a gyerekek 
és szüleik birtokba vették az óvoda udvarát, hogy 
együtt töltsenek néhány órát kreatívan szórakozva. A 
megszokott játékok mellett (hinta, homokozó), Dohány 
Attila jóvoltából 2db ugrálóház is várta a gyerekeket, amit 
nagyon köszönünk az ő nevükben is.

Az arcfestésnél bizony várni kellett, de a türelem 
elnyerte méltó jutalmát. A hajdíszítés főleg a leánykák 
körében volt népszerű. Ragyogó képek születtek 
termésekből és szalvéta technikával festettek a fiatalok
színpompás gipszfigurákat és kavicsokat és alkottak
szobrokat agyagból. A logikai és ügyességi feladatokban 
jeleskedőket zsákbamacskával jutalmazták. A bolhapiacon 
aprókák és “nagyobbacskák” is találtak böngészni valót.

Aki pedig a sok élmény mellett megéhezett, 
megszomjazott, a jól ellátott büfében válogathatott a 
szendvicsek, édes és sós sütemények, torták, üdítők 
között. A szemfüleseknek cseresznye is jutott.

Felsorolni is sok a tevékenységek széles választékát, 
amik lehetőséget biztosítottak arra, hogy a gyerekek 
szüleikkel együtt dolgozzanak vidáman, jó hangulatban. 
Nagyon örültünk annak, hogy sok új óvodás is ellátogatott 
a mi napunkra.

Sok-sok köszönet minden anyukának, apukának, 
nagymamának, nagypapának, akik aktívan részt vettek a 
szervezés és kivitelezés munkájában. A pogácsasütéstől 
a gipszfigurák öntéséig, a termések összegyűjtésétől
a zsákbamacskák csomagolásáig számtalan részletből 
állt össze a jó hangulat. Sokan eljöttek és élvezték az 
eredményt. Nagyon jól éreztük magunkat.

Még egyszer nagyon köszönjük mindazoknak a 
szülőknek, akik pénzt, időt, energiát nem sajnálva részt 
vállaltak az óvodanap megvalósításában. Külön köszönet 
az óvó néniknek és dadus néniknek, akik szabadidejük 
feláldozásával segítettek a lebonyolításban. 

Beszéljünk a pénzről!
A Napraforgó Nap bevétele belépődíjakból, a büféből 

és a bolhapiacból 230.429.- Ft volt. Ezt az összeget az 
óvoda udvari játékainak bővítésére, szépítésére fogjuk 
fordítani.

Reméljük a hagyomány folytatódik és elmond-
hatjuk: JÖVŐRE VELED UGYANITT!   
  

 Egy szülő az oviból

ÓVODA
Ürömi Tükör
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BALLAGÁS
Ürömi Tükör
POLGÁRMESTER
Ürömi Tükör

ÜRÖM KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT
2006-2010-ig szóló gazdasági

programja
Beterjesztve: a Képviselő-testület

2007. április 4.-i ülésére.
B E V E Z E T Ő

Az önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 
l990. évi LXV. tv. 91.§./1/ bekezdése minden újonnan megválasz-
tott önkormányzat számára azt a kötelezettséget írja elő, hogy 
meghatározza gazdasági programját, mely program a választási 
ciklus időszakára vonatkozó főbb feladatait és célkitűzéseit kell, 
hogy tartalmazza.

Ugyanezen §.(6) bekezdése kimondja, hogy a gazdasági prog-
ram a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt 
meghaladó időszakra is szólhat. A gazdasági program hivatott 
helyi szinten meghatározni mindazon célkitűzéseket, feladato-
kat, melyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembe-
vételével, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként 
vállalt feladatok biztosítását, illetve fejlesztését szolgálják. 

A gazdasági program (ciklusprogram) főbb tartalmi 
elemei:

2010 fejlesztési elképzelések,
2011 munkahely teremtés feltételeinek elősegítése, 
2012 településfejlesztési politika,
2013 a helyi adópolitika célkitűzései,
2014 egyes közszolgáltatások biztosítása,
2015 községüzemeltetés célkitűzései,
2016 helyi szociálpolitika stb.

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismeri 
és elfogadta a település polgármesterének 2006. évi választási 
programját, mely program alapjaiban reális és megvalósítható 
így megfelelő alap a gazdasági programjához.

Természetesen e program megfogalmazásával egyidejűleg 
nem hagyható figyelmen kívül az a tény, mely szerint a kitű-
zött célok eredményes végrehajtását mindenkor befolyásolja az 
ország gazdasági és politika helyzete, s nem utolsó sorban az 
önkormányzatok forrásszabályozásának

 /finanszírozásának/ alakulása.
A jelen program célkitűzéseinek megfogalmazása során is 

figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy az ország gazdasági
helyzetének, stabilizálása, milyen központi megszorító intézke-
déseket igényel, mely végső soron közvetlenül és közvetetten is 
nagymértékben befolyásolja az önkormányzatok finanszírozását,
bevételeinek szűkülését eredményezheti. 

Tény viszont, hogy az esetleges, és igénybe vehető több-
letforrások önkormányzati gazdálkodásba történő bevonására 
kizárólag a megfelelő mértékű saját forrás biztosítása esetén 
lesz lehetősége, és itt a helyes és mértéktartó helyi adópolitika 
megfogalmazása, következetes végrehajtása meghatározó jelen-
tőséggel bír.

A program célkitűzéseinek meghatározásakor elsősorban 
a hangsúlyt a helyi anyagi és szellemi erőforrások felmérésére 
és feltárására, az e településen élők aktív részvételére, s nem 
utolsó sorban az ésszerű, takarékos és hozzáértő gazdálkodás 

folytatására, és feltételeinek megteremtésére kell helyezni ah-
hoz, hogy a kitűzött célok időben és következetesen végrehajt-
hatóak legyenek. 

E gondolatok szellemében került már sor a 2007-es tele-
pülési költségvetés összeállítására is, továbbá a 2006-ban elő-
készített és 2007. január 1-től bevezetett építményadó megha-
tározására, a költségek maximális csökkentésére, egy olcsóbb 
működtetés feltételeinek megteremtésére.

I.
A ciklusprogram célkitűzése

Elsősorban az, hogy Üröm Község lakossága felé tudatosítsa 
a választások során meghirdetett és felvállalt célkitűzések meg-
valósíthatóságának realitását, ne hallgassa el a fennálló problé-
mákat, reális helyzetelemzésre épüljön, ugyanakkor adjon vá-
laszt a problémák kezelésének módjára, és tegye világossá, hogy 
a célok megvalósítása milyen intézkedés-sorozatok következe-
tes megfogalmazást és végrehajtást igényelnek. 

A főbb célkitűzéseink voltak:
• Folytatni és befejezni a megkezdett útépítési    

 programot, (lehetőség szerint a még kiépítetlen,
illetve mart aszfaltos utak teljes körű kiépítése)
• Óvodaépítés I. ütemének befejezése, II. ütem    

 megkezdése,
• Kosár- és kézilabdapálya megépítése,
• 2 db kispályás futballpálya megépítése,    

 (Táborföld, Péterhegy, Rókahegy)
• 3 db játszótér megépítése (Táborföld,    

 Péterhegy, Rókahegy, Kálvária)
• Település kulturális rendezvényeinek kiemelt    

 támogatása, a hagyományőrzés erősítése,
• Az eddig bevezetett szociális ellátások megtartása, a   

 rászorult családok támogatása,
• Környezetvédelem kiemelt kezelése, következetes   

 fellépés a parlagfű terjedésének megakadályozására,
• Az egészségügyben kiemelt figyelmet kell fordítani a   

 prevencióra,
• Gyalogos közlekedés feltételeinek megterem-   

 tése az Ó-falu és Péterhegy-Rókahegy közöt-ti járda    
 megépítésével.

• Egységes járdarendszer településszintű kiépítése   
 Bécsi út mellett, Ürömi út mellett, Úttörő utca és   
 Platán között.

• Régi Óvoda Fő utcai szárnyának felújítása,
• Kossuth Lajos utcai tagóvoda teljes tetőcseréje,
• József N. Ált. Iskola tetőfelújítása,

1., a Kálvárián a futballpálya és a játszótér közötti terület  
 részen kézi- és kosárlabdapálya megépítése,

2., a Cigánypatak melletti terület rendbetétele és 
folyamatos karbantartása
3., a Dózsa György úti felszíni vízátfolyás megszűntetése 
4., az Alexandra Pavlovna sírkápolna melletti zöldterület 
a Polgármesteri Hivatal előtti zöldterület, illetve a Fő tér   

 rendszeres és folyamatos ápolása és karbantartása.
 
A programunk mindezek mellett természetesen tartalmazza 

az önkormányzati törvényben előírt kötelező és a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban megfogalmazott önként vállalt fel-
adatainkból mindazon feladatokat, melyek megvalósítására reális 
esély van, és számításaink szerint finanszírozhatóak lesznek.
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Célkitűzések a kötelező és az önként vál-
lalt önkormányzati feladatellátásra.

A célkitűzések megfogalmazásakor, mint elöljáróban utalás 
történt rá, elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló több-
szörösen módosított 1990. évi XLV.Tv.8.§./1/ és /4/ bekezdésé-
ben meghatározott feladatsorból kell kiindulni.

E szerint:  a települési önkormányzat feladata a helyi köz-
szolgáltatások körében különösen:  

• a településfejlesztés,
• a településrendezés
• az épített és természeti környezet védelme,
• lakásgazdálkodás
• vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés,
• csatornázás,
• köztemető fenntartása,
• helyi közutak és közterületek fenntartása
• köztisztaság, településtisztaság biztosítása
• gondoskodás az óvodai ellátásról,
az alapfokú nevelésről, oktatásról, egészségügyi és szociális  

 ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról,
• Támogatása, a közművelődésnek, a tudományos s művé  

 szeti tevékenységnek, a sportnak,
• az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

A felsorolt feladatok ellátásában, a jelentkező igényekre is 
figyelmet, továbbá az önkormányzat anyagi lehetőségének függ-
vényében az önkormányzat maga határozza meg, hogy mely fel-
adatokat, milyen mértékben és módon lát el.

Ugyanakkor Tv. kötelezi az önkormányzatokat egy sor olyan 
feladat ellátására, melyet köteles ellátni, miután e feladatok ellá-
táshoz a finanszírozás során pénzügyileg is hozzájárul.

Ezek a feladatok a következők:
• az egészséges ivóvízellátásról való kötelező gondoskodás,
• az óvodai nevelés feltételeinek biztosítása,
• az általános iskolai oktatásról és nevelésről való gondos-

kodás,
• az egészségügyi és szociális alapellátás biztosítása,
• a helyi közutak fenntartásáról való gondoskodás,
• a helyi köztemető fenntartása

Mindezekből egyértelműen következik, hogy az önkor-
mányzat éves költségvetéseinek előkészítése során prioritást a 
kötelezően ellátandó feladatainak kell hogy biztosítson, s csak 
ezt követően van mód arra, hogy - a még rendelkezésére álló 
források függ vényében - megfogalmazza az adott időszakra vo-
natkozó önként vállalt feladatait:

Az önkormányzat önként vállalt feladatai elsősorban:
• lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása
• helyi építési és természeti értékek védelme
• karitatív alapítványok támogatása
• zöldterület fejlesztés, gondozás, környezetvédelem,
• hagyományápolás,
• helyi kultúra ápolása,
• egészséges életmód feltételeinek biztosítása,
• anyagi lehetőségek függvényében a település-   

fejlesztési feladatok

II.
TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI FELADA-

TOK CÉLKITŰZÉSEI 
2006. - 2010. között.

• Köztisztasági feladatok terén,
• Park, zöldterület fenntartásnál,
• temető-fenntartási feladatoknál
• Környezetvédelmi feladatoknál,
• közegészségügyi és járványügyi feladatok,
• az önkormányzat intézményhálózatának fenntartása és 
működtetési feladatainál

1. Köztisztasági feladatok

A 2000.évi XLIII. Tv. előírásai szabályozzák a települések szi-
lárd és folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására, elhelyezésé-
re vonatkozó előírásokat.

Üröm községben helyi önkormányzati rendelet szabályozza, 
illetve írja elő a helyi szabályokat, teszi kötelezővé-e szolgálta-
tási igénybevételét.

Az önkormányzat az elmúlt évek során fokozatosan megte-
remtette annak feltételét, hogy a szolgáltatás tényleges költsége 
a szolgáltatást igénybevevőket terhelje. Az önkormányzat célja 
ezzel elsősorban az, hogy a szolgáltatást mindenki vegye igénybe, 
ezzel megakadályozva, az illegális szemétlerakást, végső soron a 
lakókörnyezet szennyezését. A kitűzött cél megvalósítását se-
gíti elő az önkormányzat azzal, hogy lakásfenntartási támogatás 
nyújtásával támogatja azokat, akik nem tudják a szolgáltatási dí-
jat megfizetni, ezért is az elmúlt ciklusban, mint új jogintézményt
vezette be az önkormányzat ezt az ellátási formát. 

A ciklus időszakára feladatként a következők fogal-
mazhatóak meg, mint végrehajtandó fela-datok:

-  A közterület-felügyelet erősítésével el kell érni, hogy az 
illegális szemétlerakás megszűnjön, a környezetet szennye-
zőkkel szemben következetes szankcionálási, illetve hatósági 
eljárást kell lefolytatni.

- El kell érni az önkormányzati rendeletben előírtak betar-
tását, az önkéntes jogkövetés elősegítését, 

- Hatékony együttműködést kell kialakítani a helyi intézmé-
nyekkel, gazdasági egységekkel, a település lakosságával, a kör-
nyezet, a település tisztaságának védelme érdekében.

- Továbbra is fenn kell tartani az évenkénti lomtalanítást, 
valamint a zöldhulladék szervezett elszállítását meg kell szer-
vezni a ciklus időszakában. 

Parkfenntartás-zöldterület fenntartás:

Az előző ciklusokban nagy hangsúlyt, és jelentős forrást 
fordított az önkormányzat a zöldterület védelmére, ápolására, 
újak létesítésére. Rendszeres volt a kaszálás, új zöldterületek 
létesültek. Ennek ellenére tovább kell folytatni az e területen 
megkezdett munkát.

További cél :  
• Virágos ,rendezett, ürömi falukép megteremtése,
igényes zöldterületek kialakítása, meglévők folyamatos kar-

bantartása, ápolása, továbbá e feladatokba a lakosság bevonása,
• játszóterek létesítése,
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• kulturált parkolási lehetőség bővítése,
• a Cigánypatak melletti terület rendbetétele és folyamatos 

karbantartása 
• az Alexandra Pavlovna sírkápolna, a Polgármesteri Hivatal 

előtti zöldterület és a Fő tér ápolása, karbantartása

A célok megvalósításához, folyamatos pályázat fi-
gyelése, és a saját (önrész) éves költségvetésekben való 
visszatervezésére van szükség.

TEMETŐFENNTARTÁS

Az Ötv.8.§./4/ bekezdése, mint kötelező önkormányzati fel-
adatként írja elő a köztemető fenntartását. Ürömben a temető 
önkormányzati tulajdonban van. Az érvényes szolgáltatási szer-
ződés a megfelelően fenntartott és ápolt kapcsolatrendszer, az 
önkormányzat által alkalmazott gondnok folyamatos és állandó 
jelenlétével rendezett módon tud az önkormányzat a teme-
tő rendjéről gondoskodni. Az elmúlt ciklusban komoly anyagi 
ráfordítással kiépült a belső viacolor útburkolat, a folyamatos 
gyommentesítés és rendbentartás biztosított volt.

Aktuális és célként megfogalmazandó feladat:
- kolumbáriumi helyek bővítése,
- régi síremlékek megőrzésére program kidolgozása.

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI, JÁRVÁNYÜGYI FELADA-
TOK

Itt elsősorban az évenkénti rágcsálóírtás, illetve a - szükség 
szerint i- amerikai szövőlepkék elleni védekezés jelentkezik, 
mint feladat.

A védekezés, a feladat ellátása továbbra is indokolt, tehát a 
jelentkező és végrehajtandó feladatok költségeit az évenkénti 
költségvetésbe biztosítani szükséges.

Feladat: tavaszi és őszi időszakban a rágcsálóírtás hivatalból 
történő évenkénti megrendelése.

5. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az önkormányzat korábban környezetvédelmi programmal 
nem rendelkezett, annak előkészítésére az előző ciklusban ke-
rült sor, elfogadása 2007-ben történt. A program részletesen 
kidolgozott, mely tartalmaz egy állapot felmérést, és meghatá-
rozza az elvégzendő, illetve a folyamatosan végzendő feladato-
kat. Kiemelten kezelendő a parlagfűmentesítés, ezen a területen 
el kell érni a következetes számonkérést a környezetvédelmi 
törvény és a helyi program végrehajtását.

Feladat:
- Környezetvédelmi program feladatainak végrehajtásáról   

 szóló gondoskodás, évenkénti beszámolás a tett intézkedé- 
 sekről

- külön program előkészítése a parlagfű írtására, (éves)
- jogi eszközök (Tv. és helyi rendelet végrehajtása)
övetkezetes alkalmazása,
- széles körű ismeretterjesztés kidolgozása és 
megvalósítása az ifjúság és a település lakossága körében,
- a környezetvédelmi program végrehajtása, évenkénti 
tájékoztatás a testület felé.

6.) INTÉZMÉNYHÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉVEL 
KAPCSOLATOSAN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Általános iskolai oktatás és nevelés

E feladat, mint kötelezően ellátandó feladata az önkormány-
zatnak. A feladatot a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény keretén belül látja el. 

Az intézmény a korábbi években lett újjáépítve, az elmúlt 
ciklusban pedig az önkormányzat gondoskodott a folyamatos 
karbantartásról, fűtés, kazánház korszerűsítésről stb. Sor került 
évenkénti ütemezéssel az oktatási tv-ben meghatározott eszköz-
beszerzésre, az intézmény minőség-irányítási programjának elké-
szítésére.

Az intézményi férőhelyek számát tekintve az elmúlt ciklus 
időszakában nem merül fel a bővítés szükségessége, ma úgy érté-
kelhető, hogy a jelenlegi intézmény hosszú távra biztosítani tudja 
a magas szintű oktató-nevelőmunka feltételeit. Természetesen a 
szükséges állagmegóvó munkákat el kell végezni, mint pl. tetőfel-
újítás.

Feladat:
- Az ellátási, oktatási színvonal megőrzése, fejlesztése,
- Az angol nyelvoktatás bevezetése, feltételeinek megterem-

tése,
- Az épület állagmegóvási munkáinak elvégzése, tetőfelújítás,
- A minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése,
- Minőségirányítási program felülvizsgálata, végrehajtásáról 

évenkénti beszámoló.

7.) ÓVODAI ELLÁTÁS

Tényként állapítható meg, hogy az óvodai ellátás terén az 
önkormányzat jelentős erőfeszítéseket tett már az elmúlt cik-
lusban. Ennek keretében létrehozta 38 férőhellyel a tagóvodát, 
majd elindította az óvodai férőhelyek további bővítésének, un. 
első ütemét. Az első ütem beruházási munkálatai befejeződtek, 
így jelenleg az óvodai férőhelyek száma 188 férőhely. További cél 
az un. II. ütem indítása, mellyel az össz óvodai férőhelyek számát 
330 férőhelyre kívánja az önkormányzat fejleszteni. Természete-
sen ez komoly beruházási költséggel jár, így a beruházás csak úgy 
valósítható meg, ha a költségek a ciklus éveire elosztva lesznek 
számításba véve.

Feladat tehát: 
• Az óvodabővítés un. II. ütem műszaki-gazdasági 
• előkészítése, pályázat előkészítése az anyagi erőforrások 
• megteremtése, az óvoda Fő utcai szárnyának felújítása.
A beruházás indítása olyan időpontban, hogy a ciklus végéig a 

tervezett férőhely bővítés megvalósuljon.
• Minőségi munka feltételeinek kidolgozása, bevezetése,
• Az intézmény minőségirányítási programjának felülvizsgálata, 

évenkénti beszámoló a végrehajtásról,
• Az óvodai nevelő-munka színvonalának megőrzése,
• A speciális nevelési igényű gyerekek fogadására a feltételek 

megteremtése.
• Kossuth Lajos utcai tagóvoda teljes tetőcseréje.
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8.) KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

A település ez irányú feladatellátását a Kossuth Lajos Közös-
ségi Ház és Könyvtár, illetve az oktatási intézmények valamint a 
lakosság önszerveződő csoportjain keresztül látja el.

A feladatellátásnak helyet adó épület elavult, egy-egy na-
gyobb rendezvény alkalmával túlzsúfolt, bár az elmúlt ciklusban 
igyekezett az önkormányzat kisebb állagmegóvó munkákat el-
végeztetni, de egy átfogó rekonstrukcióra még nem került sor. 
Nagyobb munkák erre a ciklusra sem célozhatóak meg.

Feladat :  
• az intézmény további állagmegóvása,
• kulturális, hagyományápoló rendezvények bővítése, eddigi 
• színvonal megőrzése,
• pályázati lehetőségek figyelése és a lehetőség szerinti ma-

ximális kihasználása.

9.) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
FELADATAI

Az önkormányzati tv. kötelezően ellátandó feladatként hatá-
rozza meg az alapfokú egészségügyi és szociális ellátást. 

A településen a gyógyító megelőző egészségügyi feladatait az 
önkormányzat az általa biztosított intézményben, vállalkozó 2 
fő háziorvossal, 1 fő fogorvossal, illetve 2 fő gyerekorvossal látja 
el. Az intézményben folyó gyógyító-megelőző munka színvonala 
évről évre emelkedik, a feladatellátás tárgyi személyi feltételei 
biztosítottak. 

Az önkormányzat tulajdonában levő orvosi rendelőt az 
önkormányzat térítés mentesen biztosítja, a vállalkozó praxi-
soknak. Anyagi lehetőségek függvényében az elmúlt ciklusban 
is igyekezett tárgyi, diagnosztikai eszközök beszerzésével az el-
látás színvonalán javítani. Az épület állagmegóvásáról gondosko-
dott és ez a jövőben is kívánatos, hogy úgy maradjon.

Feladat tehát:
• épület folyamatos karbantartása
• tisztasági festés, mázolás elvégzése
• mellékhelyiségek felújítása

10.) SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Mint ismeretes a Kormány elsődleges célként fogalmazta 
meg a család társadalmi szerepének elismerését, a családok 
helyzetének és a gyermekvállalás feltételeinek javítását és ennek 
megfelelően a családi támogatások erősítését.

Minden ebből következik, hogy az önkormányzat feladatellá-
tása nem mérséklődik, ellenkezőleg a feladatellátásra biztosított 
források emelkedését kell számításba venni.

Prioritást kell adni a rászorultság alapján differenciáltan mű-
ködtetett szociális ellátási rendszer további erősítésének, a tv 
által megengedett társadalmi kontrollal.

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a jogszabályváltozá-
sokat, és a helyi szociális rendeletet, ennek megfelelően aktua-
lizálni. Meg kell őrizni azt a helyi szinten bevezetett támogatási 
rendszert, melyet elsősorban az idős, 60 éven felüli ürömi lako-
sok az elmúlt ciklusban kaptak. A szűkülő források ellenére cél, 
hogy az eddig működtetett szociális ellátás színvonala, a támoga-
tások köre ne csökkenjen. Kiemelt feladat a sokgyermekesek az 
egyedülállók és idős rászorult emberek támogatása. 

Célfeladat:
• helyi szociális rendelet folyamatos felülvizsgálata a Szociális 

Tv-el és kapcsolódó egyéb magas szintű jogszabályokkal való 
összhangjának megteremtése.

• helyi Ök. rendelet hatályosulásának folyamatos figyelem-
mel kisérése, a tapasztalatokról évente az önkormányzat képvi-
selőtestületének tájékoztatása

• a módosított 1993.évi III.Tv-ben kötelezően előírt új alap-
ellátási formák bevezetésének előkészítése /szenvedélybetegek 
ellátása, hajléktalanok, időskorúak stb.)

• Házi segítségnyújtás keretén belül el kell végezni egy felmé-
rést arra vonatkozóan, hogy milyen műszerek és egyéb segéd-
eszközök beszerzésére van szükség ahhoz, hogy az eddigieknél 
hatékonyabban és eredményesebben lássa el a szolgálat ezt a 
felelősségteljes és a családok számára fontos munkát.

• A nagycsaládosok, az egyedülállók, és a 60 éven felüliek 
életkörülményeinek figyelemmel kisérése és kiemelt támogatá-
sa.

11.) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Az elmúlt ciklusban, következetes odafigyeléssel a feltételek
megteremtésével az önkormányzatnak sikerült egy több évtize-
des lemaradást felszámolnia, mely elsősorban a település útháló-
zatának kiépítésében, óvodai férőhelyek bővítésében, a telepü-
lés arculatának formálásában, szépítésében öltött testet.

A valóban látványos és dinamikus fejlesztések ellenére még 
mindig vannak olyan fejlesztési feladataink, melyek megoldását 
mindenképpen megvalósítandó célként szükséges megfogalmaz-
ni a jelen ciklus időszakára. 

Tehát a választási programmal összhangban
feladat:

• Útépítési program folytatása, (lehetőség szerint a még   
 kiépítetlen, illetve mart aszfaltos utak teljes körű kiépítése)

• Gyermeklétszám dinamikus emelkedése igényli az. óvodai  
 férőhelyek bővítésének un. II. ütemének megkezdését és   
 lehetőség szerinti befejezését még a ciklus időszakában,

• Ugyancsak el kell végezni az óvoda Fő utcai régi 
szárnyának felújítását,
• Szelektív hulladékgyűjtés további bővítése,
• Zöldterületek folyamatos ápolása, gondozása,
• 3 db játszótér megépítése (Táborföld, Péterhegy, 
Rókahegy, Kálvária már elkészült)
• Gyalogátkelők folyamatos felújítása - szükség 
szerint - újak létesítése,
• Kosár- és kézilabadapálya megépítése,
• 2 db kispályás futballpálya építése, (Táborföld, Péterhegy-

Rókahegy)
• Egységes járdarendszer településszintű kiépítése (Bécsi út 

mellett, Ürömi út mellett, Úttörő út, és Platán között)
• Elősegíteni a községben letelepedni kívánó vállalkozásokat 

azzal, hogy az adott tevékenység összeegyeztethető legyen a 
környezetvédelemmel, elősegítse a munkahelyek számának 
növelését, s nem utolsósorban ezzel is megcélozva a helyi adó-
bevételek növelését.

• Helyi építési és természeti értékek védelme, helyi műem-
lékvédelem támogatása. 

• Közintézményeink akadálymentesítésének folytatása,
• Közbiztonság további erősítése, körzeti megbízott számá-

nak emelésével,
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• Gyalogos közlekedés lehetőségének megteremtése, az 
ófalu - Péter-  és Rókahegy között járda kiépítéssel.

• Az Úttörő utcai gyalogos közlekedés, továbbá a Bécsi út 
melletti biztonságos gyalogos út feltételeinek megteremtése.

12.) HELYI KÖZIGAZGATÁST ÉRINTŐ FELADA-
TOK

Elsődleges egy emberközpontú, korszerű EU- komfort 
közigazgatás kialakítása, működtetése, mindezek feltételeinek 
megteremtése. Tény, hogy az elmúlt ciklusban történtek erő-
feszítések kisebb beruházások a korábbi áldatlan állapotok fel-
számolására, mára elértük, hogy a közigazgatást végző ügyinté-
zők viszonylag kulturált körülmények között, megfelelő tárgyi 
feltételek mellett, végezhetik felelősségteljes munkájukat. Tény 
viszont az is, hogy a jelenlegi épület igen elavult, és folyamatos 
karbantartást, állagmegóvást igényel, ami hosszú távon nem va-
lószínű, hogy gazdaságos. Ha ebben a ciklusban nem is, de távo-
labbi célként szükséges megfogalmazni egy új korszerű hivatal 
megépítését.

Feladat:
• állagmegóvás, folyamatos karbantartás,
• az épület utcafronti részére a statikai vizsgálat 
elvégeztetése,

• tárgyi eszközök karbantartása, cseréje,
Összefoglalva tehát, a jelen ciklusprogram figyelembe vette

elsődlegesen a választás során meghirdetett feladatok tényleges 
megvalósítását, de egyben figyelembe kellett vennie az Önkor-
mányzati törvényben előírt kötelezően ellátandó feladatokat 
is, mely feladatok elsősorban a településüzemeltetéssel, illetve 
működtetéssel kapcsolatosak. Az önként vállalt feladatok meg-
valósítása csak az önkormányzat saját bevételeinek bővítése 
terhére valósíthatóak meg, tehát nagy hangsúlyt kell fektetni e 
források bővítésére és tényleges realizálására. Mindezek mel-
lett reális célként fogalmazható meg az is, hogy amennyiben a 
magánszemélyek tulajdonában álló építmények tulajdonosai be-
jelentkeznek kivétel nélkül ingatlanaikba, úgy az önkormányzat 
megfontolás tárgyává teszi a magánszemélyek vonatkozásában 
az építményadó fizetési kötelezettség megszüntetését.

Tudomásul kell venni, hogy a megfogalmazott fejlesztési cé-
lok reálisak és szükségesek, de megvalósításuk csak a ténylege-
sen előteremthető beruházási költségek esetén lehetséges.

Üröm, 2007. március hó

Laboda Gábor sk.
polgármester
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Kedves Ürömi Lakótársak!
Sok bizonytalanságot és zavart okozott az utóbbi 

időben az egészségügyi reform folyamatából adódóan, a 
területi ellátás átszervezése. Az Önkormányzat törekszik 
arra, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassa Üröm 
lakosságát a változásokról.

Az alábbiakban, a különböző egészségügyi szakellátások 
új helyéről tájékoztatom Önöket.

TERÜLETI ELLÁTÁSI 
KÖTELEZETTSÉGEK 
Üröm lakosságának:

Szent János Kórház és Rendelőintézet             
1125 Budapest, Diósárok u.1-3

Belgyógyászat
Sebészet
Traumatológia
Szülészet-nőgyógyászat
Csecsemő és gyermekgyógyászat
Gyermeksebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Neurológia
Ortopédia
Urológia

Pszichiátria
Idegsebészet
Kardiológia
Alkohológia
Drogellátás
Addiktológia
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás

Ér és Szívsebészeti Klinika                               
1122. Budapest, Városmajor u. 68.  
Ér és szívsebészet

ORFI Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet   
1023 Budapest, Frankel Leó u. Reumatológia

Semmelweis Egyetem     
Fog és szájsebészet  

Tekintettel arra, hogy az egészségügyi reform még 
nem fejeződött be, az imént közölt lista az ellátási 
kötelezettségekről, még változhat. Amint valamilyen 
tájékoztatást kapunk az Egészségügyi Minisztériumtól 
vagy az érintett intézményektől, a területi ellátások 
módosulásáról vagy egyéb változásról, arról folyamatosan 
értesítem a lakosságot. 
                                                              

Lengyel Katalin
alpolgármester



FELHÍVÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2007. évi 

XVI. tv módosította a 2000. évi XXXV. törvényt, mely 
módosítás a korábbi 2.000.000 Ft bírásmaximumot, 
5.000.000 Ft-ra emelte mindazokkal szemben, akik a 
parlagfű virágbimbó kialakulását a szükséges védekezési 
munkálatok elvégzésével nem akadályozzák meg. 

Mivel közeledik a parlagfű és egyéb egyészségre 
káros gyomnövények „szezonja”, így szükségesnek 
tartom valamennyi érintett ingatlantulajdonos 
(földhasználó) figyelmét felhívni arra, hogy az első
kaszálást mielőbb végezzék el, ezzel is megakadályozva 
a gyomnövények virágzását, továbbterjedését, a levegő 
pollenszennyeződését. 

2007. június 30.-a után - a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően - a polgármesteri hivatal dolgozói helyszíni 
ellenőrzéseket fognak végezni, melynek során hetente 
minden ingatlan ellenőrzése megtörténik a mulasztókkal 
szemben pedig alkalmazni fogjuk a törvény szigorodó 
előírásait. 

A külterületi ingatlanok ellenőrzését továbbra is az 
illetékes földhivatal munkatársai végzik. 

Kérem, hogy mindenki legyen tekintettel azon 
Lakótársainkra, akiknek az egészségére károsak ezen 
gyomnövények pollenjei, rendszeres kaszálással járuljanak 
hozzá ennek megakadályozásához, vagy legalábbis 
mérsékléséhez. 

Üröm, 2007. május hó

Dr. Balogh Szilvia 
Jegyző 

Volánbusz Zrt menetrend-
jének változásairól

Április 26-án látogatást tett a Polgármesteri Hivatalban 
a Volánbusz Zrt. két munkatársa, Zelkó Attila, az Északi 
Üzemigazgatás és Kovács László, a Belföldi Szolgáltatáster-
vezési csoport részéről. Jelen megbeszélésen Polgármes-
teri felkérésre én vettem részt, mint Volánbusz-járatokat 
rendszeresen igénybevevő képviselő.  

Örültem a megbízásnak, végre illetékeseknek mond-
hatjuk el az utasok felgyülemlett sérelmeit, kéréseit, bár 
ezeket nehezen lehetett egyeztetni a cég lehetőségeivel. 

A megbeszélést az ürömieket hátrányosan érintő dol-
gokkal kezdtük, hogy Borosjenőről sokszor szabad ülőhely 
nélkül érkeznek buszok Ürömre, holott mi is ugyanannyit 
fizetünk a jegyekért, mégis állva utazunk. Megoldás külön
járat lenne Ürömre és külön Borosjenőre. Ezt csak úgy 
tudják a Volán részéről elképzelni, hogy 50%-kal ritkítják a 
járatokat, a buszok követési idejét duplájára növelve. Te-
kintettel arra, hogy ez a növekvő ürömi lakosság miatt el-
fogadhatatlan, maradt a jobbik rossz változat, közös járat a 
két községnek, amit remélhetőleg június 2-től új VOLVO 
csuklósbuszok beiktatásával javítanának. A korábbi tapasz-
talatok alapján - amikoris a rövid távolság miatt leamorti-
zált csuklósbuszokat küldtek a megnövekedett forgalom 
miatt - kértem a Volánbusz munkatársait, hogy tegyenek 
ígéretet arra, hogy mi is kapunk az új buszokból, amivel 
kényelmesebbé válik utazásunk. Az ígéretet megkaptam a 
több utas szállítására alkalmas korszerű járművekre.

A sikert azonban beárnyékolta a Volánbusz bejelenté-
se. Változik a menetrend, ritkulnak a járatok, miközben a 
menetjegy ára folyamatosan nő, mindamellett, hogy a szol-
gáltatás minősége nem javul, sőt megkockáztatom, romlik. 
Hosszú egyeztetés és vita eredményeképpen sikerült elér-
ni az, hogy csúcsidőben szinte nem, vagy csak 5-10 perces 
eltérés legyen. Csúcsidőn kívül már rosszabb a helyzet. 

Elértük, hogy a korareggel munkába járók részére 
munkanapokon beiktassanak egy járatot 4.35-re a korábbi 
4.05-ös és 5.05-ös járatok közé. Nyitott maradt azonban 
a 20.55-ös Árpád-hídról induló járat kérdése, melyet sze-
retnénk, ha visszaállítanának. Kértünk még Budapestről 
Üröm felé egy 24.00 órás járat beállítását is. Bár egyetér-
tés nem született a menetrend tekintetében, azt sikerült 
elérni, hogy a Volán is tegyen engedményeket a tárgyalás 
kezdetekor általuk benyújtott tervezethez képest. 

A megbeszélés részét képezte még azirányú kérésem 
is, hogy tartsák be a menetrendet, késések, kimaradások 
nélkül, melyre egy tartalékbusz beállításával ígéretet is 
tettek. Emellett  jelezték, hogy a koszos, poros buszok 
helyett tiszta, szeméttől mentes járatokra számíthatunk, 
felelősségteljes, udvarias sofőrökkel. Cserébe kérik az 
utazóközönséget is, hogy becsüljék meg a minőségi javu-
lást minden tekintetben. A kritikákat elismerték, elnézést 
kértek miattuk, közösen remélve a továbbiakra a jó irány-
ba történő változásokat. 

Ígéretük szerint kaptunk egy 6 oldalas menetrendet, 
amit terjedelme miatt az újság hasábjain lehetetlenség kö-
zölni, ezért törekedtem egy egyszerű kivonatot készíteni 
belőle a teljesség hitelessége nélkül. 

Bertalan János
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

POLGÁRMESTER
Ürömi Tükör
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BESZÁMOLÓ
Ürömi Tükör

ÚTI BESZÁMOLÓ - 
1 hét német nyelvi tábor

Iskolánk 33 tanulója 3 felnőtt (Kovács 
Viktória, Nagy Tiborné tanárnők, és Nagy 
Tibor segítő) és a kiegészítésként beszer-
vezett 8 fős szegedi csoport egy hetet töl-
tött el Ausztriában, Salzkammergut elbű-
völően szép vidékén.

Május 13-án vasárnap reggel volt az indulás. Cél: GOSAU, 
„Mutter des Waldes” - az Erdő Anyja”- megtisztelő címet viselő 
gyönyörű táj.

Az erdő hangulata, hatása ma is jellemző azokra, akik itt él-
nek ebben a festői szépségű völgyben.

Hétfőtől csütörtökig napjaink két fő részből álltak: a nap egy 
részében kirándulásokat tettünk, majd a másik részében Bad 
Ischl város gimnáziumában tanulóink a hét folyamán 15 nyelv-
órán vettek részt.

Az órákat a gimnázium német anyanyelvű tanárai tartották 
a 3 csoportra szétosztott tanulóinknak. Nagy öröm volt látni, 
hogy már az első óra után megelégedett, mosolygó diákok és 
tanárok jöttek ki a tantermekből. Osztrák kollégáink csak dicsé-
rettel illették tanulóinkat, elégedettek voltak tudásukkal, az órai 
aktív munkájukkal. Esténként mi, a csoporttal Magyarországról 
utazó tanárok tanultunk diákjainkkal, beszéltük meg németül az 
aznapi programot, naplót készítettünk, játszottunk, énekeltünk.

Az első napon egy csodálatos hegyi túrával hangolódtunk a 
programokhoz. Szikrázó napsütésben 932 méteres tengerszint 
feletti magasságból az un. „Gosaukammbahn” kabinjai repítettek 
fel bennünket az 1600 m magasan lévő „Zwieselalm”-ra. Innen 
gyalog indultunk tovább, s hamarosan csodás kilátás nyílt a kör-
nyező hegyekre, a Dachstein-tömbre és a gyönyörű alpesi ta-
vakra. (Vordere Gosausee, Hinterer Gosausee ).

Már ekkor láttuk, hogy a magas belépőjegy árak miatt az elő-
re eltervezett összeg nem lenne elegendő, és ezért nagyon jól 
jött, a Polgármester úr anyagi hozzájárulása a kirándulásunkhoz. 
Így valamennyi betervezett programunkat meg tudtuk valósítani. 
Minden résztvevő nevében köszönet a támogatásért.

Kedden kicsit szomorkásra fordult az idő, de a csepergő 
eső sem tudta kedvünket szegni. Ezen a napon a Dachstein-
Rieseneishöhle (Óriás jégbarlang) megtekintése volt a célunk, 
amelyet részben kötélfelvonóval, részben izzasztó gyaloglás 
után értünk el. Az Óriásbarlang jégpalotája az Alpok legcsodá-
latosabb természeti látványosságai közé tartozik. A gyönyörű 
jégvilágban tavak és gleccserek, hatalmas szikladómok, és jég-
kápolnák váltogatják egymást. A barlangban több mint 2 km-t 
gyalogoltunk, miközben 670 lépcsőt másztunk meg. A túrave-
zetőnk szépen, érthetően beszélt a látnivalókról, melyet rész-
ben fordítottunk a kisebbek kedvéért. Délután ismét jól ment a 
tanulás a gimnáziumban.

Szerdán a kékvizű Traunsee mellett fekvő Gmundenbe lá-
togattunk el. Itt részt vettünk egy egyedülálló gyárlátogatáson 
az Európa- szerte híres Kerámiagyárban, ahol finom kézi mun-
kával festik a szép színű, jellegzetes csészéket, vázákat, és még 
nagyon sokféle egyéb kerámia tárgyat. Az idegenvezető hölgy 
nagy szeretettel mesélt a gyerekeknek mindenről, akik figyel-
mesen hallgatták őt, és nagy érdeklődéssel nézték az ügyes kezű 
alkotókat.

Innen a „Seeschloss Orth”-hoz (a tavi Orth-kastély) vezetett 
utunk.

Igaz, mint ahogyan idegenvezetőnk elmondta, a Traunsee 
hullámai között emelkedő vízi erődítmény alapításának történe-
te a múlt homályába vész, ami ma látható belőle az a feltűnően 
szép, szabálytalan gótikus építmény bizony megérdemli, hogy 
megcsodálja, aki csak arra jár.

Csütörtökön sajnos ismét esőre ébredtünk. A délelőtti tan-
órák után ezen a napon a sokak által Ausztria legszebb települé-
sének tartott Hallstadt-ba utaztunk. 

A Dachstein lábánál fekvő gyönyörű tóparti kisváros híres a 
különös módon egymás fölé épített romantikus házairól. Meg-
néztük a városka bájos főterét, tettünk egy kellemes hangulatú 
sétát az elbűvölően szép szűk utcácskákban.

Mivel gyerekeinknek rengeteg energiája maradt, sem mi, 
sem az eső nem tudta visszatartani őket az estére betervezett 
focizástól. Ázottan, de jókedvűen érkeztünk vissza a szálláshe-
lyünkre.

Pénteken Salzburgba utaztunk, ahol először a „Haus der 
Natur” (A természet háza) nevű múzeumhoz sétáltunk el a 
városon keresztül. Ez a négyemeletes, Európában egyedüli élő 
Természettudományi Múzeum annyi látnivalót kínál, hogy na-
pokat lehetne benne érdeklődéssel, tanulással eltölteni. Egyik 
csodálkozásból a másikba estünk a 10.000 literes akváriumok 
között, a hüllőházban, a Tibetet bemutató termekben, a világűr 
teremben, az „üvegember” körül. Ezután a salzburgi várerődbe 
látogattunk el. A városból mindenhonnan jól látható jelkép 524 
m-es magasságban emelkedik, szinte megkoronázva Salzburgot. 
Ez Közép-Európa legrégibb, és legnagyobb kastélya, nem csoda, 
hogy a mi tetszésünket is elnyerte.

Ezen a napon estefelé már úgy mentünk vissza a szállóba, 
hogy a vacsora után a csomagolás vár ránk. 

Másnap, 19-én szombaton reggel elindultunk hazafelé. Az 
anyu-apu iránti honvágy, a mögöttünk hagyott egy hét fantaszti-
kus élményei keveregtek a fejekben.

Remélem, hogy az iskolában összegyűjtött tapasztalatok, a 
számos, szinte egyszerre feldolgozhatatlan élmény mindenkit 
feltöltött örömmel. Kinyitotta gyerekeink szemét a sok szépre, 
jóra, és még sokáig fognak emlékezni erre a hét napra. 

                                                                                      
Nagy Tiborné  

a német nyelvi hét szervezője
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ISMÉT                   TÁBOR

Róka

 

Fekete Ló                 Bölényszív Asszony          Csörgő Patak

várnak Benneteket

Június 25-29. között
a Közösségi Házban

Részvételi díj : 8000 Ft/fő
( A részvételi díj tartalmazza a programot és az ebédet az

 Öreg Sváb vendéglőben.)

Legkésőbbi jelentkezési határidő:  június 15.

Jelentkezés és bővebb információ: 550-013 telefonszámon, vagy 
személyesen a Közösségi Házban

MŰVELŐDÉSIHÁZ
Ürömi Tükör
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Ürömi Tükör

Új szolgáltatás a Közösségi 
Házban

A 2006-ban elnyert KÖZKINCS pályázat és az Önkor-
mányzat segítségével lehetőségünk nyílt egy újabb, remél-
hetőleg sokak számára örömteli szolgáltatás bevezetésre.

Előreláthatóan június közepétől 6 számítógépet vehet-
nek igénybe az internet hozzáféréssel nem rendelkezők. 
Kijelölt napokon az idős korúakat várjuk a Nagyi-netre, 
ahol előzetes bejelentkezés alapján a nyugdíjasoknak biz-
tosítjuk a hozzáférést.

Több szolgáltatással is szeretnénk megkönnyíteni az 

ügyintézést, saját anyagok elkészítését (pl. ügyfélkapu, 
szkennelés stb.).

Az internet hozzáférés és a szolgáltatások igénybevé-
tele ingyenes.

A szolgáltatás megkezdésének időpontjáról az Ürömi 
Tükörből, a Közösségi Ház hirdetőtáblájáról, illetve hon-
lapunkról ( www.urommuvhaz.t-online.hu) tájékozódhat-
nak.

Ősztől várjuk az internettel még csak most ismerkedő-
ket. Igény esetén oktatásokat, tanfolyamokat szervezünk.

Mindenkit szeretettel várunk !

 Rábóczki Zsuzsa és Mozola Viki

Május 17

Nyári gyermektábor az Ürömi Közösségi Házban 
(Cím: Üröm, Iskola utca 4. tel: 550-013)

Júliustól - Augusztusig, Hétfőtől -  péntekig 8-tól 17 óráig
Első turnus: július 9-től

Érdeklődni lehet a 06-70/345-8176 telefonszámon, vagy
flamm68@freemail.hu e-mail címen, Flamm Csillánál, vagy a Közösségi Házban.

   Programok: 
   • Játékos karate oktatás (Napi 3 edzés)
   • Játékos földharc
   • Számháború
   • Kézműves foglalkozások

JELENTKEZNI LEHET MÁR 3 ÉVES KORTÓL, ÓVODÁSOK, 
ISKOLÁSOK RÉSZÉRE.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 19.000 FT/FŐ/HÉT 
( az ár napi háromszori étkezést is tartalmaz)



PROGRAMAJÁNLÓ
Tisztelt Látogatók! 
Kedves Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtár június 
25 - július 31. között  zárva tart. A Közösségi Házban 
július 1-jétől augusztus 24-éig az internetes szolgáltatás 
elérhető, a tanfolyamok, szakkörök és egyéb programok 
szünetelnek. 

Köszönjük, hogy ebben az idényben is megtiszteltek 
érdeklődésükkel. Reméljük a továbbiakban is sok, 
változatos programon köszönthetjük Önöket.

A nyári időszakra figyelmükbe ajánlunk néhány közelben
lévő programot.

1. (és legfontosabb): 
Június 15-17. Ürömi Nyári Fesztivál

2. (és legfontosabb)
Június 25-29. Indián tábor a Közösségi Házban

Június 2 - július 8.
Gyereksziget - óbudai Hajógyári Sziget 
(a programok ingyenesek)
(Bővebb információ: www.sziget.hu/gyereksziget)

Június 23. 
Múzeumok éjszakája
(bővebb információ: www.budapestinfo.hu)

Június 1 - szeptember 8.
Óbudai Nyár
(Bővebb információ: www.obudaitarsaskor.hu )

Augusztus 8 -15.
Sziget fesztivál
(Bővebb információ: www.sziget.hu)

3. (és legfontosabb)
Augusztus 26. 20 óra
Nyári Szabadtéri Színház a Közösségi Házban:
Svejk vagyok 
Főszerepben: Mikó István

Iskolás korú gyerekek szüleinek javasoljuk, hogy nyáron 
nézegessék a Szüni-Dö-Dö programfüzetet 

(www.pecsa.hu) 

Aki pedig Ürömön kívül is szeretne az indiánok 
között táborozni, keresse meg  Kisorosziban a Halápi 
lovas tanyát, ahol egész nyáron indián táborba várják az 
érdeklődőket(www.halapilovarda.hu)  …és ne feledjék 
Üröm és környéke csodálatos természeti környezetben 
fekszik. A kirándulás nem kerül semmibe.

Kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk 
mindenkinek !

A Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai

MŰVELŐDÉSIHÁZ
Ürömi Tükör
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NYÁRI SZABADTÉRI SZÍNHÁZ
A Közösségi Ház udvarán augusztus 26-án este 20 órai kezdettel:

JAROSLAV HASEK - MAREK MIKLÓS - MIKÓ ISTVÁN:

SVEJK VAGYOK
Szereplők: Mikó István, Suha Kálmán, Herrer Pál

Nagy idők nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, 
mint Napóleont. Jellemrajzuk elhomályosítaná még makedóniai Nagy Sándor dicsőségét is. Manapság a prágai 
utcákon járva, találkozhattok egy ütött-kopott férfival, aki maga sem tudja milyen jelentős szerepet játszott a

mostani idők nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, őt sem zaklatják interjúért 
az újságírók. Ha megkérdeznétek hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: “Svejk vagyok...”

A belépőjegy ára: 2000 Ft
Minden kedves nézőnk, vendégünk egy pohár sörre, aki még szomjas maradt, az előadás előtt és után 

csillapíthatja eme vágyát Svejk ürömi sörözőjében.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár
2096 Üröm, Iskola u.4. Tel/fax: 06/26-350-064, 06/26-550-013

Email: muvhaz@urom.hu
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Program Időpont Vezető 

Balett előkészítő oktatás Kedd, csütörtök 14.15-15.45 Mozola Viktória

Néptánc Kedd, csütörtök 15.45-21.30.
Tokai Tibor, Szilvási Károly, 
Szilvásiné Tarnai Ildikó

Break-klub
Szerda  17.00-20.00, 
Péntek 15.00-19.00

Molnár Péter

Kismama Klub Szerda 10.00-11.30 Maurerné Gönczy Edit

Hastánc
Hétfő 
17.00-18.30 ifj. csoport 
19.00-20.30 felnőtt kezdő 
Péntek
19.00-21.00 tánccsoport

Királyi Vilmosné „Emel”

Hip-hop
Hétfő 15.00-16.00 kezdő, 
16.00-17.00 haladó  
Péntek 15.00-16.00 kezdő 
16.00-17.00 haladó

Rácz Remigia

Sakk Péntek 17.00-20.00 Schiller Imre

Csiri-biri Muzsika
Csütörtök 2007.09.30 Orszáczky Ildikó

Kung-Fu
Hétfő 20.00, 
Szerda 20.00

Latyák Atilla

Tel.: 16/550-013   •  www.urommuvhaz-t-online.hu.



Családi napközi ajánló

Kislétszámú, legfeljebb 5 -7 fős csoport-
ban, a gyermekek életkorának megfelelő 
napközbeni felügyeletet és foglalkozáso-
kat biztosítanak a Fehér Kereszt Egyesü-
lethez tartozó családi napközik Ürömön 
és Pilisborosjenőn. 

A családi napközi legjobban egy gyermekközpontú 
nagycsalád mindennapi életéhez hasonlít. A konyhából fi-
nom illatok áradnak, s minden a gyermekek szeretetéről 
árulkodik. A vonzó játékok, a szeretetteljes légkör, a gyer-
mektársaság segítenek a kicsiknek gyorsan megbarátkozni 
az új környezettel.  A szülők számára megnyugtató érzés 
megtapasztalni, hogy gyermekük milyen szívesen tölti nap-
jait a biztonságos és barátságos gyermekbirodalomban. 

A kedvezményekre igényt tartó kisgyermekeket neve-
lő családok térítési díjához az önkormányzat hozzájárulást 
nyújt a gyermekjóléti szolgálathoz benyújtott kérelem el-
fogadása esetén, így azok számára is lehetőség van a mun-
kába állásra, ahol szükség van mind a két keresetre, mert 
több gyermeket nevelnek és/vagy jövedelmi viszonyaik mi-
att csak támogatással tudják igénybe venni a szolgáltatást.

A családi napközikben a felvétel egész évben folyama-
tos a szabad férőhelyekre. Szeptemberben még tudunk fo-
gadni gyermekeket: a most családi napközibe járók közül 
sokan a nagyobbak közül felvételt nyertek az óvodába, és 
a  nagy érdeklődés miatt új családi napközit is indítunk.

Várjuk jelentkezésüket

e-mailen:  egyesulet@feherkereszt.hu és
telefonon: a 06-70-3175354 számú mobiltelefonon és a 
06-80-505006 vezetékes telefonról ingyenesen hívható, 
vagy az 1-3436680-as irodai telefonszámon hétfőtől 
csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-14 óráig.  

Grosch Mária ügyvezető
Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú

Egyesület

„Esélyek Háza” 
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Pest 
Megyében

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése létrehozza 
az „Esélyek Házát”.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése 2004-
ben kezdődött el a hátrányos helyzetű csoportok társa-
dalmi befogadását elősegítő integrációs szakpolitikák köz-
vetítése érdekében.

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat a megyei önkor-
mányzatokkal, illetve megyei jogú városokkal való együtt-
működés alapján jött létre. 

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat elsődleges cél-
csoportját a nők, a gyermekek, a romák, az idősek, a fo-
gyatékkal élő személyek, valamint a hátrányos helyzetű 
térségek lakosai alkotják, másodlagos célcsoportját pedig 
a felsorolt célcsoportokat segítő szervezetek, intézmé-
nyek alkotják.

Az iroda feladata többek között a jogi és egyéb tanács-
adás,  illetve képzések szervezése. 

Pályázat Pest Megye 
Építészeti Nívódíjára

A Pest Megye Építészeti Nívódíjának pályázatán részt 
vehet mindenki, aki az épület megvalósításában tervező-
ként, építtetőként vagy kivitelezőként közreműködött, az 
alkotók jelentkezhetnek együtt és egyenként is.

A pályázatokat a megyei főépítész által felkért, az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Bizottság által jóváha-
gyott összetételű szakértői bizottság értékeli.

Az elbírálásánál többek között figyelembe veszik, hogy
az épület mennyire illeszkedik a környezetébe, hogy a 
funkciója megfelel-e a megye elfogadott területfejleszté-
si koncepciójának. Az eredményes pályaművek a sajtóban 
bemutatásra kerülnek. 

A kitüntető díjjal oklevél és pénzjutalom jár. Az Épí-
tészeti Nívódíj I. helyezettje min. 500 ezer forintban ré-
szesül. 

A pályázatot szeptember 15-ig lehet személyesen vagy 
postán eljuttatni Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, 
Főépítészének címére. 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Ürömi Tükör
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Ürömi Tükör

FELHÍVÁS!
Tisztelt Állampolgárok!

A jó idő beköszöntével elkezdődtek a kerti munkák. 
Sok esetben szükségessé válhat a lemetszett ágak, nyese-
dékek, száraz növényzet elégetése.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium át-
meneti időre tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:

- az erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is),
- az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket 

is, valamint a parlag és gazégetést is),
- az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra 

(különös tekintettel az égő dohánynemű járműből történő 
kidobására)!

A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavo-
násról a médiákon keresztül értesülhetnek.

Az előírás megszegése szabálysértési eljárást 
vona maga után.

A nemkívánatos tűzesetek megelőzése, a köz- és ma-
gánvagyon védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a ti-
lalomra vonatkozó előírásokat tartsák be.
                                                          

        Vörös János tű. ezredes sk.
                                              tűzoltóparancsnok
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Megalakult 
az Ürömi Sport Club
A Pest Megyei Bíróság TE 4916 szám alatt nyilvántartásba 

vette közhasznú szervezetként az 

Ürömi Sport Club sportegyesületet.

Az alapszabály kelte: 2007. április 15.
A sportkör elnöke dr. Bodó Tibor, alelnöke ifj. 

Lehel Dénes.

Az elnökség tagjai: 
dr. Bodó Tibor, ifj. Lehel Dénes, Angalét Béla, Pataki 

Zoltán és ifj. Podhorcsek Miklós.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Kiss Attila, Pataki Mihály és Tarapcsik Jenő.
A Fegyelmi Bizottság tagjai: 
ifj. Bodó Tibor, Lehel Róbert és Podhorcsek Attila.
Az egyesület célja: 
tagjai és Üröm község lakói, valamint az ürömi iskola 

sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok 
szervezése, tagjai részére rendszeres testedzés és sporto-
lás lehetőségének biztosítása, társadalmi öntevékenység 
és közösségi élet kibontakoztatása, a sportegyesülettel 
kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói 
részére sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, 
a lakosság szabadidősportjának segítése.

Szeretettel várunk minden érdeklődő egyént és cso-
portot. Jelentkezni lehet a 06-20/991-37-38 telefonszámon, 
vagy az ürömi sportpályán ifj. Lehel Dénes alelnöknél.

Dr. Bodó Tibor
sportköri elnök



Kihívás napja - Gyermeknap 
az óvodában

A 3-6 éves gyermekek lételeme a mozgás. Mindenki 
tudja, hogy milyen fontos szerepet tölt be a gyermekek 
fejlődésében, hozzájárul az egészséges életmód 
kialakulásához.

Óvodánk is nagy hangsúlyt fektet a mindennapi 
mozgásra, annak megszerettetésére. Már hagyománnyá 
vált, hogy a Kihívás napján játékos sportvetélkedőt 
tartunk, s ezzel egybekötve ünnepeljük a Gyermeknapot 
is. Mi is okozhat nagyobb örömet a gyermekeknek, mint 
hogy mozoghatnak, versenyezhetnek. 

Idén is nagy sikert aratott a közös zenés gimnasztika. A 
nagy meleg ellenére a gyerekek fáradhatatlanul teljesítették 
a versenyfeladatokat. Volt ugrálólabda verseny, célbadobás, 
gurulóátfordulás, csúszás, mászás, ugrálás. 

A gyerekek a mozgás mellett az édességet is 
nagyon kedvelik, így nem maradhatott el a csokievő-, 
lekvároskenyéretető-, és a szörpivóverseny sem. 

Ezen a vidám napon mindenki nyertesként térhetett 
haza. 

Kálecz Tímea
óvodapedagógus

ÓVODA
Ürömi Tükör
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Meghívó
KEDVES SZÜLŐK!

Szeretettel meghívjuk Önöket
a 2007. június 8-án, 16 órakor kezdődő ballagásra,

és az azt követő hagyományos játszóházra!

Gyülekező a saját csoportszobákban 15.30-kor!

Kérjük, a kislányoknak hozzanak 
fehér harisnyát, fekete cipőt, 
a kisfiúknak ünneplő ruhát

(fehér ing, fekete hosszú nadrág, fekete cipő) és lehetőség szerint fekete mellényt.



RENDELETEK
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat 10/2007.(IV. 05) 
Kt. számú rendelete a település 

2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

(Zárszámadás)

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv.  82.§-a, továbbá ennek végrehajtására 
kiadott többszörösen módosított 249/2000.(XII. 24.) 
Korm. rendelet 6.§.-7.§.-iban foglalt rendelkezések 
figyelembevételével a 2006. évi költségvetése
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
2006. évi költségvetésének végrehajtását 1.161.227.000-
Ft. /azaz egymilliárd egyszáz hatvanegymillió kettőszáz 
huszonhétezer forint/ bevételi főösszeggel, és 996.465.000.-
Ft. /azaz kilencszázkilencvenhatmillió négyszázhatvanötezer 
forint/ kiadási főösszeggel, 164.762.000.-Ft. /azaz 
százhatvannégymillió hétszázhatvankettőezer forint/ záró 
egyenleggel jóváhagyja.

2.§.
(1) A település 2006. évi pénzmaradványát 84.117.000-
Ft-tal /azaz nyolcvannégymillió száztizenhétezer forinttal/ 
hagyja jóvá, a jelen rendelet 14.)-15.) és 16.) os számú 
mellékteleiben foglalt részletezéssel .

(2) A feladattal terhelt pénzmaradványt 84.117.000.-
Ft-tal /azaz  nyolcvannégymillió száztizenhétezer forinttal/ 
hagyja jóvá.

3.§.
(1) A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2006. évi 
bevételek forrásonkénti alakulását a jelen rendelet 1.számú 
mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) Ezen belül:
 a.) Az önkormányzat működési, és saját 
folyó és -átengedett bevételeit 415.154.000.-Ft-ban /azaz 
négyszáztizenötmillió százötvennégyezer-forintban/ 
 b.) Felhalmozás és tőke jellegű bevételeit 
305.725.000.-Ft-ban /azaz háromszázötmillió 
hétszázhuszonötezer-forintban/ 
 c.) A normatív állami hozzájárulások 
teljesítését 162.673.000.-Ft-ban /azaz százhatvankettőmillió 
hatszázhetvenháromezer-forintban/
 d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett 
pénzeszközt 115.276.000.-Ft-ban /azaz száztizenötmillió 
kettőszázhetvenhatezer forintban/

 e.) Hitelek, támogatások,visszatérülés
ének főösszegét 15.256.000.-Ft. /azaz tizenötmillió 
kettőszázötvenhatezer-forintban/
 f.) Átfutó, kiegyenlítő és függő bevételek 
főösszeget 20.205.000-Ft-ban/azaz húszmillió 
kettőszázötezer-Ft-ban 
 g.) Előző évi pénzmaradvány igénybevételét 
126.938.000.-Ft-ban /azaz százhuszonhatmillió kilencszázh
armincnyolcezer-forintban/ állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2006. évi bevételeinek alakulását, 
gazdálkodóként a rendelet 21. számú melléklete 
tartalmazza. 

4.§.
(1) A Képviselő-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített 
kiadási főösszegen belül:
a.) személyi juttatások kiadási főösszegét  307.758.000.- 
/azaz háromszázhétmillió-hétszázötvennyolcezer -
forintban/ 
b.) munkaadót terhelő járulékok főösszegét 98.403.000.-
Ft- /azaz kilencvennyolcmillió négyszázháromezer-forint/
c.) dologi és egyéb folyó kiadások főösszegét 
225.389.000.-Ft. /azaz kétszázhuszonötmillió háromszázn
yolcvankilencezer-forint/
d.) működési célú pénzeszközátadás főösszegét  
11.246.000.-Ft- /azaz tizenegymillió kétszáznegyvenhatezer-
forint/ 
e.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 45.554.000.-
Ft. /azaz negyvenötmillió ötszázötvennégyezer-forint/
f.) felhalmozási kiadások főösszegét 
282.583.000.-Ft. /azaz kettőszáznyolcvankettőmillió 
ötszáznyolcvanháromezer-forint
a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat 
célonként a rendelet 22. számú melléklete tartalmazza. 
g.) hitel-törlesztés kiadás főösszegét 17.377.000.-Ft-
ban /azaz tizenhétmillió háromszázhetvenhétezer forint/
h.) függő átfutó, kiegyenlítő kiadások főösszegét 
8.155.000.-Ft-ban /azaz nyolcmillió százötvenötezer 
forintban/ hagyja jóvá a jelen rendelet 2.számú 
mellékletében részletezettek szerint.

2.)
a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 611.488.000 Ft. 
/azaz hatszáztizenegymillió négyszáznyolcvannyolcezer 
forint / főösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 18-as 
számú mellékletében részletezettek szerint.

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadásait 109.610.000 Ft-tal /azaz 
százkilencmillió hatszáztízezer forinttal/ 
- Munkaadói járulékokat: 32.893.000 Ft-tal /azaz  
harminckettőmillió nyolcszázkilencvenháromezer 
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forinttal/ 
- Dologi és egyéb folyó kiadásait 127.656.000/Ft-tal 
/azaz százhuszonhétmillió hatszázötvenhatezer forinttal/
- Felhalmozási és finanszírozáskiadását:295.776.000Ft-
tal /azaz kettőszázkilencvenötmillió hétszázhetvenhatezer 
Ft/
- Társadalmi és szocpol kiadását: 45.553.000 Ft-tal 
/azaz negyvenötmillió ötszázötvenháromezer Ft-tal/

b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény kiadását 138.535.000 Ft-tal 
/azaz százharmincnyolcmillió ötszázharmincötezer forint/ 
főösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete 
szerint.

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadásait 82.692.000 Ft-tal /azaz 
nyolcvankettőmillió hatszázkilencvenkettőezer forinttal/ 
- Munkaadói járulékokat 26.560.000 Ft-tal /azaz 
huszonhatmillió ötszázhatvanezer forinttal/
- Dologi kiadásait 27.819.000 Ft-tal /azaz 
huszonhétmillió nyolcszáztizenkilencezer forinttal/
- Felhalmozási kiadás: 1.464.000 Ft-tal/ azaz egymillió 
négyszázhatvannégyezer forint/

c.) Napraforgó Óvoda kiadását 105.742.000 Ft-tal /azaz 
százötmillió hétszáznegyvenkettőezer forinttal/ hagyja 
jóvá a 2/a. sz. melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jelegű kiadását 68.085.000 Ft-tal / azaz 
hatvannyolcmillió nyolcvanötezer forinttal/ 
- Munkaadói járulékokat 22.071.000 Ft-tal /azaz 
huszonkettőmillió hetvenegyezer forinttal/
- Dologi kiadásait 15.159.000 Ft-tal /azaz tizenötmillió 
százötvenkilencezer forinttal/ hagyja jóvá.
- Felhalmozási kiadása: 427.000 Ft /azaz 
négyszázhuszonhétezer Ft/ 

d.) Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 
21.450.000 Ft /azaz huszonegymillió négyszázötvenezer 
forint/ főösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet 
szerint.

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadásait 8.334 000Ft-tal /azaz 
nyolcmillió háromszázharmincnégyezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 2.630.000 Ft-tal /azaz 
kétmillió hatszázharmincezer forinttal/

- Dologi kiadásait 9.501.000 Ft-tal /azaz kilencmillió 
ötszázegyezer forinttal/ hagyja jóvá.
- Felhalmozási kiadásai: 985.000 Ft /azaz 
kilencszáznyolcvanötezer Ft/

e.) Településüzemeltetés költségeit 49.981.000 Ft /azaz 
negyvenkilencmillió kilencszáznyolcvanegyezer forint/ 
összegben hagyja jóvá a rendelet 2/A. mellékletében 
részletezettek szerint.

Ezen belül:
- Személyi jellegű kiadásokat  13.552.000 /Ft-tal /azaz 
tizenhárommillió ötszázötvenkettőezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 4.368.000 Ft-tal /azaz 
négymillió háromszázhatvannyolcezer forinttal/
- Dologi kiadásokat 32.061.000 Ft-tal /azaz 
harminckettőmillió hatvanegyezer forinttal/ hagyja jóvá.

f.) Védőnői Szolgálat kiadását 6.715.000 Ft /azaz hatmillió 
hétszáztizenötezer forint/  főösszeggel hagyja jóvá a 2/A. 
számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadásait 4.551.000 Ft-tal /azaz 
négymillió ötszázötvenegyezer forint/
- Munkaadói járulékokat 1.368.000Ft-tal /azaz 
egymillió háromszázhatvannyolcezer forinttal/
- Dologi kiadásait 796.000 Ft-tal /azaz 
hétszázkilencvenhatezer forinttal/ hagyja jóvá.

g.) Idősek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés) kiadását 26.472.000 Ft /azaz huszonhatmillió 
négyszázhetvenkettőezer forint/  főösszeggel hagyja jóvá a 
rendelet 2/A. számú melléklete szerint. 

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadásait 5.222.000 Ft-tal / azaz 
ötmillió kettőszáz huszonkettőezer forinttal/ 
- Munkaadókat terhelő járulékokat 1.732.000 Ft-tal 
/azaz egymillió hétszázharminckettőezer forinttal/
- Dologi kiadásait 6.964.000 Ft-tal /azaz  hatmillió 
kilencszázhatvannégyezer forinttal/ hagyja jóvá.
- Felhalmozási kiadása: 12.554.000 Ft /azaz 
tizenkettőmillió ötszázötvennégyezer Ft/

h.) Családsegítő szolgálat kiadásait 5.871.000 Ft-tal /azaz 
ötmillió nyolcszázhetvenegyezer forinttal/ hagyja jóvá a 
rendelet 2/A. számú melléklete szerint.
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A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadásait 2.584.000 Ft-tal /azaz  
kétmillió ötszáznyolcvannégyezer forinttal/
- Munkaadókat terhelő járulékokat 837.000 Ft-tal /
azaz nyolcszázharminchétezer forinttal/
- Dologi kiadását 2.450.000 Ft-tal /azaz kétmillió 
négyszázötvenezer forinttal/ hagyja jóvá.

i.) Intézményi vagyon működtetésére 22.056.000.-Ft.-ot 
(azaz huszonkétmillió ötvenhatezer forint)  hagy jóvá a 
rendelet 2.sz. melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási főösszegen belül:

- Személyi jellegű kiadásait 13.128.000 Ft-tal /azaz  
tizenhárommillió százhuszonnyolcezer forinttal/
- Munkaadókat terhelő járulékokat 4.353.000 Ft-tal 
/azaz négymillió-háromszázötvenháromezer forinttal/
- Dologi kiadását 4.575.000 Ft-tal /azaz négymillió 
ötszázhetvenötezer forinttal/ hagyja jóvá.

5.§.
A képviselő-testület az önkormányzat vagyonának, 
adósságállományának, jövedelmi és létszámhelyzetének, 
költségvetési feladatmutatóknak és normatívák 
alakulásának elszámolását a rendelet 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 
7-es, 8-as, 9, 10-es, 23-as és 24-es számú mellékletekben 
foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§.
(1) A képviselő-testület a zárszámadás auditáláshoz 
szükséges könyvviteli mérleget egyszerűsített tartalmú 
éves pénzforgalmi jelentést, a működési bevételek és  
kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az 
éves leltárt, az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást 
és felhasználást a rendelet 11-es, 12-es, 13,14,15,16 és 17. 
18. számú mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi 
bizottsági jelentést, továbbá a Könyvvizsgálói jelentést a 
jelen rendelet 19, 20-as melléklete szerinti tartalommal 
megismerte és tudomásul vette.

7.§.
A képviselő-testület megállapítja, hogy 2006-os gazdasági 
évben feladatelmaradás nem volt, szoros gazdálkodás 
mellett ugyan, de likviditási gondok nem merültek fel. Az 
eredeti költségvetésében megfogalmazott célkitűzésekkel 
szemben kiemelkedő teljesítést valósított meg, a település 
fejlesztésében (útépítés, felújítás, főtér építése, sportpálya, 
stb.).

8.§.
A képviselő-testület a 2006. évi költségvetés végrehajtását 
alátámasztó szöveges indokolást elfogadja.

9.§
(1) Képviselő-testület megállapítja, hogy több éves 
kihatással járó kötelezettségvállalása - kivéve a rendelet 
19. számú mellékletében feltűntetett csatorna beruházási 
hiteleket - nincs. 

(2) Megállapítja hogy a 2006-os gazdasági évben 
közvetett támogatások körébe tartozó adóelengedés nem 
történt. 

(3) Kedvezményes étkeztetés címén 7.179.609 Ft 
(azaz hétmillió százhetvenkilencezer hatszázkilenc Ft) 
felhasználására, illetve kifizetésére került sor. 

10.§.
(1) A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján 
lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2007. április 04.

Laboda Gábor       Dr. Balogh Szilvia
polgármester                         jegyző

Záradék: 
Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2006. április hó 05. nap.
         

Dr. Balogh Szilvia
jegyző
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Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

11/2007.(IV. 04.) számú rendelete a 4/2007 
(III. 02.) Kt. számú rendelet módosítására a 

település 2007. évi költségvetéséről 
a 2007.-2008.-2009. évi gördülőtervéről.

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló többszörösen módosított 
1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-ban, ennek végrehajtására 
kiadott 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendeletben 
foglalt felhatalmazás alapján 2007. évre elfogadott  
költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1.§.
Az Ör 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetési 
bevétel módosított főösszegét: 871.937.000-Ft-ban (azaz 
nyolcszázhetvenegymillió kilencszázharminchétezer 
forintban) állapítja meg az 1. mellékletben részletezett 
források szerint.

/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított 
módosított bevételi főösszegen belül:

a) Intézményi módosított működési bevételeit 
97.578.000.-Ft-ban (azaz kilencvenhétmillió 
ötszázhetvennyolcezer forintban)
b) Az önkormányzat módosított sajátos működési 
bevételeit: 324.493.000.-Ft-ban (azaz háromszázhuszonné
gymillió négyszázkilencvenháromezer forintban)
c) Felhalmozás és tőkejellegű módosított bevételeit 
100.000.000.-Ft-ban (azaz százmillió forintban)
d) Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök 
visszatérülése módosított főösszegét 
265.749.000.-Ft-ban (azaz kettőszázhatvanötmillió-
hétszáznegyvenkilencezer forintban)
e) Pénzforgalom nélküli módosított bevételeit 
84.117.000.-Ft-ban, (azaz nyolcvannégymillió-
száztizenhétezer forintban) állapítja meg.

2.§.
/1/ A képviselő-testület a 2007. évi költségvetési 
módosított kiadási főösszegét 871.937.000-Ft-ban, (azaz 
nyolcszázhetvenegymillió kilencszázharminchétezer 
forintban.)állapítja meg a 2. számú mellékletben 
részletezettek szerint.

/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított 
módosított kiadási főösszegen belül:

a) Személyi juttatások módosított főösszegét 
348.909.000-Ft.-ban (azaz háromszáznegyvennyolcmillió 
kilencszázkilencezer forintban)
b) Munkaadókat terhelő járulékok módosított 
főösszegét 115.721.000.-Ft-ban (azaz száztizenötmillió 
hétszázhuszonegyezer forintban)
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 
módosított főösszegét 181.619.000.-Ft-ban (azaz 
száznyolcvanegymillió hétszáztizenkilencezer forintban)
d) Végleges pénzeszköz átadás módosított főösszegét 
19.400.000.-Ft-ban, (azaz tizenkilencmillió négyszázezer 
forintban)
e) Szociálpolitikai ellátások módosított főösszegét 
29.529.000.-Ft-ban (azaz huszonkilencmillió 
ötszázhuszonkilencezer forintban)
f) Felújítási kiadásainak módosított 
főösszegét: 105.360.000 Ft-ban (azaz százötmillió 
háromszázhatvanezer forintban) 
g) Felhalmozás kiadásainak módosított 
főösszegét 18.168.000.-Ft-ban (azaz tizennyolcmillió 
százhatvannyolcezer forintban)
h) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének
módosított főösszegét 18.372.000.-Ft-ban (azaz 
tizennyolcmillió háromszázhetvenkétezer forintban) 
állapítja meg.

3.§.
Az Ör 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint 
állapítja meg:

/2/ A Polgármesteri Hivatal, továbbá a 
községgazdálkodási feladatok 2007. évre jóváhagyott 
kiadási előirányzatának módosított főösszegét 
488.866.000.- Ft-ban (azaz négyszáznyolcvannyolcmillió-
nyolcszázhatvanhatezer forintban) hagyja jóvá a rendelet 
2. számú mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül: 
Személyi juttatások előirányzatát:  139.208.000 Ft
Munkaadói járulékok összegét: 47.845.000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások 
főösszegét: 106.169.000 Ft
Pénzeszköz átadás főösszegét: 19.400.000 Ft
Társadalmi és szocpol. juttatás 
főösszegét: 29.268.000 Ft
Felújítások főösszegét: 103.200.000 Ft
Beruházások főösszegét: 15.404.000 Ft
A hiteltörlesztés főösszegét: 18.372.000 Ft
Céltartalék: 10.000.000 Ft
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/3/ A Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési 
létszámkeretét 24 fő köztisztviselő alkalmazottban, 3 fő 
közhasznú, illetve közcélú, összesen 27 főben hagyja jóvá, 
a rendelet 7. sz. melléklete szerint.

/4/ A Községgazdálkodás 2007. évi költségvetési létszám-
keretét 8 főben határozza meg, a jelen rendelet 7.sz. 
melléklete szerint.

4.§
/1/ Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2007. április 04.

Laboda Gábor       Dr. Balogh Szilvia
polgármester                         jegyző

Záradék: 
Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2006. április hó 04. nap.
         

Dr. Balogh Szilvia
jegyző

 

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

12/2007 (IV.05.) Kt. számú rendelete
a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben
a 2007/2008-as tanévben fizetendő

térítési díj és tandíj megállapításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 124 § (2) 
bekezdése, valamint ugyanezen törvény 115 § (1) 
bekezdés és 116 § (1) bekezdésére való hivatkozással az 
általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény 
szolgáltatásit igénybe vevők díjfizetési kötelezettségét
a 2007/2008-as tanévre az alábbiakban alkotott 
rendeletében szabályozza. 

1 §
A módosított 17/2000 (IX. 12.) Kt. számú rendeletében 
szabályozottakra figyelemmel a térítési díj mértéket
2007/2008-as tanévre az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) 2005 előtt beiratkozott tanulók     
       4.000 Ft/év
b.) 2005 után beiratkozott tanulók     
     11.800 Ft/év
c.) tankötelezettség megszűnése után, aki nem tanulói 
jogviszonyban   22.560 Ft/év

2 §
A tandíj mértékét a 2007/2008-as tanévre heti hat órát 
meghaladó tanórai foglakozás esetén a következők 
szerint állapítja meg:

a.) heti két óraszám      
     3.200 Ft/fő/év
b.) heti négy óraszám      
     6.400 Ft/fő/év
c.) heti hat óraszám      
     9.600 Ft/fő/év

3.§
A jelen rendeletében megállapított térítési díj és tandíj 
számítási alapját a rendelet melléklete tartalmazza. 

4 §
1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Üröm, 2007. április 4.

Laboda Gábor       Dr. Balogh Szilvia
polgármester                         jegyző

Záradék: 
Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2006. április hó 05. nap.
         

Dr. Balogh Szilvia
jegyző
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DMRV Szentendre víz, csatorna: 06/26/501-650 
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMŰ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMŰ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprő Vállalat: 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.  06/1/269-2599
Tűzoltóság: Pilisborosjenői Weindorf Önkéntes Tűzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok: 06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.  06/30/254-8772
Érd Városiv. Tűz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.  06/23/335-505
Magyar Geológiai Szolgálat Bp-i Területi Hivatala 1145 Bp. Kolumbusz 
u. 17-23.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 1014 Bp. 
Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász  06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal Pilisvörösvár Puskin utca 8  06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó  06-26-317-918
Iparkamara Budapest. Bajcsy Zs. út  06-1-269-5974
APEH Budapest 06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre 06-26-302-112
Művelődési Ház 06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola  06-26-350-165, 350-158
Könyvtár  06-26-350-199
Óvoda  06-26-350-185
Öregek Napközi Otthona  06-26-350-162
„Varázskő” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár  06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár  06-26-350-147
Orvosi Rendelő, Doktor u. 21.  06-26-350-224
Fogorvos  06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs  06-23-441-920
Rendőrség  Budaörs  06-23-420-055
Pilisvörösvár  06-26-330-130
Posta  06-26-350-007
Kőbánya Fehér Kereszt   06-26-350-104 
Vörösvári úti SZTK  06-1-388-9180
Nevelési Tanácsadó  06-1-388-2142
 06-1-243-2609
 06-1-367-5470
Közjegyző, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fő u. 83)   06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár  06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés,
Vezetői engedély, 
IGFB (gépjármű felelősségbiztosítás) 530-686
Gépjármű-űgyintézés 530-683 
Vállalkozói igazolvány 530-687
Útlevél 530-681 
Személyi igazolvány 530-682 
Lakcímkártya 530-684 
Gépjármű-ügyintézés  530-688
Takarékszövetkezet 06-26-350-244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
 Hétfő:   13.00 - 16.00
 Szerda:  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 Péntek: 8.00 - 12.00
POLGÁRMESTER minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alpolgármester 
                   minden hónap első hétfőjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alpolgármester 
                       minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
JEGYZŐ minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig

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

Fax: 06-26-350-187 

Felnőttrendelés:    Dr. Fehér Eszter      Dr. Horti Szilvia
Hétfő: 08.00-12.00 16.00-19.30
Kedd: 16.00-19.00 08.00-12.00
Szerda: 07.00-11.00 14.00-18.00
Csütörtök: 14.00-18.00 08.00-11.00
Péntek: 08.00-11.00 11.00-14.00

Fekvő beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 között.

Gyermekrendelés:  
Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
Hétfő:  8.00 - 11.00  Üröm   15.00 - 18.00  Üröm 
Kedd: 15.00 - 18.00  Pborosjenő 8.00 - 11.00  Üröm
Szerda:  8.00 - 11.00  Üröm 14.00 - 17.00  Üröm 
Csütörtök:  15.00 - 18.00  Pborosjenő   8.00 - 11.00  Üröm
Péntek:  8.00 - 11.00  Üröm  15.00 - 18.00  Üröm
Tanácsadás:  Tanácsadás: 
Kedd: 11.30 - 13.30 Üröm            Csütörtök: 12.00 - 14.00  Üröm
Szerda: 14.00 - 16.00 Pborosjenő
Rendelők:   Rendelő:  
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286       Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenő, Fő u. 18. T: 336 - 187
Védőnői szolgálat:  
Kedd: 10.00 - 11.30    T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00

A doktornő kéri kedves betegeit, hogy a rendelés előtt telefo-
non egyeztetett időpontban jelenjenek meg a rendelésen.

                            
Háziorvosok éjszakai ügyeleti beosztása

Éjszakai ügyelet      Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
Este 18 órától            Üröm: 350-224        Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig             Orvosi rendelő             Hétfő reggel 8 óráig

 Orvosi rendelő -  Pilisborosjenő: 336-308, 336-187
Orvosi rendelő

Dr Fehér Eszter Üröm, Kevély utca 32 Tel.: 06-30-35-22-047
Dr Gaál Gabriella Üröm, Rákóczi F. utca 80. Tel.: 06-70-94-05-919
Dr Kovács Levente  Üröm, Honvéd utca 24. Tel.: 06-30-49-35-324
Dr Gelencsér Tamás Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-96-09-772
Dr Kovács Gábor Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-98-27-055
Dr Gyimesi Zoltán Pilisborosjenő, Rózsa u. 15. Tel.: 06-20-33-02-453
Dr. Szisz János Üröm, Kőbánya utca 9. Tel.: 06-20-39-04-111

Ürömön és Pilisborosjenőn sürgősségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől - péntekig

2007. JÚNIUS

Hétfő 8-13h Dr. Fehér Eszter Üröm, Orvosi rendelő   tel.: 350-224 
 13-18h Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő   tel.: 336-308
Kedd  8-13h Dr. Horti Szilvia    Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
 13-18h  Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő, Orvosi rendelő  tel.: 336-187
Szerda 8-13h Dr. Venesz Ilona  Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 351-286
 13-18 h Dr. Horti Szilvia Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
Csüt.  8-13h  Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő  tel.: 336-308
 13-18h Dr. Fehér Eszter   Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
Péntek 8-18h  Dr. Gaál Gabriella Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-915

1. Dr. Gyimesi Zoltán
2. Dr. Gelencsér Tamás
3. Dr. Gyimesi Zoltán
4. Dr. Kovács Levente
5. Dr. Fehér Eszter
6. Dr. Gelencsér Tamás
7. Dr. Fehér Eszter
8. Dr. Gyimesi Zoltán
9. Dr. Fehér Eszter
10. Dr. Fehér Eszter
11. Dr. Kovács Levente
12. Dr. Fehér Eszter
13. Dr. Gelencsér Tamás
14. Dr. Fehér Eszter
15. Dr. Gyimesi Zoltán

16. Dr. Gyimesi Zoltán
17. Dr. Fehér Eszter
18. Dr. Kovács Levente
19. Dr. Fehér Eszter
20. Dr. Gelencsér Tamás
21. Dr. Kovács Gábor
22. Dr. Gyimesi Zoltán
13. Dr. Kovács Levente
24. Dr. Kovács Levente
25. Dr. Kovács Levente
26. Dr. Kovács Levente
27. Dr. Gelencsér Tamás
28. Dr. Kovács Gábor
29. Dr. Gyimesi Zoltán
30. Dr. Gelencsér Tamás
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ÁLLATI JÓ ! 
Magyarországon először mondta ki bíróság az 
állattartás módjára és körülményeire, hogy 
állatkínzás! 

2007. április 11-én Dr. Jungi Eszter Mária, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Bíróság másodfokon eljáró tanácsvezető 
bírája jogerősen két évre felfüggesztett 10 hónapi fogház-
büntetésre ítélte azt a soproni nyugdíjast, aki több mint 
200 mudi fajtájú kutyát tartott méltatlan körülmények kö-
zött.

Az ítélet kimondja, hogy a magát kutyatenyésztőnek kiki-
áltó vádlott azon túl, hogy engedély nélküli tenyésztéssel 
foglalkozott, nem biztosította az állatok számára a fajuk-
nak és fajtájuknak, valamint általános élettani szükséglete-
iknek megfelelő életkörülményeket és nem járt el a jó gaz-
da gondosságával. Ezzel megszegte az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló törvény előírásait; azaz 200 rendbeli 
állatkínzást követett el.

AZÉRT PRECEDENS ÉRTÉKŰ AZ ÍTÉLET, mert 
itt nem valamely fizikailag súlyosan bántalmazott, hanem
az emberi kommunikáció és gondoskodás mellőzésével 
lelkileg-idegileg (és persze fizikailag is) tönkretett ku-
tyák nyertek védelmet! A bírói tanács ezzel kinyilvání-
totta, hogy a pszichés-idegi maradandó károsodást  okozó 
emberi tevékenység is állatkínzás!

Sokunk számára nagy öröm, hogy itthon is van megfelelő 
törvényi háttér és van az eljárásra feljogosított közigazga-
tási (önkormányzat, jegyző), bírósági apparátus, amelyet 
működésbe lehet hozni állampolgári bejelentéssel vagy 
feljelentéssel.

Külön köszönet azoknak (abc-sorrendben), akik a legtöb-
bet tették az állatvédelmi törvény létrehozásáért és meg-
felelő megszövegezéséért, ill. a Büntető Törvénykönyv 
állatkínzást meghatározó és szankcionáló módosításáért:

Csányi Vilmos 
etológus, tanszékvezető egyyetemi tanár, ELTE
Gusztos Péter 
országgyűlési képviselő, SzDSz
Persányi Miklós 
környezetvédelmi miniszter
Szili Katalin 
az országgyűlés elnöke

Az ún. állatvédelmi törvény szemléletmódot meg-
határozó bevezetője:

1998. évi XXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről

Az Országgyűlés
- annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és 
örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzet-
ük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége,
- elismerve azt a megkülönböztetetten nagy értéket, ame-
lyet az állatvilág egésze és annak egyedei jelentenek az em-
beriség számára,
- kifejezve azon szándékát, hogy a Magyar Köztársaság te-
vékeny módon részt vállaljon az állatok védelme és kímé-
lete érdekében kifejtett nemzetközi erőfeszítésekből,
az állatok ésszerű védelmének és kíméletének biztosítása 
érdekében az alábbi törvényt alkotja:

Az állatkínzás meghatározása a Büntető Törvény-
könyvben:

1978. évi IV. törvény 
a Büntető Törvénykönyvről1

Állatkínzás
266/B. § (1)871 

Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, 
vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, 
amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségká-
rosodását vagy pusztulását okozza,

b) állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember 
környezetében tartott veszélyes állatot elűzi, elhagyja vagy 
kiteszi,

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, 
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a vadászatról 
szóló törvény által tiltott vadászati eszközzel vagy tiltott 
vadászati módon vadászik, illetőleg a halászatról szóló tör-
vény által tiltott halfogási eszközzel vagy módon halászik 
vagy horgászik.

Az idézett törvények (ahogyan minden, Magyarorszá-
gon hatályos jogszabály) legegyszerűbben az interneten 
találhatóak meg, pl. a www.jogiforum.hu vagy a www.
magyarorszag.hu honlapokon. A keresők segítségével 
pontos ismeretek nélkül, témákból, tárgyszavakból kiin-
dulva is megtalálhatjuk a vonatkozó jogszabályokat.

                                                                                  
 Horváth Gabriella

OLVASÓI LEVELEK
Ürömi Tükör
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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

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 �
�

�
�

�
�

�
�

�
�

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

Megnyílt a 

BIOPATIKA!
Üröm, Fő u. 54. 

(a templom mellett)

Gyógynövények, 
kozmetikumok, 

gyógyteák, biolevek, 
gyógypapucsok, 

cukorbetegeknek, 
candidásoknak való 

készítmények.
Laktózmentes és 

gluténmentes termékek 
kaphatóak.

Fogyasztó kezelések és 
frissitő masszázs.

06/30/2815-789
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Április 21-én, szombaton 8 - 14 óra között ismét megtartottuk a 

TAVASZI TISZTASÁGI NAPOT. 
A falu több pontján a József Nádor Általános Iskola tanulói, tanárai és a civil szervezetek segítettek a szemét 

“eltűntetésében”.
A parkban nem csak a szemetet, de a gyomnövényeket is kiirtottuk és ahol kellett fakéreggel borítottuk a 

talajt.

Köszönjük a résztvevőknek a szorgalmas, jó munkát!
Vidákovits Tibor

Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke



Tücskök 
Ürömben

A gyimesközéploki Tücsök ze-
nekar Erdély legkeletibb részéről, 
a Kárpátok völgyvonulatában lévő 
Gyimesekből érkezik el minden év-
ben Ürömbe, hogy megmutathassa 
az ott élő gyimesi csángók kultúrá-
ját. Az első Ürömi Gyermekfesztivá-
lon, amelyen egy kicsit ismeretlenül 
vettek részt, barátságos és családias 
fogadtatásban volt részük. Ez a han-
gulat a fesztivál minden egyes ren-
dezvényére jellemző, ami a gyerme-
kekben természetesen pozitív érzé-
seket vált ki; barátságok szövődnek, 
kapcsolatok alakulnak ki, és, ami ta-
lán a legfontosabb, nemcsak egymás-
sal ismerkednek meg a történelmi 
Magyarország különböző pontjairól 
érkező gyermekek, hanem egymás 
különböző kultúráit is megismerhe-
tik, ami tulajdonképpen a célja is en-
nek a fesztiválnak.

A résztvevő csoportok ennek a 
gondolatnak a tükrében szerepel-
nek, mutatják be tudásukat, és nem 
pedig egy verseny konkuráló harco-
saiként, félretéve az emberi értéke-
ket. A szakmai zsűri is egy értékelő 
bizottság szerepét vállalja föl, segítve 
ezzel a pedagógusok és a gyermekek 
további munkáját egyaránt.

A gyimesi gyermekek minden év-
ben örömmel várják az újabb Ürömi 
Gyermekfesztivált, ahol újra és újra 
képviselhetik Erdélyt, és ezen belül a 
gyimesi csángóságot!

A gyermekek hálásak Szilvássy 
Károly néptáncpedagógusnak, aki, 
mint a rendezvény szervezője és há-
zigazdája kitüntetett figyelemmel bá-
nik minden egyes csoporttal. 

Reméljük, hogy ez az értékmeg-
őrző és értékteremtő fesztivál még 
számtalan alkalommal megrendezés-
re kerül, helyet adva a magyar gyer-
mekvilágnak és a magyar népi kultú-
rának!

Tisztelettel: 
Sára Ferenc

néptáncpedagógus-koreográfus

GYERMEK NÉPZENEI FESZTIVÁL
Ürömi Tükör
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Köszönjük az Ürömi Polgár-
mesteri Hivatalnak, az ürömi 
vállalkozóknak a Pest Megyei 
Közoktatásfejlesztési Közala-
pítványnak és a Tiszta Formák 
Alapítványnak a támogatását a 
Gyermekfesztivál megvalósítá-
sához. Szeretnénk köszönetet 
mondani a Szülőknek is, akik tü-
relmükkel és kitartásukkal szintén 
sokat segítenek az Ürömi Öröm 
Néptáncműhely alapítványnak.



Olvasói levél a 
„ Varázslatos Ázsiáról”

Művelődési Házunkban 2007. május 19-én 18 órai kez-
dettel, egy fantasztikus műsort láthattak az odaérkező 
vendégek.

 A műsor  „Shaolin kung fu” bemutatóval kezdődött,  
„nagymesterek” mellett, gyerekek lelkes,  nagy fegyelmet, 
összpontosítást  igénylő bemutatóját láthattuk.  Tanító-
juk, Latyák Attila minden produkció előtt elmagyarázta, 
mit fogunk látni, így azoknak is érthetővé váltak a látottak, 
akik soha életükben nem találkoztak ezzel a csodálatos 
sportággal.

A gyerekek után a „nagymesterek” is megmutatták tu-
dásukat, amit néha borzongva, de tele kíváncsisággal figyelt
a nagyérdemű közönség. Egyes produkciókban akkora erő 
összpontosítás volt, hogy szinte mi is beleremegtünk.

Az ámulattól még magunkhoz sem tértünk, s már is 
egy igazi divatbemutatón találtuk magunkat. India csodá-
latos, izgalmas, a múltban és jelenben hordott viseletek 
bemutatása mellett, megismerhettük az anyagok és színek 
jelentését is. Három igen bájos modell és Bácskai Gab-
riella etnográfus óriási hozzáértésével, felkészültségével, 
hozzásegített bennünket ahhoz az élményhez, hogy elkép-
zeljük magunkon  a nemes kelmék finom anyagát, egyszerű
fazonját és gazdag színvilágát. 

Még  fontolgattuk, hogy meglévő szári anyagainkból. 
milyen új modellel fogjuk  elkápráztatni  a világot,   egy 
újabb csoda jelent meg a színpadon, a TÁNCOS , aki indi-
ai templomi táncokat adott elő. Szavak  jutnak eszembe, 
hogy hogyan is jellemezzem amit láttam: gyönyörű, ámu-
latba ejtő, kifinomult nagy tudás, fantasztikus.

Akit egy kicsit is érdekel India izgalmas, egyszerűnek 
tűnő, mégis csupa rejtélyt sejtető világa, röpke másfél óra 
alatt részesévé válhatott, egy kicsit megérinthette, gazda-
gabbá lett általa.

A szünetben finom indiai étel, baráti beszélgetések kint
az udvaron, megvitattuk az addig  látottakat.

A második részben a hazai „Kiyo-Kito-Taiko” dob 
együttes ajándékozott meg bennünket nagyszerű előadá-
sukkal.

Aki szereti a dobok hangját, az élő előadást, a fergete-
ges előadásmódot, az el tudja képzelni, hogy a 7 tagból álló 
együttes, milyen műsorral kápráztatott el bennünket.

Hatalmas élményben volt részünk, remek estét töltöt-
tünk együtt, köszönjük hogy megszerveztétek, elérhetővé 
tettétek mindenki számára, s még utaznunk sem kellett 
érte.

Királyi Emmi 
„EMEL” Tribal Táncformációs csoport oktatója

ÁZSIA NAP
Ürömi Tükör
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ILDI 
KOZMETIKA

Ürömi út 18.
ildikozmetika.uw.hu

- Kozmetika
- Szolárium

- Thai test és lábmasszázs 
- SPA méregtelenítés

Francia PAYOT, GUINOT krémek

KEDVEZŐ ÁRAK!   ÁPRILISI AKCIÓ!

06-70/383-35-73
240-38-91

Suzuki
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Most már Ürömön is 
14 biztosító ügyintézése egyhelyen 

Tevékenységeink
Biztosításközvetítés

Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás
Egyéni és Flotta Casco biztosítás

Lakásbiztosítás
Társasház biztosítás

Vállalkozói vagyonbiztosítás
Egyéni és Csoportos Életbiztosítás

Egyéni és Csoportos Balesetbiztosítás
Egyéni és Csoportos Egészségbiztosítás

Befektetési alapokhoz kötött életbiztosítás
Szállítmánybiztosítás

Felelősségbiztosítások
Utasbiztosítás

Építés-szerelésbiztosítás
Egyéb egyedi konstrukciójú biztosítások

• HITELKÖZVETÍTÉS • FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS • 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI • SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE • 

NYUGDÍJPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE

Szerződött partnereink

SZŰCS GYULA  2096 Üröm Táncsics Mihály u. 36
Telefon:06-70/549-6084

Allianz Hungária Biztosító Rt
Ahico Biztosító Rt
ING Biztosító Rt
KÖBE Biztosítási Egyesület
Union Biztosító Rt
Mai Casco Kft
Uniqa Biztosító Rt
DAS Jogvédelmi Biztosító Rt

Signal Biztosító Rt
Generali-Providencia Biztosító Rt
Groupama Biztosító Rt
Winterthur Biztosító Rt
OTP Garancia Biztosító Rt
Bankárnet Kft
K&H Biztosító Rt
Hitelpont Rt

Szalkai  örökzöld telep






