
ÜRÖMI    TÜKÖRÜRÖMI    TÜKÖR
2020. január – február – március

Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Kérek mindenkit, hogy vigyázzanak magukra és 
egymásra, segítsük azokat, akik arra rászorulnak!  
Biztos vagyok benne, hogy közös erõvel  
megbirkózunk a még elõttünk álló nehézségekkel.

Laboda Gábor
polgármester
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RENDELKEZÕ 
NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

Kedvezményezett adószáma: 
18688227-1-13
Kedvezményezett neve:

ÜRÖMI-ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY 
ALAPÍTVÁNY

Célunk a hagyományteremtés és megôrzés. 
Rendezvények elôkészítése és lebonyolítása 
(Gyermeknéptánc Fesztivál, Ürömi Nyári 
Fesztivál)

Fontos:

A rendelkezése csak akkor érvényes és tel
je síthetô, ha a nyi  lat kozaton a kedvezménye
zett adószámát, elnevezését, a borítékon pe
dig az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító 
jelét (adószámát) pontosan tünteti fel.
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Koronavírus
Ürömi Tükör

Kedves Lakótársaim!

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben 
Üröm Község Önkormányzata mindent elkövet 
annak érdekében, hogy a járvány terjedését le-
lassítsa, és segítse az arra rászorultakat.

Szeretném tájékoztatni Önöket azokról az intéz
kedésekrõl, amelyeket eddig tettünk. Az intézkedé
seink célja, hogy csökkentsék az egymástól való 
megfertõzõdés veszélyét.

•	 a	vírus	szomszédos	országokban	történõ	meg
jelenése után azonnal, az elsõk között január 26án 
elrendeltem valamennyi ürömi közintézmény (óvo
da, iskola, idõsek otthona, bölcsõde, önkormány
zat) NÉBIH ajánlásával bíró Soft Care Sensisept 
kézfertõtlenítõszer kihelyezését és annak kötelezõ 
használatát, valamint a dolgozóknak biztosítottuk a 
magas minõségû védõmaszkokat 

•	 Március	12-tõl	elrendeltem	az	idõsek	nappali	el
látását biztosító intézmény mûködésének ideiglenes 
felfüggesztését, biztosítva továbbra is minden eddi
gi ellátott számára az étkeztetést, valamint az egye
dülálló idõseknek, akik most fokozott gondoskodásra 
szorulnak a segítségnyújtást 

•	 Március	12-tõl	veszélyhelyzeti	ügyfélfogadás	ke
rült bevezetésre, a személyes ügyfélszolgálatot fel
váltja a telefonos, illetve az elektronikus ügyfélfoga
dás az alábbiak szerint:  

•	 Ügyintézésre	elektronikus	úton:	pmh@urom.hu	
email címen van lehetõség.

•	 Telefonon	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 egyes	 szer
vezeti egységeihez tartozó elérhetõségeken 06
26350054es központi telefonszámot követõen az 
alábbi mellék megadásával:

•	 Polgármester:	 102	 mellék	 (kapcsolással)	 foga
dóra idejében

•	 Jegyzõ:	 102	 mellék	 (kapcsolással)	 fogadóóra	
idejében

•	 Titkárság:	102	mellék
•	 Mûszaki	iroda:	122	mellék
•	 Igazgatási	iroda:	107	mellék
•	 Anyakönyvvezetõ:	115	mellék
•	 Pénzügyi	iroda:	108;109	mellék
•	 Adó	(gépjármû	adó,	iparûzési	adó):	106	mellék
•	 Adó	(Építményadó,	telekadó):	119	mellék

A halasztást nem tûrõ, kizárólag személyesen 
intézhetõ ügykörök – különösen az anyakönyvi ügy
intézés, hagyatéki ügyintézés – esetében elõzetes 
telefonon történõ egyeztetés szükséges.

Papír	alapú	dokumentumokat	a	hivatal	kapuján	el
helyezett postaládába lehet elhelyezni.

•	 Március	 16-tól	 elrendeltem	 az	 óvodák	 és	 a	 böl-
csõde ideiglenes bezárását. Az intézmények addig 
lesznek zárva, amíg közegészségügyileg indokolt. 

•	 Március	 16-tól	 elrendeltem	 település	 területén	
levõ játszóterek használatának tilalmát. 

Tegyünk	 együtt	 a	 járvány	 megfékezéséért:	 min
denki maradjon otthon, csak halaszthatatlan esetben 
hagyja el az otthonát, szigorúan tartsa be a higiéniai 
és járványügyi szabályokat.

Kérek mindenkit, hogy vigyázzanak magukra és 
egymásra, segítsük azokat, akik arra rászorulnak! 
Biztos vagyok benne, hogy közös erõvel megbirkó
zunk a még elõttünk álló nehézségekkel.

Polgármesterként	 munkatársaimmal	 együtt	 azon	
leszünk, hogy ehhez minden segítséget megadjunk.

Laboda Gábor

Koronavírus közlemény
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IsKoLa
Ürömi Tükör

IsKoLa
Ürömi Tükör

IsKoLa
Ürömi Tükör

„Elmentünk az osztállyal a Mûvelõdési Házba. Ott ta-
lálkoztunk Nórával, akinek a kutyája Gofri és Borsó. Bor-
só szürke volt, tanuló kutya, Gofri meg fekete. És még Ri-
csivel, aki kerekes székes volt, a kutyája: Teszla. Meg még 
Eszter, aki siket volt és hét évesen tanult meg beszélni. A 
kutyája pedig Mák volt, aki Ricsitõl került Eszterhez. Ricsi 
autóbalesetben lett mozgássérült. Néztünk filmet is. Volt 
foglalkozás is. Nagyon jó volt. És az volt a neve ennek a 
cégnek, hogy NEO Egyesület.”

„Kedves Eszter, Nóra és Ricsi!
Köszönöm, hogy ennyire sok mindent tanítottatok ne-

kem a segélykutyákról és a rászoruló emberekrõl. Csatla-
kozni fogok a NEO Egyesülethez és be fogok tanítani egy 
kutyát. Köszönöm a bemutatót!”

„Annyi élményben volt ma részem, hogy csak néhányat 
mesélek el. Amikor például Teszla visszahozta a kosarat. 
De Eszter is, ahhoz képest, hogy siket, teljesen jól kom-
munikál és az is nagy teljesítmény, hogy megtanult száj-
ról olvasni…”

„Ez a NEO segítõkutya képzõ teljesen elámított! 
Nem tudtam, hogy a segítõkutyák ilyen fontosak! Nem 

is tudtam, hogy van hangjelzõ kutya! Nézzétek meg vide-
ón vagy élõben!”

„Kedves Eszter Néni! Nem tudom elhinni, hogy hogy le-
het úgy élni, hogy halláskárosodása van az embernek. De 
azt tudom, hogy a kutyákban meg lehet bízni. Nagyon él-
veztem a bemutatót. És szeretnék még veletek találkozni. 
Sok szerencsét kívánok. „

„…Teszla ügyes és cuki kutya. Borsó cuki és óvatos 
kutya. Gofriból nagyon ügyes kutya lesz szerintem! Mák 
ügyesen kommunikál a siket emberekkel. Köszönöm, hogy 
nálatok lehettem.”

„Annyira jól éreztem magam, hogy alig tudom leírni. 
Eszter halláskárosodásban szenved, az életben nagyon 
sokat segít neki Mák, a segítõkutyája. Ricsi bácsi mozgás-
sérült, az õ kutyája felveszi az aprópénzt a földrõl, lehúz-
za a kesztyût, kosarat szállít. Eszter úgy „hall”, hogy leol-
vassa az emberek száját, de ezt a folyamatot hátráltatja a 
sötétség.”

 „Nóri kettõ kutyát mutatott be. Az egyik kutya neve 
Gofri, a másik pedig Borsó. Gofrival kezdték. Gofri kisza-

golta azt, hogy egy élelemben van-e glutén. Ha van ben-
ne glutén, akkor ad egy pacsit. Borsó autista segítõ kutya, 
vele a gyerekek játszhatnak. Eszter kutyája hallássegítõ. 
Megmutatták hogyan jelzi, ha csörög a telefonja vagy az 
ébresztõ órája. Aztán volt egy kis szünet. Aztán játszhat-
tunk Borsóval. Aztán voltak kvíz kérdések minden kutyata-
nítónál. Annak a végén lehetett kérdezni. Ennyi volt a be-
mutató.”

„Szerintem a kutyák nagyon okosak voltak. Õszinte 
gratuláció! Szép.”

A harmadikos gyermekek viccesmegrendítõkomoly 
soraiból idéztem az elõzõ részeket. Lelkesedésük nem is
mert határt, amelyet jól tükröznek az írásaik. 

A foglalkozáson a résztvevõ gyerekek egy jól 
elõkészített	 projekt	 hét	 után	 vettek	 részt.	 Már	 sok	 infor
mációval rendelkeztek a segítõkutyák fajtáiról, képzésérõl, 
beszélgettek a sérült emberekrõl is. Az egyik osztály aján
dékrajzokkal érkezett, amit a foglalkozás végén átadtak 
Eszteréknek. Zárásképpen pedig egy kisebb írásmû szü
letett a nap élményeirõl.

„A kutyákban meg lehet bízni…”
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IsKoLa
Ürömi Tükör

Mindenkit	 egyaránt	 elbûvöltek	 a	 négylábú	 segítõk!	 A	
NEO	Magyar	Segítõkutya	Közhasznú	Egyesület	már	har
madszor vendégeskedett iskolánkban, s most is nagy 
örömmel	 fogadták	 kicsik-nagyok	 egyaránt.	 A	 Mûvelõdési	
Ház adott nekünk helyszínt az ismeretterjesztõ esély
egyenlõség elõsegítõ program lebonyolításához. 

A bemutatón saját élményen keresztül tapasztalhatták 
meg a gyerekek:

– mit jelent az akadálymentesítés mozgás, hallás és 
látássérült társaink számára,

– milyen segédeszközöket használnak különbözõ fo
gyatékossággal élõ emberek,

– hogyan tudnak mások segítséget nyújtani számukra,
– miben különböznek, és miben egyeznek a fogyaté

kossági típusok,
– a sokféleség ellenére közös világban, társadalomban 

élünk. (http://segitokutya.net/)

Nagyon köszönjük az Ürömi Önkormányzatnak és a 
József	Nádor	Általános	 Iskola	Fejlesztéséért	Alapítvány
nak	az	anyagi	támogatást,	valamint	a	Mûvelõdési	Háznak	
a hely biztosítását a programunkhoz.

Köszönjük ezt a felejthetetlen napot – mindannyiunk 
nevében!

Budai Márta 
a program felelõse, fejlesztõ pedagógus

Mozgássérült, hallássérült, látássérült?

Keresse fel a NEO Egyesületet.

A kutyákat betanítják, amire kell.

Keresse fel: www.segítõkutyák.net

Kérjük támogassa iskolánkat!

Adjon 1% esélyt, hogy fejleszthessük 

eszköztárunkat!

Ürömi József Nádor Általános és Népmûvészeti 

Iskola Fejlesztéséért Alapítvány

Adószámunk: 18697445-1-13

A József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola (ÖKO Iskola) 
következõ tanévre történõ beiratkozásról késõbb küldünk értesítést.
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2020. évi óvodai beiratkozás
2020. 04.20, 04.21, valamint 05.04. (8.00 – 16.00)

Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kez
detéig nevelõ intézmény. 2020. szeptember 1. nap-
jától legalább napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2020. au-
gusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. A szülõ köteles beíratni a lakóhelye, en
nek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 
vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köte
les gyermekét. A gyermeket elsõsorban abba az 
óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, 
vagy ahol szülõje dolgozik. Az óvoda köteles fel
venni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerûen 
az óvoda körzetében lakik. 

Azon kisgyermekek esetében, akik 2020. szep
tember	 1.	 és	 2020.	 december	 31.	 között	 töltik	 be	
3. életévüket, kérjük a szülõket, gondviselõket, 
hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, en
nek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes 
vagy a választott óvodában, de az õ felvételük csak 
férõhely függvényében teljesíthetõ. 

A felvételrõl az óvoda vezetõje dönt, melyrõl 
írásban értesíti a szülõt. A szülõ az óvodavezetõ 
döntése	ellen,	annak	kézhezvételétõl	számított	15	
napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 
Üröm	község	Jegyzõjéhez,	melyet	leadhat	az	óvo
da vezetõjének is.

 A jegyzõ a szülõ kérelmére, az óvodavezetõ va
lamint a védõnõ egyetértésével a gyermek jogos 
érdekét szem elõtt tartva a kisgyermek ötödik élet

évének betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ 
óvodai nevelésben való részvétel alól.

 Szabálysértést követ el az a szülõ, aki a 
szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellõ idõben nem íratja be az óvodá-
ba, ellene szabálysértési eljárás indítható.  

Üröm,	2020.	03.	13.
Csordásné Tõkés Katalin – óvodavezetõ

IsKoLa
Ürömi Tükör

IsKoLa
Ürömi Tükör

ÓvoDa
Ürömi Tükör
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ÓvoDa
Ürömi Tükör

Ez történt az óvodában…
Ebben a nevelési évben január utolsó hetében került sor óvodánk-
ban a német nemzetiségi hét megszervezésére, ami pedagógiai 
programunkban is fontos helyet foglal el. Évek óta sor kerül en-
nek megrendezésére, amiben mindig vannak hagyományos ele-
mek, de igyekszünk évrõl évre valami új, az eddigiektõl eltérõ öt-
letet is beépíteni. 

Most	is,	mint	már	évek	óta,	az	ürömi	Német	Nemzetiségi	Ön
kormányzat	anyagilag	támogatta	ezt	a	programunkat.	Általuk	tudtuk	
biztosítani óvodásaink részére azokat a kartonból készült kis házi
kókat, amiket a gyerekek kifesthettek, a régi, sváb hagyományokat 
figyelembe véve. De foglalatoskodhattak többféle színezõvel (nõi, 
férfi sváb népviselet, sváb lakóház) is. A heti program keretében Ve
ra néni, az egyik „németes” óvó néni minden csoportnak megtanított 
egy hagyományos, nemzetiségi koreográfia szerinti gyermektáncot.  
A kicsik nagy örömmel, jókedvûen, élvezettel vettek részt a progra
mon. Hagyományos módon, idén is volt sütés ebben a ciklikus ter
vünkben is. Ennek megvalósításában szintén a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat biztosította számunkra az anyagi segítséget azzal, 
hogy a süteményekhez szükséges hozzávalók költségét átvállalta, 
valamint, hogy az óvodának is rendelkezésére bocsátottak Tölgye-
si Lászlóné Vajda Magdolna: A mama fõztje címû kiadványból, ami 
az ürömi svábok szakácskönyve. Így készülhettek az ízletes, erede
ti receptek felhasználásával a finomságok. 

Igen mozgalmas idõ szak volt ez idén is gyerekeknek, 
felnõtteknek egyaránt. Soksok játékot, tevékenységet készítettek 
elõ, szerveztek meg és bonyolítottak le az óvó nénik. Amit tettek 
örömmel, hiszen ezzel is lakóhelyünk hagyományát, emlékeit ad
hattuk tovább óvodásainknak.

A	Német	Munka		kö	zös	ség	nevében	kö	szönöm	„magyaros”	kollé-
gáinknak aktív közremûködésüket, jókedvû, pozitív hozzáállású se
gítségüket! Köszönjük a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
anyagi segítségét is, hogy hozzájárulásukkal igazán változatos, szí
nes tevékenységeket volt lehetõségünk megvalósítani, gyermeke
ink örömére.

Breierné Virág Erzsébet
Német Munkaközösség vezetõ
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ISKOLA
Ürömi Tükör

ISKOLA
Ürömi Tükör

ÓVODA
Ürömi Tükör

Farsang az óvodában
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megtartottuk 
farsangi ünnepségünket, amelyre a könnyed vidám hangu-
lat, valamint a kreatív jelmezválasztás egyaránt jellemzõ 
volt. Sõt jelmezükhöz illõ bemutatkozó rövid kis dalokkal, 
versikékkel készültek óvodásaink.

Farsang farkán egy télûzõ szokást, a kiszebáb égetést is 
felelevenítettük. A Teknõc csoport szalmabábut készített, amit 
gondosan fel is öltöztetett. A kiszebábut száraz ágakból, apró 
fából, szalmából rakott máglyára állítottuk és elégettük. Óriási 
kört alkotva tavaszi dalokkal, mondókákkal hívogattuk a jó idõt 
és kívántunk jó egészséget. 

Ég a kisze lánggal ég
bodor füstje felszáll, 
tavaszodik kék az ég 
meleg a napsugár.
Mire füstje szétoszlik 
a hideg köd szétfoszlik 
egész kitavaszodik.

Jöjjön a tavasz vesszen a tél! Harsogták a gyerekek a báb 
égetése közben.

Két kedves tavaszváró dallal fejeztük be a gyermekek szá
mára érdekes népszokást.

Metzler Ferencné 
Német nemzetiségi óvodapedagógus, intézményvezetõ 

helyettes

Csiga csoport

Halacska csoport

Katica csoportPillangó csoport

Süni csoport
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Nõnapi köszöntõ
Az idei nõnapi  megünneplésére is a Mûvelõdési Házban került 

sor. A résztvevõ hölgyek a Hagyományõrzõ Egyesület, az Ürömi Szép-
korúak és az Idõsek Napközi Otthonának klubtagjai közül érkeztek.

A program elején Laboda 
Gábor polgármester rövid kö
szöntõvel és egyegy szál vi
rággal köszöntötte a hölgyeket. 
Ezután Varga Gyula alelnök a 
Hagyományõrzõk, illetve Jandó 
Tibor  a Szépkorúak részérõl 
szavalt verseket.

Az ünnepi mûsorban ezúttal ezúttal visszatért Ürömre az 
Operett Voices társulat – Mészáros Adél vezetésével – és szín
vonalas és változatos operett és nótacsokorral köszöntötték a 
résztvevõket.

A tartalmas mûsoros délutánt követõen végül minden ven
dég jóízûen falatozott az egyesületek tagjai által készített 
süteményekbõl, pogácsákból.

Vidákovits Tibor alpolgármester köszönti szüle-
tésnapja alkalmából Bogár Mihálynét, aki január 
25-én töltötte be a 90. életévét.
Másik ürömi szépkorú, Orosz László márci-
us 6-án lett 90 éves, aki a Platán Idõsek Ott-
honának lakójaként már személyesen nem volt 
köszönthetõ a koronavírus zárlat miatt. Számára 
ebbõl az alkalomból ajándékcsomagot küldtünk.

Szépkorúak köszöntése

KÖSZÖNTŐK
Ürömi Tükör
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BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör

Farsang a bölcsõdében
Gyorsan elrepült a téli idõszak, az év végi ünnepek és 

a téli szünet után kipihenve, újult erõvel vágtunk bele újra 
a bölcsõdei életbe.

Február közepén megtartottuk a farsangot, ami az 
egyik legkedveltebb ünnepünk itt a bölcsiben. A szülõk is-
mét kitettek magukért, nagyon ötletes jelmezek készültek 
idén is. 

A szokásos táncos, zenés mulatságot nagyon élvezték 
a gyerekek. Ezt az alábbi képek is bizonyítják

Király Veronika
bölcsõdevezetõ
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BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör

Bölcsôdei Beiratkozás

idÕPoNtJa:
2020. április 20-21., 8.00–16.00

PÓtBeiratkozás:
2020. május 4., 8.00–16.00

szükséges dokumeNtumok:
· születési anyakönyvi kivonat

· lakcímkártya (gyermek, anya, apa)
· oltási könyv
· TAJ kártya

· munkáltatói igazolás az anya részérôl

A beiratkozás feltétele:  
állandó ürömi bejelentett lakhely!

HelYszÍNe:
 Ürömi Hóvirág Bölcsôde, Üröm, Petôfi S. u. 22.

érdeklÕdNi leHet:
06 20 405 5397
06 20 425 4960
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Tájékoztató az önkormányzat 
tavaszi munkálatairól

A jó idõ beköszöntével megtörtént a Cigány-árok rendbe-
tétele, a bedõlt fák és gallyak eltávolítása a mederbõl. A tele-
pülésen több szakaszon a csapadékelvezetõ árok tisztításá-
ban segítettek a községgazdálkodás kollégái. 

A Jókai utcában a régi vízcsövek cseréje után esztétikus 
viacolor borítást kapott az út és a járda.

Elõkészületben van a buszmegállók és azok környékének 
letakarítása. Terveink között szerepel a szemétszedés meg-
szervezése a veszélyhelyzet elmúltával.

Vidákovits Tibor
alpolgármester

Cigány-árok rendezési munkálatok

Völgyligeti csapadék elvezetõ árok tisztítása

Elkészült a Jókai utcában a viacolor út és járda

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör
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REFORMÁTUS EgYhÁZ
Ürömi Tükör

Hírek a reformátusok háza tájáról…

„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét fél-
jetek, hanem a fiúság Lelkét, Aki által kiáltjuk: „Abbá”, 
Atyám!” Római Levél 8:15

Az Élõ Isten a fenti Igében arra bíztat, hogy imádkozzunk, 
ahelyett, hogy kétségbe esnénk, bepánikolnánk vagy fél-
nénk, ahogy tettük ezt akkor, amikor még nem ismertük Õt! 
Sajnos a nem hívõ, istentelen lét velejárója a félelem… per-
sze minket hívõ keresztyéneket is igyekszik ijesztgetni az Ör-
dög, mert neki ez a dolga fõ- állásban, hogy bennünket bol-
dogtalanná tegyen! De épp ezért résen kell lennünk, s nem 
szabad hagynunk, hogy célt érjen! Pál apostol, mikor ezeket 
az Igét írja a római gyülekezetnek épp üldözések vannak, s 
minden keresztyén az életével játszik…  s épp ezért bíztatja 
õket Pál, hogy nem kell újra a félelmek rabszolgájának lenni, 
mint régen, hanem vegyék komolyan a fiúság Lelkét! Azaz, 
hogy õk a Názáreti Jézus Krisztus kezébe tették le az életü-
ket, s ha sok félelmetes helyzetbe is kerül azt életük vagy a 
családjuk élete, kétségbeesés és pánik helyett inkább imád-
kozzanak az Õ nevében az Atyához! Ezt jelenti a keresztyén-
nek lenni! Ahogy református hitvallásunk is tanítja: „Testestõl, 
lelkestõl nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltóm 
tulajdona vagyok…” kell ennél nagyobb biztonság és véde-
lem? S nekünk se kell mást tennünk , csak ráhagyni magun-
kat a mi Urunkra! Eddig is Õ mentette meg az életünket, s 
ezután is Õ fogja! Mert hinni azt is jelenti bízni! Ezt sose fe-
lejtsük el! 

Imádság: Köszönjük Édesatyánk, hogy mi is egyszülött 
Fiadba, a Názáreti Jézus Krisztusba vethetjük bizodalmun-
kat! Köszönjük, hogy a mi életünk el van rejtve a Te kegyel-
mes szárnyaid alatt, s mindez azért lehet így, mert kétezer 
évvel ezelõtt, azon a Húsvéton Megváltottál bennünket a gol-
gotai kereszten! Köszönjük, hogy a Te keresztednél nincs ma 
sem nagyobb védelem! Rejtsd most is el családjaink, gyere-
keink, unokáink és „szépkorú” testvéreink életét ez elõl a jár-
vány elõl is! S segíts, hogy ahogy Te legyõzted Húsvét vasár-
nap hajnalán a halál angyalát, úgy mi is le tudjuk gyõzni a Te 
Igéd, Lelked erejével e betegség démonát! Ámen! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Mindenkinek áldott 
Húsvéti ünnepeket és Szentlelkes Pünkösdöt!

Mi is történt velünk Karácsony óta? Egyrészt január 
és február hónapokban, immár ahogy idejövetelem óta ha-
gyománnyá vált megemlékezünk a 2011. óta elvesztett 
szeretteinkrõl célzottan, év szerinti megemlékezéssel egy-
egy vasárnap. Sajnos azonban a koronavírus terjedésével ezt 
egyelõre fel kellett függesztenünk, hiszen e vasárnaptól Ürö-
mön és Pilisborosjenõn is online Istentiszteletek lesznek 
mindaddig, amíg le nem gyõzzük ezt a járványt! A temp-
lom és az imaház ajtaját természetesen nem zárjuk be, ügye-
letet tartunk. S itt szeretném jelezni, hogy AZON IDÕS, KRÓ-
NIKUS BETEG ÉS SZÉPKORÚ TESTVÉREINKNEK, AKIK 
GYÜLEKEZETÜNK TAGJAI EL FOGJUK JUTTATNI MIN-
DEN VASÁRNAP AZ IGEHIRDETÉST IMÁDSÁGGAL, 
MERT A LELKI TÁPLÁLÉK ÉPPÚGY ELENGEDHETET-
LEN, MINT A TESTI! Az Istentiszteletek amúgy facebookon 
is elérhetõek lesznek! Az adakozás is online tud jelen hely-
zetben történni (B3 Takarék Üröm-Pilisborosjenõi Reformá-
tus Társegyházközség, 65700093-10116577), s mivel gyakor-
latilag úgy néz ki, hogy hónapokig nem lesz perselypénz, s 
mi csak ebbõl és az egyházfenntartásra szánt adományokból 
tartjuk fenn magunkat, s így is rászorulunk önkormányzataink 
segítségére is, így kérünk minden jószándékú testvérünket, s 
különösen református gyülekezetünk tagjait, református hitta-
nos szülõket, hogy havonta akár, ezer, kétezer, vagy három-
ezer forinttal támogassák közösségünket, hogy zavartalanul 
végezhessük szolgálatainkat! Köszönjük, ha segítetek! Az Úr 
Jézus áldjon Titeket!  Az ifiórák, a heti konfirmációs órák is 
interneten keresztül lesznek megtartva, ahogy a házasság 
elõkészítõk is! A református hittanosainknak az E Naplón 
keresztül tartjuk az órákat, s küldjük a feladatokat, ehhez a 
munkafüzeteket és a tankönyveket a szülõk hazavitték, vagy 
épp mi hordtuk ki nekik! Nekik ebben az idõszakban az a fel-
adatuk, hogy a tankönyvben vegyék a következõ leckét min-
den héten, s a hozzá tartozó munkafüzeti feladatokat töltsék 
ki, s négy alkalom után küldjék el messengeren a számom-
ra. Az értékelést erre kapják. Természetesen keddtõl pénte-
kig gyülekezetünkben ügyeletet tartunk reggel 8:00-14:00 
óra között! Szépkorú, idõsb és krónikus beteg testvére-
ink figyelmét felhívjuk, hogyha egy mód van rá maradja-
nak otthon, mert õk az életükkel játszanak, ha járvány ide-
jén közösségbe mennek... inkább vegyék igénybe az ürömi 
és a pilisborosjenõi önkéntes segítõ szolgálat segítségét, 
mert bevásárlásban, patika, csekkfeladás dolgában is szíve-
sen segítenek, ahogy mi is! Ez ügyben is lehet hívni engem! 
Ha valakinek sajnálatos módon temetéssel kapcsolatos intéz-
ni valója van, akkor hét közben el tud érni a 06 30 526 80 10-es 
számon! A tervezett programjainkat is közzétesszük, mert 
bízunk a gyõzelemben, de nyilván onnantól élnek ezek a 
közösségi alkalmak, amikor majd feloldják a tiltó rendel-
kezéseket és megszûnt a járványveszély! Amit fontos még 
hirdetnem, hogy a Kis- és Nagykonfirmációs  Táborok, a 
Trianoni Emlékhét és Testvérgyülekezeteink látogatásá-
nak idõpontja a járványhelyzet miatt késõbbre tolódhat, 
ahogy a többi programunk is, tehát a változás és változta-
tás jogát fenntartjuk! S ez vonatkozik a nyári táborainkra 
is! Ami fontos még, hogy elkezdõdtek gyülekezetünkben a ta-
vaszi munkálatok, melynek keretében szépül a kertünk, s 
elõkészítjük a terepet az országzászló állításhoz és a Tria-
noni Emlékmû megépítéséhez! Áldás, békesség!

Az Úr Jézus legyen gyülekezeteink õrizõ pásztora!
Norbert tiszteletes

2020. március 15.
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REFORMÁTUS EgYhÁZ
Ürömi Tükör

2020. június 4.: a Trianoni békediktátum  100. év-
fordulójának méltó megemlékezésére készülünk!

Magyarként soha nem feledhetjük a XX. századi 
össz nemzeti tragédiánk gyászos dátumát, amelynek kö-
veteztében nem csak országunk kétharmadát vesztet-
tük el, hanem az ott élõ magyar testvéreinket és család-
jaikat is. Minket, reformátusokat azért is érint mélyen 
itt Üröm-Pilisborosjenõn ez a csapás, mert gyüleke-
zeteinkben mindkét faluból számtalan határon túlról 
származó testvérünk és családja él vagy rendelke-
zik ilyen felmenõkkel. Ennek három oka van: az 50-es 
években lévõ csehszlovák-magyar lakosságcsere ál-
tal Magyarországra elûzött családok egy részét fo-
gadta be Pilisborosjenõ és Üröm, másrészt a második 
világháború után Erdélybõl elûzött magyar családok 
kapták meg a két település még üresen álló házait. Har-
madrészt pedig a két falu agglomerációs településsé 
válása következtében számtalan kétkezi és iparos 
ember érkezett fõleg Kárpátaljáról és Erdélybõl, akik 
vagy hozták a családjaikat, vagy itt alapítottak háznépet. 
Jelenleg a következõ településekrõl tudunk, ahonnan 
ürömi és pilisborosjenõi határon túli családjaink szár-
maznak: Kárpátaljáról Der cen, Nagydobrony; Erdélybõl 
Szilágyperecseny, Szi lágy cseh, Szilágysomlyó, Szilágy-
pír, Kaplony, Nagy várad, Bonchida, Zilah, Kolozs-
vár, Nagykároly, Máramarossziget, Marosvásárhely, 
és több székelyföldi kisebb település; Dél-Erdélybõl 
pedig Lugos és Nagyszeben. A Felvidékrõl csallókö-
zi kisebb falvakból illetve Heténybõl, Komáromból és 
a környezõ településekrõl. Délvidékrõl pedig Torontál, 
Nagybecskerek (vajdasági települések, ma Szerbia), 
Szentlászló és Eszék (szlavóniai települések, mai Hor-
vátország). A közös bennük, hogy magyarok és re-
formátusok. S ezért jutott a gyülekezet presbitériu-
ma és elnöksége arra az elhatározásra, hogy ezen 
szomorú történelmi tragédiánk századik évforduló-
jára ne csak Istentisztelettel emlékezzünk, hanem 
testvérgyülekezeti találkozóval, emlékmû és ország-
zászló avatással is. 

A leendõ rendezvénysorozat gyülekezeteink 
kapcsolatainak szorosabbá fûzését tûzi ki célul, 
melynek részei:

A nyári idõszakban táborszervezés a határon 
túli és ürömi és pilisborosjenõi gyermekek számá-
ra. A közös táborozás nemcsak szociálisan érzékeny-
nyé teszi gyermekeinket és azok családjait, de komoly 
felelõsségvállalásra és további összefogásra is ösztö-
nöz. Emellett pedig testvérgyülekezeteink helyi kultu-
rális szokásaival való megismerkedését is elõsegítené, 
hogy Pilisborosjenõ református családjai és gyermeke-
ik is átérezzék, hogy egy nemzethez tartozunk és egy 
vérbõl valók vagyunk, s rajtuk segíteni, rájuk odafigyel-
ni kötelességünk! 

Az ürömi református templomunk és a pilis-
borosjenõi imaházunk udvarán országzászlót sze-
retnénk állítani a gyászos 1920. június 4-i pedig az 
emlékmûhez a gránit felajánlását! Ezen emlékmû át-
adásának keretében az összes elszakított terüle-
teken lévõ testvérgyülekezetünk tagjait és család-
jaikat lelkészeikkel együtt szeretnénk meghívni 

testvérgyülekezeti látogatásra (2020. június 3–7.), 
s a két falu református közösségének tagjaival ven-
dégül is szeretnénk látni õket. Aki szívesen fogadna 
be házába erre az idõszakra egy határon túli reformá-
tus családot, jelentkezzen Czakóné Hidi Margarétá-
nál telefonszámmal együtt!

Az adónk 1%-ának felajánlásáról:
Akinek lehetõsége nyílik, hogy adója 1%-át a gyü-

lekezetünkben mûködõ Kárpát-medencei Keresztyén 
Gyermek és Szegénymissziós Alapítvány számára fel-
ajánlja, azt nagyon megköszönjük. Ugyanis a nyári gyer-
mektáboraink megvalósulását, hittanosaink és család-
jaik támogatását, határon túli gyülekezeteink, Dercen 
(Kárpátalja) és Gyulafehérvár (Erdély) nehézsorsú ma-
gyar családjainak felkarolását és megsegítését szolgál-
ják ezek a felajánlások, amiket nagyon köszönünk!

Alapítványunk adószáma: 18336865-1-43

Erdély

Trianon
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RefoRmátus egyház
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Tavaszi és nyár eleji programjaink, amennyiben fel-
oldják a közösségi alkalmak tiltását, ha nem akkor 
online lehet követni az eseményeket:

Április 5.  Istentisztelet Üröm (Virágvasárnap)
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet 
17:00 Babakocsis Istentisztelet

Április 9.  18:30 Nagycsütörtöki Istentisztelet (Úrvacsora) (Becker 
Norbert Gyula)

Április 10.  18:30 Nagypénteki Istentisztelet (Úrvacsora) (Becker 
Norbert Gyula)

Április 12.  10:00 Húsvét elsõ napi Istentisztelet Üröm (Úrvacsora)
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet 
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Április 13.  18:00 Húsvét másodnapi Istentisztelet (Becker Norbert 
Gyula)

Ápr. 21–25.  Kiskonfi tábor Balatonalmádiban (Az elsõéves 
konfirdmannusok kötelezõ lelki hétvégéje) (Becker Nor-
bert Gyula)

Április 26.  10:00 Istentisztelet „Kiskonfirmáció” Ürömön
08:30 Pilisborosjenõn Istentisztelet 

Máj. 2–11.  Németország, Hollandia testvérgyülekezeti tavaszi tá-
bor (Becker Norbert)

Május 3.  10:00 Úrvacsorás Istentisztelet és „Játszóház” III. Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet 
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Május 10.  10:00  Istentisztelet
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet 
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Bajszné Orodán Krisz-
tina)

Május 3.  Nagykonfi tábor Balatonalmádiban (Becker Norbert 
Gyula)

Május 17.  10:00 Istentisztelet Üröm
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet 
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Május 23.  16:00 Egyesített konfirmációs vizsga (Ifik és felnõttek) 
(Becker Norbert Gyula)

Május 24.  10:00 Istentisztelet Nagy-Ifjúsági Konfirmáció I. Üröm
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet 
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Május 31.  10:00 Istentisztelet Üröm
08:30 Pilisborosjenõ 
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Június 1.  10:00 Pünkösdi Istentisztelet II Nagy-Ifjúsági Konfirmá-
ció. Üröm 
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet 
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Június 4.  18:30 „Trianoni GyászIstentisztelet” „Emlékezés az Elsõ 
Világháborúra, hõseinkre” Komolyzenei Koncert VI. 
(Csürke Károly, Nemes Réka)

Június 3–7.  az összes elszakított területeken lévõ testvérgyülekeze-
tünk tagjainak és családjaiknak meghívása lelkészeikkel 
együtt testvérgyülekezeti látogatás

Az Üröm-Pilisborosjenõi Református Egyházközség nyári hittanos 
hetei Balatonalmádiban a Kárpátmedencei Keresztyén Gyermek 
és Szegénymissziós Alapítvány szervezésében

Református Alsós Hittan és Csillagász Hét Balatonalmádiban 
(1-2. osztály):
2020. július 12-tõl 18-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker Norbert 
Gyula, Kis András, Bajuszné)

I. Rákóczi György Református Cserkész Nagytábor (Cserké-
szek + 1-8.osztály) :  
2020. június 21-tõl 27-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker Norbert 
Gyula, Balázs Zsófia)

Refifi+gimnazista hét (9-12. osztály):
2020. június 28-tól július 4-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker 
Norbert Gyula)

Református Kis és Nagykonfis és Csillagász Hét Balatonalmá-
diban ( 7-8. osztály ):
2020. július 19-tõl 25-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker Norbert 
Gyula)

Református  Hittan és Csillagászhét Almádiban (3-4. osztály):
2020. július 26-tól augusztus 1-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker 
Norbert, Smiglag Viktória)

Református Felsõs és Csillagász Hét (5-6.o.) Balatonalmádi-
ban:
2020. augusztus 2-tõl 8-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker Nor-
bert Gyula)

Református Egyetemista Ifis és Csillagász Hét (Refifi) Balaton-
almádiban:
2020. augusztus 9-tõl 16-ig (vasárnap délutáni indulás) (Becker Nor-
bert Gyula)
Indulás: találkozunk vasárnap a Déli Pályaudvaron a jegypénztár-
nál 15.30-kor! A vonat 16:10-kor indul! 
Visszaérkezés: Minden tábor esetében ugyanide, a Déli Pályaud-
varhoz 18:30-ra. Illetve a szülõk le is jöhetnek a gyermekekért, és 
ha délelõtt Istentiszteletre jönnek utána a Wesslényi strandra õket is 
szívesen látjuk!
Elhelyezés: A lányok faházakban, a fiúk sátrakban (akinek van sa-
ját sátra, s abban szívesebben aludna jelezze!)
Két fürdõszoba, s három mellékhelyiség szolgál ki bennünket. Ét-
kezni a Mélytányér Görög Étteremben fogunk, ahogy eddig is. 
Részvételi adomány: 30. 000 Ft /fõ/hét Elõleg ebbõl az összegbõl: 
15.000 Ft
A nehéz anyagi helyzetben levõk számára a továbbiakban is még 
megpróbálunk segíteni. Ezért kérjük, a jelentkezéskor jelezzék, 
mennyit tudnak kifizetni a fenti összegbõl. 
A jelentkezés Becker Norbert Gyula (06 30 526 80 10) tiszteletes-
nél történhet az elõleg befizetésével. 
Jelenkezési határidõ: a táborok kezdetéig.
Szükséges felszerelések: tisztasági csomag, akinek van, hoz-
hat saját sátrat! Polifoam, hálózsák, meleg öltözék, esõs idõre is, 
tornacipõ, kirándulócipõ sportoláshoz, kiránduláshoz, fürdõruha, 
elemlámpa, íróeszköz, színes ceruza, filctoll, Biblia, kullancs- és 
szúnyogriasztó krém, esetleg horgászbot, horgászengedély, TAJ 
kártya másolata. „a gyermekem egészséges” papír a szülõtõl.
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Év eleji interjú Üröm polgármesterével
A költségvetés elfogadásával elkezdõdött az 
új pénzügyi év, ilyenkor hagyományunkhoz 
híven, mindig arra kérem a Polgármester 
urat, hogy az év végi összegzés mellett be-
széljen az idei tervekrõl, valamint az önkor-
mányzati választás okán a lezárt 5 éves cik-
lusról is.

Cs.G.: Mit tart az elmúlt öt év eredményé-
nek polgármesterként?

Laboda Gábor: Elsõsorban azt, hogy min-
denféle nehezítõ körülmény ellenére, töretlen 
volt községünkben a fejlõdés. Az élhetõ telepü-
lés fejlesztés minden elemére odafigyelünk: a 
környezet megóvására, a kulturális és sporto-
lási lehetõségek bõvítésére, az oktatás színvo-
nalának megõrzésére, a közbiztonság javításá-
ra is és mindezek mellett számtalan beruházást 
is megvalósítottunk. A visszajelzések alapján az 
ürömiek kiemelkedõ százaléka elégedett és sze-
ret itt élni. Számomra ez a legfontosabb amellett, 
hogy Üröm továbbra is kiváló szolgáltatásokat 
nyújtó, és élhetõ község maradt. Mindezek miatt 
vonzó célpont továbbra is a városból kiköltözõk 
számára.

Cs.G.: Volt, amit nem sikerült elérni az el-
múlt öt évben?

L.G.: Az új mûvelõdési központ építése pá-
lyázati lehetõség hiánya miatt elmaradt, de van 
olyan elmaradt beruházásunk is, melynek meg-
valósítását engedélyek elhúzódása hiúsítot-
ta meg.  Az említett beruházások elmaradásá-
ra jelentõs hatással volt az építõipari kapacitás-
hiány és az ebbõl fakadó, hónapról hónapra csú-
csokat döntõ építõipari áremelkedés.

Plusz energiákat vont el tõlünk, hogy ellensú-
lyozzuk a szemétszállítás körül kialakult helyze-
tet: 2019. július 1-tõl új szolgáltató gondoskodik a 
háztartásokban keletkezõ hulladék elszállításá-

ról Üröm területérõl. A váltásra az azt megelõzõ 
idõszak lakossági visszajelzései alapján kiala-
kult negatív megítélésék okán volt szükség. 

Továbbá ismeretes, hogy a 2019-es nyá-
ri idõszak rendkívüli idõjárási eseményekkel is 
szolgált. Völgyliget melletti területen, a dombol-
dalban több nyúlgát kiépítését végeztük el a va-
gyon védelme és a veszély elhárítása miatt. Ön-
kormányzatunk ezek után az ingatlan-tulajdono-
sok kérésére vállalta a tervezés indítását és a 
munkák összefogását (2020)

Cs.G.: Kérem, röviden értékelje a 2019-es 
évet. 

L.G.: Ha röviden kell jellemeznem a 2019-es 
évet, akkor azt mondom, hogy nehéz, de sike-
res idõszakot zártunk községünk életében. Az 
önkormányzati vagyon gyarapítása és az önkor-
mányzat által nyújtott szolgáltatások színvona-
lának emelkedése mellett sok mindennel gya-
rapodtunk, ha csak a legfontosabbakat említem 
meg a teljesség igénye nélkül, akkor is hosszú a 
lista:

– a közbiztonság további erõsítése: két új pré-
mium rendõrautó került átadásra a rendõrségre 
részére 

– járda építése: több mint 1000 fm-en (Dózsa 
György út, Fõ utca – Pilisborosjenõig, Ürömi kör-
forgalom – Boglárka utcáig)

– futópálya átadása 1300 fm-en, hozzá tarto-
zó parkolóval és közvilágítás kiépítésével 

– az önkormányzati úthálózat folyamatos kar-
bantartása – 16 utcában (Panoráma telepü-
lésrész, Táncsics Mihály utca, Kossuth Lajos 
utca) új, szilárd burkolatú utak építése történt 
megközelítõleg 4 km-en

– forgalomcsillapító küszöb telepítése (40 db)
– felújításra került a községi sportpálya
– elkészült a sportpark (önkormányzati és 

nemzeti sportközpont együttmûködésében)
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– megtörtént intézményeink energetikai kor-
szerûsítése pályázati pénzeszközök felhaszná-
lásával

– sikeres pályázataink eredménye az óvodák, 
bölcsõde játszóudvarainak teljes körû rekonst-
rukciós felújítása. 

– kiemelkedõ volt a településen a szociális el-
látás, illetve az egészségügyi alapellátás. 

– kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetvé-
delemre, elkészült a település új környezetvédel-
mi koncepciója. 

– három földi és egy légi szúnyoggyérítés vé-
geztetése

– 54 db hársfa került elültetésre a Dózsa 
György út, illetve az Ürömi út mellett

Cs.G.: Milyen évnek néz elébe az önkor-
mányzat, miután a képviselõ-testület febru-
ár 12-i ülésén elfogadta a település költség-
vetését, ezáltal a 2020-as évre kitûzött célok 
megfogalmazásra kerültek a költségvetés-
ben, kérem részletezze.

L.G.: Erre az évre is mértéktartó és reális be-
vételekre épülõ, stabil költségvetést tudtunk ké-
szíteni. Természetesen továbbra is biztosított te-
lepülésünk zavartalan mûködtetése és ezzel 
párhuzamosan az újabb fejlesztések és beruhá-
zások megvalósítása a tartalékképzés mellett. 

A legfontosabb számadatokat ismertetném:

Bevételek:
Intézmények mûködési bevétele: 102 967 000 Ft
Közhatalmi bevételek – adók: 468 400 000 Ft
Központi támogatás: 394 248 281 Ft
Mûködési célú pénzeszközátvétel: 26 611 000 Ft
Finanszírozási bevételek: 490 758 000 Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel – elõzõ évek 

pénzmaradványa: 617 175 000 Ft 

Kiadások:
Személyi juttatások kiadásai: 502 203 000 Ft
Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális 

hozzájárulási adó: 88 233 000 Ft

Dologi kiadások: 308 235 000 Ft
Társadalmi és szocpol juttatások: 37 300 000 Ft
Támogatások (non-profit szervezetek) : 

 24 750 000 Ft
Finanszírozási kiadások: 490 758 000 Ft
Felújítások kiadásai: 91 608 000 Ft
Beruházások kiadásai: 405 334 000 Ft

Üröm képviselõ-testülete nem tétlenkedett a vá-
lasztások óta eltelt idõszakban sem, intenzíven 
dolgozott és dolgozik továbbra is többek között 
azon, hogy a beérkezõ jogos lakossági igények 
mielõbb kivitelezésre kerüljenek, valamint tovább-
ra is törekszünk, hogy intézményeinket fejlesszük, 
és mûködtetési költségeit csökkentsük:

– Sikeres pályázat eredményeképpen megva-
lósul az óvodai konyha teljes felújítása és eszkö-
zeinek fejlesztése

– Polgármesteri hivatal udvar térkövezése
– Polgármesteri hivatalban, valamint az óvo-

da épületében LED-es izzókkal történõ világítás 
kiépítése

– Közösségi ház állag megóvási belsõ festése
– Szükséges terek, építmények felújítása
– Szükséges gépek, berendezések, felszere-

lések beszerzése, felújítása
Döntött a képviselõ-testület az alábbiakról: 
– Tücsök utca csapadékvíz elvezetés tervezé-

si, engedélyeztetési munkáinak indításáról, ezen 
mûszaki megoldás magáningatlanokat is érint, 
ezért az érintett ingatlanok tulajdonosaival kü-
lön megállapodást kell majd kötni önkormányza-
tunknak. 

– Völgyliget lakópark belterületi utcáikban a 
szilárd burkolat kiépítési, felszíni csapadékvíz 
elvezetési és forgalomtechnikai tervezési mun-
káinak indításáról. A felmerült munkákat önkor-
mányzatunk fogja össze, ezért is került sor erre 
a döntésre.

– Temetõbõvítésrõl: a tervezõi és engedé-
lyezési munkák folynak, a beruházás indítása a 
2020-as gazdasági évben várható.
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– Bölcsõde új csoportszobával történõ 
bõvítési pályázatához szükséges önerõ bizto-
sításáról 

– Budapest III. kerület Újvári út fõcsatorna 
bõvítésérõl

– Bécsi út-Tücsök utcai gyalogos átjáró át-
adásáról 

– Határkõ utcában 3 db forgalomcsillapító 
küszöb telepítésérõl

– Útépítések és járdaépítések kivitelezésérõl 
(elkerülõ út, járdaépítések, útfelújítások, úthi-
bák javítása)

– LED közvilágítás kiépítésérõl a fõ útvona-
lak mentén

– erdõtelepítésrõl és fásításról
– Cigány-árok problémás részeinek rende-

zésérõl
Cs.G.: A választások után távozott a 

jegyzõ a polgármesteri hivatalból. Mi volt a 
távozás oka?

L.G.: Egyszerû karrierkérdés volt. A jegyzõ 
asszony lehetõséget kapott más területen ka-
matoztatni a tudását, és úgy gondolta szeret-
né megmérettetni magát.

Cs.G.: Két alpolgármestere lett Ürömnek: 
Kelemen Márta és Vidákovits Tibor. Miért 
volt erre szükség?

L.G.: Ennek a döntésemnek két oka van. Az 
egyik, hogy az elmúlt években, Márta is jóval 
több feladatot látott el, mint azt a pozíciója indo-
kolta volna. Továbbá mindkét alpolgármesterrõl 
elmondható, hogy ha szükséges volt, akár 
este 11-kor kellett valahova kimenni, vagy haj-
nalban, bármikor lehetett õket hívni, és jöttek. 
Sokszor még kérni sem kellett egy-egy feladat-
ra õket, maguktól vállalták és csinálták. Vagyis 
véleményem szerint az elvégzett munka is in-
dokolja ezt az úgynevezett „bõvítést”. Másrészt 
igyekszem, mint polgármester több kistérségi 
és megyei ügyben is részt venni, ezzel erõsítve 
Üröm kistérségi szerepét, új kapcsolatok kiépí-
tését. Azonban ez plusz feladattal és idõvel jár. 

Az alpolgármesterekre községünk hétközna-
pi mûködtetésében, a különbözõ programok 
szervezésében számítok kiemelten, vagyis 
egyszerûen szólva, amikor én távol vagyok, 
õk legyenek a helyszínen helyettem és jelent-
sék a problémát vagy oldják meg. Mindehhez 
azonban a tapasztalataim szerint, az alpolgár-
mesteri tisztség tud kellõ hátteret adni.

Cs.G.: Az ötödik ciklusát kezdte meg, így 
már szintén visszatérõ elemként tehetem 
fel a kérdést, hogy miként viszonyul az el-
lendrukkerek, valamint a helyi ellenzék tá-
madásaihoz? 

L.G.: Nem foglalkozom ezeknek az embe-
reknek az ilyen jellegû „céljaival”, mi végez-
zük továbbra is a komoly felelõsséget és odafi-
gyelést igénylõ munkánkat, a legjobb tudásunk 
szerint. Ön is jól ismerheti a mondásom, amit 
már néhány éve hangoztatok, magamat ismé-
telve: „Amíg õk mocskolódnak, gyûlölködnek, 
addig én nyugodt lehetek, mert a dolgok rend-
ben mennek. Azonban mentsen meg attól a jó 
Isten, hogy dicsérjenek, mert akkor már tudni 
fogom, hogy baj van.”

Cs.G.: Mi a véleménye a helyi ellenzék 
tevékenységérõl? 

L.G.: Az ellenzék tevékenysége az elmúlt 
években nagyrészt abban merült ki, hogy a 
képviselõ-testületet, illetve engem akartak lejá-
ratni. Számomra azonban a lakosság részérõl 
kapott visszajelzések is igazolják, hogy nem si-
került ez a hadjáratuk (sem). Erre a legjobb bi-
zonyítékot az objektív számok adják, miszerint 
ötödszörre is, kiemelkedõ sikerrel, 82%-kal a 
polgármesteri tisztséget 2019-ben elnyertem. 
Nem hagyhatom cserben azokat, akik bíznak 
bennem. Ezekért az emberekért érdemes to-
vább folytatni.

Mindazonáltal – az én véleményem sze-
rint – a legjobb az lenne, ha nem a támadás/
veszekedés, hanem az egyirányba húzás és 
együttmûködés jellemezné Üröm jövõjét. Eh-
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hez elengedhetetlen, hogy a falu „jóakarói”, 
ha vannak ötletei, akkor azokat megalapozott 
elõterjesztésekkel készítse el. Nyitva az ajtó 
és õk dörömbölnek, érti ezt valaki?!

Engedje meg, hogy egy példával szemlél-
tessem az átgondolatlan, megalapozatlan, ám 
minden bizonnyal jól csengõ ötletek az ellen-
zék szerinti úgymond figyelmen kívül hagyását 
részemrõl: az ürömi kerékpárutat egy rajzváz-
lat alapján, ami Üröm egyik legforgalmasabb, a 
Templom tér és Posta kanyar keresztezõdését 
is magába foglalná nem lehet jóvá hagyni 
felelõsségteljesen. 

Az elmúlt évtizedek országos balesetei bebi-
zonyították, hogy a kerékpárutak nyújtotta biz-
tonság gyakran csupán képzeletbeli, látszóla-
gos. Látnunk kell, hogy a biztonságos kerékpá-
ros közlekedés nem a találomra felfestett vo-
naltól, illetve kijelölt úttól válik biztonságossá. 
Az ilyen fejlesztések elõtt mindig szükséges 
egy jól átgondolt, elõzetesen megfogalmazott 
és betart(at)ott közlekedésfejlesztési koncep-
ció. A kerékpáros közlekedést nem lehet a töb-
bi közlekedési módtól függetlenül kezelni, en-
nek mindig integrált módon kell történnie

Amikor a kerékpárútról beszélnek és írnak, 
akkor el kell gondolkodni, hogy tényleg csak 
így lehet megoldani a kerékpáros fejlesztése-
ket egy településen, csak egy új „vonal” fel-
festésével lehet újabb lépéseket tenni egy 
élhetõbb község felé? Balesetveszélyes hely-
zeteket szeretnénk kialakítani egy elavult gon-
dolkodásmód folyamatos erõltetésével?

Gondolom, ha ezeket a kérdéseket bár-
ki õszintén felteszi és megválaszolja magá-
nak, akkor rájön, hogy minden esetben szük-
séges megvizsgálni, hogy a kerékpáros forga-
lom vezethetõ-e, és ha igen, hogyan a meglévõ 
közúton. Ez igényelheti akár az egész telepü-
lés gépjármûforgalmi rendjének újragondolá-
sát, a parkolási rend megváltoztatását is, stb., 
de minden esetben többet, mint egy „vélt” útvo-

nal tervet. Ennek a tervezése sok idõ és pénz 
és ennek elkapkodása emberéleteket veszé-
lyeztethet. Tehát nem mûködik, hogy magu-
kat polihisztornak kikiáltó emberek, a térké-
pet átrajzolva 100 méteres szakaszokat beje-
lölve, ilyen a már említett Fõ út – Posta kanyar-
ra kerékpárutat képzelnek esztelen módon… 
Ez abszurd! Tényleg hadd ne legyünk partne-
rek az ostobaságban!

Cs.G.: Akkor továbbra is kijelenthetõ, 
hogy polgármesterként csak azért nem 
söpörne le egy javaslatot, mert az az 
ellenzéktõl származna?

L.G.: Nem balhézni kell, hanem olyan ter-
veket letenni az asztalra, amelyek megvalósít-
hatóak és elõbbre viszik a községünk sorsát. 
Azt tudom mondani: ha meggyõznek, hogy az 
az elõterjesztés valóban az ürömiek érdeke-
it szolgálja, higgye el, hogy szavazásra fog-
juk bocsájtani. Nekem az a fontos, hogy olyan 
környezetet alakítsunk ki, amiben az ürömi-
ek jól érzik magukat. Persze vannak, akik azt 
mondják erre, hogy ezt már hallottunk máshol 
is… Erre csak azt tudom válaszolni, hogy ha 
én olyan dolgokat mondanék, amit még se-
hol nem hallottunk, akkor zseni lennék. De 
nem vagyok zseni, csak egy olyan ember, aki 
próbál figyelni és igyekszik meghallani min-
den építõ jellegû ötletet/javaslatot, ami a tele-
pülésünket és a településünkön élõk érdeke-
it szolgálja.

Cs.G.: Ürömön magasabb az országos át-
lagnál az itt élõk életszínvonala?

L.G.: Ebben a KSH és az adóhivatal adatai a 
mérvadóak. Én ezt csak örömmel megerõsíteni 
tudom, hogy az itt élõk vásárlóereje a legfris-
sebb felmérések alapján 163 százalékkal ha-
ladja meg a hazai átlagot, amellyel a vidéki te-
lepülések közül az elsõ helyen állunk. 

Köszönöm a tájékoztatást!
Cs.G.
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•  Módosította a 78/2019 (V. 29.) Kt. számú határozatát, 
bölcsõde férõhely bõvítésére beadott pályázat beruhá-
zás teljes költsége bruttó 139 911 412 Ft, a saját forrás 
6 995 571 Ft

•  Fõépítész véleményének figyelembevételével kezdeményez-
te a HÉSZ módosítását annak 1. számú melléklete K oszlop 
34-39 sorában szereplõ szabályozás kiegészítését.

•  Kezdeményezte az Üröm, 455/13 hrsz volt orvosi rendelõ 
telke, 1511 m2 térmértékû ingatlan jelenlegi szabályozásá-
nak módosítását.

•  Kiss Zoltán kérelmében döntés született az önkormányzat 
tulajdonát képezõ, Sadove településrészen fekvõ 0100/26 
hrsz-ú, 595 m2 térmértékû, szántó besorolású ingatlan 
megvásárlásáról.

•  Jászpataki Zsuzsanna kérelmében döntött a testület az 
Üröm, 2040/2 hrsz-ú, 588 nm térmértékû ingatlanból 210 
nm terület megvásárlása tárgyában.

•  Döntött a testület a 2019. évi élelmiszerutalványok 
odaítélésérõl a 60. életévüket betöltött ürömi lakosok ré-
szére.

•  Jóváhagyták a képviselõk a képviselõ-testület 2020. évi 
üléstervét.

•  Czakó Józsefné, mint a Kosztyu KFt tulajdonosa ügy-
védje megegyezési ajánlatának elbírálásában döntött a 
képviselõ-testület.   

•  A Bécsi úti gyalogátkelõ létesítésével egyidejûleg 2 db 
buszváró telepítésére beérkezett árajánlatokban döntött a 
testület. 

•  Az Üröm, Bécsi út 3-4. szám elõtti gyalogátkelõ és jár-
daépítés pótmunkáira vonatkozó árajánlatban döntött a 
testület.  

•  Bartók Tivadarné kérelme elutasításra került.

•  A testület elfogadta a fõépítészi tájékoztatót a település-
rendezési eszközök változásairól.

•  A civil szervezetek támogatására a pályázat kiírásra került.

•  A csatorna rákötés hozzájárulás díjának emelésérõl dön-
tött a testület.

•  Böszörményi Vivien támogatási kérelmében döntött a 
testület.

•  Lehoczky Andrea támogatási kérelmében döntött a 
testület.

•  Simon András 944 hrsz-ú 753 m2 térmértékû ingatlanra 
1997-ben bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez hoz-
zájárulást megadta a testület.

•  Német Nemzetiségi Önkormányzattal az együttmûködési 
megállapodás jóváhagyása.

•  Laboda Gábor polgármester 2020. évi szabadsága kivé-
te lének idõbeli ütemezését jóváhagyásáról döntött a tes-
tület.

•  Folyékony hulladék begyûjtésére irányuló kötelezõ köz-
szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatásá-
ra vállalkozó kiválasztása.

•  Drobni és Morvay Tájépítész KFt-t (1021 Budapest, Hû-
vös völgyi út 86.), Üröm községben a községi temetõ 
bõvítésére kertépítészeti terv elkészítésére megbízta a 
testület.

•  Üröm közintézményei vizes helységeiben Soft Care Sen-
sisept kézfertõtlenítõszerek beszerzését jóváhagyta. 

•  Döntött arról a testület, hogy többéves kihatással járó dön-
tést nem hoz.

•  Döntött a testület, hogy adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl 
eredõ fizetési kötelezettségei 2020-2023. évben várható-
an nem lesznek.

•  Döntöttek a képviselõk non profit támogatások oda íté lé-
sérõl.

•  Döntött a testület a református egyház mûködésének tá-
mogatásáról.

•  A vagyoni tárgyú döntésekrõl számolt be a polgármester.

•  A temetõ bõvítésére kiválasztásra került a kivitelezõ.

•  A Gamma Kommunikációs KFt szerzõdése meghosszab-
bításra került.

•  Az óvodai, bölcsõdei beiratkozási idõpontokról döntöttek 
a képviselõk.

•  Az óvodai, bölcsõdei nyári zárásról döntöttek a képviselõk.

•  A 145/2019. (XI.27.) Kt. számú határozatot módosított a 
testület az Üröm, Tücsök utca környezetének felszíni csa-
padékvíz elvezetés tervezésére.

•  A Fõ útvonalak mentén Üröm közvilágítás korszerûsítésének 
I. ütemének kivitelezési munkáira a kivitelezõ kiválasztás-
ra került.

•  Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2019. évi 
szak mai munkájáról szóló beszámolót elfogadták a 
képviselõk.

Üröm, 2020. március 

  Takács Viktória 
  megbízott jegyzõ

A Képviselõ-testület 2019. december, 2020. január, februári 
Képviselõ-testületi ülések döntései
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A szabadtéri tüzek megelõzésével, a szabadban 
történõ tûzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legve-
szélyesebb idõszak, hiszen a jó idõben egyre többen 
választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg 
a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészrõl a száraz 
aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és 
gyorsan terjed a tûz. Másrészrõl kockázatot jelent az 
emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban kelet-
kezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

I. Az irányított égetés engedélyezése (bejelentése) 
külterületen:

1. Az engedélyezés tárgya
Külterületen irányított égetés csak akkor végezhetõ, ha azt 

egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Ebben az esetben a kül-
területen végzett szabadtéri égetést (tarló, lábon álló növényzet, 
avar és egyéb növényi hulladék égetést) az illetékes hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv területi szervének be kell jelenteni, aki a be-
jelentést – abban az esetben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, 
akkor – tudomásul veszi, más esetekben elutasítja. 

Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az 

irányított égetéstõl eltérõ fogalomba sorolja – mint például az erdõ 
védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tör-
vény 65. § és az erdõk tûz elleni védelmérõl szóló 4/2008. (VIII. 
1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység, 
ellenõrzött tûz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket 
és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni 
és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Fontos továbbá, hogy erdõben, valamint annak kétszáz méte-
res körzetében lévõ külterületi ingatlanokon a fokozott tûzveszély 
idõszakában tilos tüzet gyújtani. Védett természeti területen lévõ 
erdõben – a kijelölt és a kiépített tûzrakó hely kivételével – tûz 
gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szüksé-
ges. Az égetés helyszínén a tûz tovaterjedésének megakadályo-
zására alkalmas, megfelelõ mennyiségû tûzoltóeszközt kell ké-
szenlétbe helyezni. Aki erdõtüzet vagy tûzveszélyt észlel és azt 
eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tûzoltóságot hala-
déktalanul tájékoztatni.

2. Az eljárás menete
Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) 2020. január 

22-tõl illetékmentes. Jogszabály szerint külterületen az ingatlan tu-
lajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggõ területen vé-
gezhet irányított égetést. Az irányított égetés végzésének idõpontját, 
terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal meg-
adott helyét a megkezdés elõtt 5 nappal az illetékes hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban kell bejelenteni.

Tûzgyújtási tilalom idõszakában irányított égetés nem végezhetõ!

II. Belterületi szabadtéri égetés
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 

BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, 
valamint külterületen lévõ zártkerti ingatlanok területén szabadtéri 
égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen ön-
kormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végez-
nek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedé-
lyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meg-
határozott napon vagy idõpontban végezték, a tûzvédelmi hatóság-
nak meg kell indítania a tûzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei mûveletirányításra 
belterületi szabadtéri égetésrõl érkezik panasz, bejelentés, a hely-
színre kivonuló tûzoltó egység helyszíni ellenõrzést folytat le. Ha a 
helyszínen lévõ tûzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi sza-
badtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem en-
gedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott na-
pon, idõben végzik, fel kell szólítania az égetést végzõ személyt, il-
letve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali be-
fejezésére, a tûz eloltására. Ebben az esetben helyszíni bírság ki-
szabásának van helye az elkövetõvel szemben, ha az ügyfél azt a 
helyszínen elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabásá-
ra, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági ellenõrzés keretében 
megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és 
idõben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindít-
ja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetõvel szemben a ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség a tûzvédelmi hatósági feladatokat el-
látó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel fog-
lalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 
7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján tûzvédelmi bírságot 
szab ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000,- Ft

Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irá-
nyított égetés, ill. belterületi szabadtéri égetés szabályai nem vo-
natkoznak, de ezt a tevékenységet is csak a tûzgyújtás szabálya-
inak betartása mellett lehet végezni, az alábbi alapvetõ szabályok 
betartásával:

1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül.

2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltó-
anyagról.

3. Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám.
4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan fel-

ügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat 
elvinni.

5. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz 
gyors tovább terjedésének.

6. Erdõben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél 

esetleg visszagyújtsa.

Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos továb-
bi információkért keresse fel a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fõigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdé-
szeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).

 Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 2030 Érd, Fehérvári út 79/A.
 Tel.: +36-23-524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

Országos Mentõszolgálat  104

Tûzoltóság 105

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenõ
Heves László
2097 Pilisborosjenõ, Budai út tûzoltószertár 06 26 336 248, 06 30 957 89 08

Rendõrség 107
Pilisvörösvári Rendõrõrs 06 26 330 130 
Körzeti megbízott 06 20 489 67 12

FÕGÁZ 06 40 474 474
DMRV 06 27 511 511

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

Zöld Bicske Kft (szemétszállítás) 06 22 350 111
 H: 8.00-16.00 
 SZ.: 8.00-20.00 
 P: 8.00-12.00

Ürömi Polgárõrség 06 30 621 0615

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

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

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

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

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

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

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

Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18. 06 30 458 76 15, 06 26 350 199

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

Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37. 06 20 289 81 25 
Csordásné Tõkés Katalin Óvodavezetõ 06 20 571 62 56

Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22. 06 26 350 658
Király Veronika bölcsõdevezetõ 06 20 405 53 97

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

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

Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn 06 70 61 99 311

Interwork Temetkezési KFt
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a  
Ügyelet 0-24 06 20 548 58 86, 06 20 398 01 60, 06 20 344 60 60

Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49. 06 26 350 007

Közjegyzõ
dr. Stágel Judit 2096 Pilisvörösvár, Fõ u. 83. 06 26 332 259

B3 Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1. 06 26 350 244

Közterület felügyelõ 06 30 698 9918

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

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

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

 a) Ügyintézõk: hétfõ 13.00 – 16.00 óráig
  kedd nincs ügyfélfogadás
  szerda 8.00 – 17.00 óráig
  csütörtök nincs ügyfélfogadás
  péntek 8.00 – 12.00 óráig.

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

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

Fax: 06-26-350-187

GYERMEKRENDELÉS,
Üröm, Dózsa György út 34.

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

TANÁcSADÁS

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

RENDELôK

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

VÉDôNôI SZOLGÁLAT

Üröm, Dózsa György út 34.
26/550-078

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

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

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA

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

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

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

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

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

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

FOGÁSZAT
Üröm, Dózsa György út 34.

26/550-126

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

Elõjegyzés szükséges, személyesen vagy telefonon.

SÜRGõSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi 
ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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Április 15-éig kérhetõ a tervezetek postázása
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
elkészült a több mint 5,5 millió szja-
bevallási tervezettel és elérhetõvé tette 
azokat elektronikusan eSZJA felületén. 
Akinek nincs ügyfélkapuja – a Kormány 
által 2020. március 11-én elrendelt ve-
szélyhelyzet miatt – egy hónappal to-
vább veheti igénybe a NAV szolgáltatá-
sát, azaz április 15-éig kérheti a terve-
zetek postázását.  Ezzel a lehetõséggel 
nem kell személyesen megjelennie az 
ügyfélszolgálaton, hogy hozzájusson 
nyomtatott bevallási tervezetéhez.

Akinek nincs ügyfélkapuja, az a megszokottak-
hoz képest egy hónappal tovább, azaz egészen 
április 15-éig több lehetõség közül is választhat, 
hogy megkapja postán a tervezetét:

-         SMS-ben a 06-30/344-4304-es tele-
fonszámon (ebben a formában: SZJAszóközadóaz
onosítójelszóközééééhhnn), 

-          a NAV honlapján elérhetõ ûrlapon, 
-          levélben, 
-          formanyomtatványon (BEVTERVK), 
-          telefonon, a 1819-es hívószámon, 

A NAV honlapjáról elektronikusan már elérhetõk 
a tervezetek. Az eSZJA programon keresztül az 
ügyfélkapuval rendelkezõk akár okostelefonon 

vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, 
ezeken az eszközökön szerkeszthetik is az szja-
bevallást. A magánszemélyeknek és azoknak a ta-
valy egész évben katás vagy evás egyéni vállalko-
zóknak, akiknek volt munkahelyük és kaptak mun-
kabért, a bevallási tervezetük automatikusan be-
vallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja-
bevallást május 20-áig. 

Az egyéni vállalkozóknak, a mezõgazdasági 
õstermelõknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek 
a tevékenységükbõl származó jövedelmi, illetve az 
adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplõ ada-
tokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az 
õ esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani a 
bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek 
nem válnak automatikusan bevallássá, de segítsé-
gül szolgálnak a bevallás elkészítéséhez.

Az szja 1+1%-áról is május 20-áig rendelkez-
hetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támo-
gatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közössé-
get vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Az egy-
házak részére tavaly tett rendelkezõ nyilatkoza-
tok szintén eddig az idõpontig módosíthatók, vagy 
vonhatóak vissza. 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Dr. Kis Péter András
 szóvivõ
 06305429418
  sajto@nav.gov.hu
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
1/2020 (I.30.) önkormányzati rendelete a 2/2016 (II.16.), 
12/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 
2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására Üröm 
Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti 
és Mûködési Szabályzatáról

Üröm Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiak-
ban: Mötv.) 44. §, 45. §, 48. § (2)-(4) bekezdés, 49. § (2) bekezdés, 50. 
§, 51. § (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. § (1)-(3) bekezdés, 57. § 
(1)-(2) bekezdés, 59. § (2) bekezdés, 68. § (3) bekezdés, 82. § (3) bekez-
dés, 84. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
rendeletét a következõk szerint módosítja:

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

1. §

A rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet új módosított 10. mel-
léklete lép. 

„10. melléklet a 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása

– 011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége

– 013320 Köztemetõ fenntartás és mûködtetés
– 013360   Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üze-

meltetési, egyéb 
– 013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap-

csolatos feladatok
– 018010   Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
– 041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás
– 041232  Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
– 041233  Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
– 042180  Állat-egészségügy
– 064010  Közvilágítás
– 066010  Zöldterület-kezelés
– 066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
– 072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás
– 074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
– 074031 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás
– 074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás
– 081030   Sportlétesítmények, edzõtáborok mûködtetése és fej-

lesztése
– 082091   Közmûvelõdés – közösségi és társadalmi részvétel fej-

lesztése
– 082092  Közmûvelõdés – hagyományos közösségi kulturális érté-

kek gondozása
– 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
– 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
– 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
– 106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggõ ellátások”

2. §

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
 
2.) Jelen rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2020. január 29.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2/2020 (I.30.) önkormányzati rendelete a 24/2015 (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosítására az általa fenntartott 
Hóvirág Bölcsõdében az intézményi ellátásokért fizetendõ 
térítési díjak megállapításáról a 2020. évre 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény, az 1993. évi III. törvény Szociális tör-
vény 115. § (9) bekezdésében, valamint a az 1997. évi XXXI. törvény 
gyermekvédelmi törvény (Gyvt) továbbá 328/2011 (XII. 29.) Korm. ren-
delet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotott rendeletét az alábbi-
ak szerint módosítja: 

1. §

Az önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép. 

„Hóvirág Bölcsõdében a gondozás intézményi térítési díjat 1.350 Ft/gon-
dozási nap állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzati rendelet 2. § -át hatályon kívül helyezi. 

3. §

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) A módosított rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba. 

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2020. január 29.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

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

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdé-
sében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. 
§ (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII. 31.) számú Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2020. 
évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi bevételei és kiadásai

2. §

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

/2/ Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételén belül 
kiemelt elõirányzatonként:

a) Intézményi mûködési bevételeit 102 967 000 Ft-ban 
b) Közhatalmi bevételek: 468 400 000 Ft-ban
c) Támogatások bevételeit: 394 248 281 Ft-ban 
d) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson be-
lüli bevételét 26 611 000 Ft-ban 
 da.) mûködési célú támogatások 26 611 000 Ft
 db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft
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a) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 25 320 000 Ft-ban
b) Pénzforgalom nélküli bevételek 617 175 000 Ft-ban 
c) Finanszírozási bevételek 490 758 000 Ft-ban
 ga.) belföldi finanszírozási bevétel 490 758 000 Ft-ban 

/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei: 1 392 984 281 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 642 495 000 Ft
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:  90 000 000 Ft

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

3. §

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

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

a) Mûködési költségvetési kiadás
– Személyi juttatások kiadásai 502 203 000 Ft-ban
 ab.)  Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási 

adó  88 233 000 Ft-ban
 ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 308 235 000 Ft-ban
 ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 000 Ft-ban
 ae.) Egyéb mûködési kiadások 24 750 000 Ft-ban

– Felhalmozási költségvetés kiadás
 ba.) Beruházások kiadásai: 405 334 000 Ft-ban 
– Felújítások kiadásai 91 608 000 Ft-ban
 bc.) Egyéb felhalmozási kiadások 0-Ft-ban állapítja meg.

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

/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból 

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

/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b) pont-
jai az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, a továb-
bi kiemelt elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat saját hatás-
körében jogosult dönteni.

/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:

– beruházási kiadások beruházásonként
 aa)  Tücsök utca csapadékvíz gyûjtõ tervezése, Völgyliget lakópark 

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

(Kor  mo rán, Szeder köz, Borostyán áthúzódó) 44 192 000 Ft
 ae) Határkõ utca 3 db fekvõrendõr telepítése 1 500 000 Ft
 af) Bölcsõde 1 csoportszobával bõvítés pályázat önerõ 6 996 000 Ft
 ag) Csapadékvízgyûjtõ kiépítése  40 472 000 Ft
 ah)  Egyéb útépítés, járdaépítés  (elkerülõ út, járda építések, útfelújí-

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

– Felújítási kiadások:
 ba) Polgármesteri Hivatal udvar térkövezése 4 000 000 Ft
 bb) Közösségi Ház állagmegóvás 500 000 Ft
 bc) Óvoda konyha komplex felújítás 35 684 000 Ft
 bd) Egyéb építmények / terek / felújítása, kátyúzás, járdaépítés
  17 586 000 Ft

 be) Cigány árok problémás szakasz rendezése 8 000 000 Ft
 bf) Egyéb gépek, berendezések, felszerelések  felújítása 2 000 000 Ft
 bg) Cigány árok vis maior pályázat önerõ  11 948 000 Ft
 bh) Felújítások áfája 19 476 000 Ft

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

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

4. §

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

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

5. §

/1/ Az képviselõ-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – köz-
foglalkoztatottak nélküli – létszám elõirányzatát az alábbiak szerint álla-
pítja meg:
– általános statisztikai állományi létszám: 104 fõ
– az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 100 fõ

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 10 fõ

6. §

/1/ Az önkormányzat település szintû költségvetésében az általános tar-
talék 16 347 000 Ft, céltartalék 160 711 281 Ft

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

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

7. §

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

8. §

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

/2/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:
– kötelezõ feladatok bevételei  134 023 000 Ft
– önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
– felhalmozási bevételek 0 Ft

/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
– mûködési bevételek 500 000 Ft
– felhalmozási bevételek 0 Ft
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/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrende-
let 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormány-
zat saját hatáskörében jogosult dönteni.

9. §

/1/ A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás:  
 aa) személyi juttatások 103 326 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 18 477 000 Ft
 ac) dologi kiadások 12 220 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

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

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

10. §

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

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. §

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

12. §

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

a) pénzmaradvány 117 175 000 Ft

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

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

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

13. §

/1/ Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az aláb-
bi meghatározott tételekbõl állnak:

– Mûködési költségekre:
aa) személyi juttatásai 111 774 000  Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok,
 szociális hozzájárulási adó 17 365 000 Ft
 ac) dologi kiadások 212 135 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 000 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadások 24 750 000 Ft

– Felhalmozási költségvetési kiadások: 
 ba) beruházások 404 734 000 Ft
 bb) felújítások 91 608 000 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

– Finanszírozási kiadások: 496 883 000 Ft
 Amelybõl
 ca) belföldi finanszírozási kiadások  
  496 883 000 Ft
d) Tartalék 177 058 000 Ft 

/2/ Az önkormányzat kiadásaiból:
– kötelezõ feladatok kiadása 804 018 000 Ft
– önként vállalt feladatok kiadása 672 054 000 Ft
– állami (államigazgatási) feladatok kiadása 90 000 000 Ft

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

14. §

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

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata 10 fõ.

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

5. A Napraforgó Óvoda és tagóvoda, mint az önkormányzat költsé-
gvetési szervének költségvetése

15. §

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

16. §

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

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



I. – II. – III. 27

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

/3/ Az Óvoda bevételébõl
– mûködési bevételek 16 866 000 Ft
– felhalmozási bevételek 0 Ft

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

17. §

/1/ Az Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás: 

 aa) személyi juttatások 185 058 000 Ft
 ab)  munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó  34 108 000 Ft
 ac) dologi kiadások 45 756 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 550 000 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

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

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

18. §

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

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

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

19. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Bölcsõde, mint költség-
vetési szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 66 585 000 Ft-ban ál-
lapítja meg.

/2/ A bölcsõde, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei 
kiemelt elõirányzatonként:

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

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

/4/ A Bölcsõde bevételébõl
– mûködési bevételek 12 950 000 Ft
– felhalmozási bevételek 0 Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrende-
let 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormány-
zat saját hatáskörében jogosult dönteni.

20. §

/1/ A Hóvirág Bölcsõde 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás: 

 aa) személyi juttatások 46 411 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 8 357 000 Ft
 ac) dologi kiadások 11 817 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

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

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

21. §

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

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

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

22. §

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

23. §

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

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

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

/3/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár bevételébõl
– mûködési bevételek 29 132 000 Ft
– felhalmozási bevételek 0 Ft
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/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (X.31.) Kormányrendelet 
2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat 
saját hatáskörében jogosult dönteni.

24. §

/1/ A Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai 
az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás: 

 aa) személyi juttatások 11 395 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
 szociális hozzájárulási adó 2 004 000 Ft
 ac) dologi kiadások 15 673 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

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

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

25. §

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

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

8. Idõsek Napközi Otthona és házi segítségnyújtás, mint az 
önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

26. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az INO, mint költségveté-
si szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 28 505 000 Ft-ban álla-
pítja meg.

/2/ Az INO, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevételei 
kiemelt elõirányzatonként:

Az Idõsek Otthona 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt 
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0. Ft
b) Közhatalmi bevételek   
  0 Ft
c) Mûködési bevételek 10 493 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 18 012 000 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 18 012 000 Ft

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

/4/ Az Idõsek Otthona bevételébõl
– mûködési bevételek 28 505 000 Ft
– felhalmozási bevételek 0 Ft

/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrende-
let 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormány-
zat saját hatáskörében jogosult dönteni.

27. §

/1/ Az Idõsek Otthona 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás: 
 
 aa) személyi juttatások 15 409 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 2 910 000 Ft
 ac) dologi kiadások 10 186 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

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

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

28. §

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

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

9. Védõnõi szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési 
szervének költségvetése

29. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Védõnõi szolgálat, mint 
költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 25 755 000 
Ft-ban állapítja meg.

30. §

/1/ A védõnõi szolgálat, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési 
bevételei kiemelt elõirányzatonként:

/1/ A Védõnõi szolgálat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 0 Ft
d) Finanszírozási bevételek 0 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 0 Ft

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

/3/ A Védõnõi szolgálat bevételébõl
– mûködési bevételek 0 Ft
– felhalmozási bevételek 0 Ft
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/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrende-
let 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormány-
zat saját hatáskörében jogosult dönteni.

31. §.

/1/ A Védõnõi szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás: 

 aa) személyi juttatások 21 709 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó  3 738 000 Ft
 ac) dologi kiadások 308 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 0 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ Védõnõi szolgálat kiadásaiból
– Kötelezõ feladatok kiadásai 25 755 000 Ft
– Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
– Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

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

32. §

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

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

10. Gyermekjóléti szolgálat, mint az önkormányzat költségvetési 
szervének költségvetése

33. §

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

34. §

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

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

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

/3/ A Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
– mûködési bevételek 0 Ft
– felhalmozási bevételek 0 Ft

/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrende-

let 2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormány-
zat saját hatáskörében jogosult dönteni.

35. §

/1/ A Gyermekjóléti szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az 
alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás: 

 aa) személyi juttatások 7 121 000 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 1 274 000 Ft
 ac) dologi kiadások 80 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 50 000 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

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

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

36. §

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

/2/ A közfoglalkoztatottak éves létszám elõirányzata: 0 fõ

11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. §

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

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

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

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

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

38. §

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

ReNDeLeteK
Ürömi tükör
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39. §

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

12. Záró rendelkezések

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

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

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

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

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

tás bemutatása
9. sz. melléklet  Intézményvezetõkkel történõ egyeztetés 

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

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

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

Üröm, 2020. február hó 14. nap

 Laboda Gábor Takács Viktória
 polgármester megbízott jegyzõ

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 41 § (4) 
bekezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:

2020. február hó 14. nap

  Takács Viktória
  megbízott jegyzõ

Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 11/2008 (VII. 
02.) önkormányzati rendelet módosítására a közterületek 
rendeltetéstõl eltérõ használatáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 
bekezdésében, a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) 
bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a közterületek használatáról alkotott 11/2008. 
(VII. 02.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzati rendelet 2. mellékletének 16.) pontja az alábbiak szeri-
nt módosul:
Az új 16.) pont:

„Ürömi Nyári Fesztivál alkalmával történõ közterület igénybevétel: 2.000 
Ft/m2/nap, augusztusi utcabál idejére történõ igénybevétel: 1.000 Ft/m2/
nap”

2. §

Az önkormányzati rendelet 2. mellékletének 18.) pontja az alábbiak szeri-
nt módosul:
Az új 18.) pont:

„Sörsátor felállítása a Rákóczi ház elõtt: 40.000.-Ft/nap”

3. §

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) A jelen rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

2020. február 26. 

 Laboda Gábor Takács Viktória
 polgármester megbízott jegyzõ

ReNDeLeteK
Ürömi tükör
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FELNÔTTRENDELÉS

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

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

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

Fekvõ beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 óra között.
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MárcIus 15.
Ürömi Tükör

Március 15-ei megemlékezés
Idén az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc  172. 
évfordulóját Kossuth Lajos kormányzó-elnök, a Mûve lõ dé si 
Ház névadójának emléktáblájánál rendezett önkormányzati 
megemlékezéssel, koszorúzással ünnepeltük meg.

A koronavírus járvány miatt az iskolások ünnepi mûsora 
elmaradt.

Búcsú Huszár Imrétõl
Drága Imre barátunk! Nehéz szavakat találni, hi-

szen nem tudjuk, hogy mit is mondhatnánk Neked, 
Rólad! Rólad, akinek hatalmas szíve mindenkit befo-
gadott, hiszen jó szíved és barátságod határtalan volt. 
Szeretted a klubbunkat, ahová imádtál járni, hiszen 
mi voltunk voltunk Neked a második családod. Min-
denkihez mindig volt egy jó szavad, jó tanácsod és 
a már szlogenné vált mondásod soha nem felejtsük 
el: „Szeressük egymást gyerekek”. Hiszen Te a klu-
bért mindenre hajlandó voltál. Nem volt olyan rendez-
vény, amin részt ne vettél volna. Hiányod már most 
ûrt hagy maga után. Nehéz lesz Téged pótolni. De el-
felejteni soha nem fogunk! Te mindig biztattál ben-
nünket, csináljuk gyerekek, nem baj, ha nem profi, de 
szívbõl jön és ez a lényeg. Utoljára az évzáró bulin ta-
lálkoztunk veled. Lelkesen, jó kedvvel vettél részt, de 
már akkor látszott rajtad, fáradt vagy. Idõnként elme-
rengve néztél és láttad, hogy egy új ismeretlen út áll 
elõtted, de nem csüggedtél, hiszen tudtad, az út vé-
gén egy új ismerõs arc vár rád, csendben, türelme-
sen. Igen, a „Göri” volt, az a régi jó barát.

Várt Rád. Nem vagy egyedül. Nyugodj békében!
Hagyományõrzõ Egyesület
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HagyoMányőrzők
Ürömi Tükör

2019. december 19-én megtartottuk az éves 

közgyûlésünket, majd utána finom töltött káposztát 

ettünk, remek szakácsunk Huszti Ilonka jóvoltából.

Megünnepeltük a kerek évfordulósokat hatal-

mas tortával. Csonka Zsuzsa, az Operaház nagy-

követe nívós muzsikával szórakoztatott bennünket. 

Jó hangulatban telt az egész este. 

Január 23-án megemlékeztünk a magyar kultú-

ra napjáról. Verseltünk, énekeltünk, majd meghall-

gattuk ugyancsak Csonka Zsuzsa és énekestársa 

elõ adásában az ehhez a naphoz kapcsolódó éne-

keket.

Megünnepeltük március 8-át, a Nemzetközi Nõ-

napot. A Voice társulat színvonalas mûsort adott. 

Polgármesterünk, Laboda Gábor egy szál virággal 

köszöntötte a hölgyeket.

Ürömi Hagyományõrzõk hírei

Karácsony 
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HagyoMányőrzők
Ürömi Tükör

Sajnos – hosszú betegség után – ismét elveszí-

tettünk egy klubtársunkat, Huszár Imrét. Emlékét szí-

vünkben õrizzük.

Március 13-án – Március 15-i Nemzeti Ünnep – 

alkalmából civil szervezetünk nevében koszorút he-

lyeztünk el Kossuth Lajos emléktáblájánál.

A koronavírus járvány terjedése miatt le kellett 

mondanunk az április 4-ére tervezett hagyományo-

san megrendezésre kerülõ Tavaszköszöntõ ünnep-

ségünket, valamint klubunkat is bizonytalan ideig 

szüneteltetjük.

Kaskötõné Margó

Magyar kultúra napja Magyar kultúra napja 

Születésnap
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MűvelődésI Ház 
Ürömi Tükör

KREATÍV VARRÓTÁBOR 
Ürömön LIZA Kreatív Alkotó- 

és Varrómûhelyében
Kiknek szól a tábor? 
9-14 éves korosztálynak, olyan általános iskolásoknak, 

akik kreatívak, akiket érdekel a szabás, varrás, szeretik elké-
szíteni saját használati eszközeiket, játékaikat, akik szeretné-
nek belelátni nem csak az elkészítés, hanem a tervezés rej-
telmeibe is. 

Amit kínálok: Varrás és tervezés játékosan, különfé-
le technikák tanulása, alkalmazása a gyakorlatban. A varrás 
használata a hétköznapokban, a kreativitás támogatásával, 
fejlesztésével:

• stílusok, színek, anyagok
• tervezés, modellezés, 
szabásminta készítése (nem ruha)
A tábor témája: divat, kiegészítõk, kellékek utazáshoz, já-

tékok készítése, környezetvédelem, újrahasznosítás.
A délelõtti órákban folyik majd komolyabb „munka”, az-

tán ebédelünk és ebéd után kimegyünk a levegõre. Délután 
tervezünk, elõkészülünk a másnapi programra illetve – a 
lehetõségekhez mérten – helyet adok egyéni kívánságok 
megvalósítására is. 

Helyszín: ürömi Könyvtár különterme
Idõpont: 2020. június 15. – 19. 8:00-16:00
Táborvezetõ: Kiss Mihók Erzsébet textilmûves, oktató
Ha eldöntöttétek, hogy jelentkeztek a táborba, minél elõbb 

jelezzétek a kreatorvarromuhely@gmail.com címen. Maxi-
mum létszám 10 fõ 

Ha marad szabad hely, akkor akár  egy-egy napra is le-
het jönni!!!

Jelentkezési határidõ: 2020. május 15. Early bird ked-
vezmény: április 15-ig. Jelentkezés az alábbi e-mailcímen.

Jelentkezéskor kérem, hogy tüntessétek fel a résztvevõ 
gyermek életkorát, hogy varrt-e már a kézzel, vagy varrógép-
pel. Illetve, hogy tudtok-e saját varrógépet hozni.

A tábor elõtt tavasszal, hétvégi workshopokon megismer-
kedhetnek velem, illetve kezdõ  megtanulhatják a gyerekek a 
varrógép önálló használatát varrótanfolyamaimon (a táboro-
kig 2 X 4 órás tanfolyam várható.  május 16 és 23). A tábor-
ban erre nincs lehetõség. Ott már csak alkotunk. Aki nem tud 
varrógéppel varrni, az kézzel varrhat. Liza Kreatív Alkotó- és 
Varrómûhelye  facebook oldal eseményeinél minden aktuális 
program megtalálható.

További részletek, ár, információ:
kreatorvarromuhely@gmail.com

Tel.: 30/9923-609

A Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár 
Ürömön jelenleg az alábbi kormányrendelet-
nek megfelelõen bizonytalan ideig zárva tart.
Erre vonatkozó rendelet a Magyar Közlöny számából:
„A Kormány  46/2020 (III.16) Korm. rendeletének 5. §.
Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglal-
koztatottak kivételével tilos a látogatása

c., a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közmûvelõdésrõl szóló  törvényben meghatá-
rozott ca., közgyûjteménynek

cb., közmûvelõdési intézménynek

cc., közösségi szintérnek"

Tisztelt Ürömiek!
A családi majálist a jelenleg érvényben lévõ kormányzati intézkedések szerint nem 
lehet megtartani. Azonban ha ezek az intézkedések a késõbbiekben és még idõben 
feloldásra kerülnek törekszünk rá, hogy valamilyen formában megrendezésre kerül-
jön ez a nagy múltú esemény. Természetesen errõl online/plakátokon azonnal tájé-
koztatni fogjuk Önöket.

Tisztelettel: a  szervezõk
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MűvelődésI Ház
Ürömi Tükör

Nobilart Egyesület és a 
Romániai Magyar Zene-
társaság koncertje
2020. január 12-én az ürömi Kossuth Lajos Mûvelõdési 
Ház nagytermében tartottuk a Nobilart Egyesület és a 
Romániai Magyar Zenetársaság koncertjét, amelyen 
a fellépõ mûvészek erdélyi és anyaországi magyar 
zeneszerzõk mûveit adták elõ. A telt házas koncer-
ten köszöntõt mondott Szõcs Géza Kossuth díjas költõ 
a Miniszterelnök kulturális fõtanácsadója, aki beszé-
dében hangsúlyozta a magyar kultúra megtartó erejét 
és folyamatos megújulásra képességét.

A hangversenyt 
megtisztelte jelenlétével Selmeczi György Kossuth-díjas zeneszerzõ, aki-
nek több mûve is elhangzott az est során, csakúgy mint Szõcs Géza ver-
sei, megzenésítve. A közönség a zenei élmény mellett eredeti cimbalmot 
is láthatott, amely a régi magyar zene jellegzetes hangszere.

Az est fellépõi a következõk voltak: Kõvári Eszter Sára operaénekes,  
Szakály Ágnes cimbalommûvész, Demény Balázs és Szakács István 
zongoramûvészek, valamint Peltzer Ferenc gitármûvész. A rendezõ ez-
úttal is a Nobilart Egyesület elnöke, Szigeti István Erkel-díjas zeneszerzõ 
volt.

A koncert a Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetõen ingyenes volt.
Aki el tudott jönni örült, hogy egy ilyen nagyszerû évindító zenei él-

ményben lehetett része.

Pedrofon együttes koncertje
Február 28-án a Pedrofon Zenekar ismét egy nagyon színvona-
las, jó hangulatú retró bulit tartott a Mûvelõdési Házban.

Ezen az estén megtelt a Mûvelõdési Ház nagyterme. Vol-
tak, akik az asztalok mellõl hallgatták a népszerû számo-
kat, sokan viszont táncra is perdültek. Eljöttek a zenekar ré-
gi kedvelõi Pestrõl és másfelõl, de szép számmal voltak, he-
lyi rajongók is.

A Pedrofon koncertet követõen, többen fejezték ki elége-
dettségüket, jelezvén, hogy szívesen vesznek részt legkö-
zelebb is hasonló programokon.Köszönjük az érdeklõdést, 
igyekszünk eleget tenni a programjavaslatoknak! Köszönjük 
az önkormányzat anyagi támogatását is!
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NéMeT KIsebbségI egyesÜleT
Ürömi Tükör

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója

„

”

Az Ürömi Német Nemzetiségi Kórus (Heimat Singkreis) nagyon sok 
szeretettel várja soraiba, a zenét, az éneklést szeretõ érdeklõdõket. 
A heti egy alkalommal történõ kórus próbák kellemes és hasznos 
idõtöltést nyújtanak. Próbák helyszíne az ürömi Könyvtár Klub ter-
me, Üröm, Dózsa György út 18. A német nyelvtudás hiánya nem aka-
dály.

Érdeklõdni lehet: Falvai Józsefné (0630-3643146)

Kérjük, támogassa az Ürö-
mi Német Nemzetiségi Egye-
sületet (a Heimat Singkreist) 
személyi jövedelemadójának 
1%-ával!

Adószám: 18740756-1-13
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Ürömi Szépkorú Egyesület
Egyesületünk nagyon szép évet zárt az év végével. Sok 
színes program tarkította az életünket, amit 2020-ban 
szeretnénk folytatni.

Ezúton is szeretném megköszönni Polgármesterünk-
nek, valamint a képviselõ-testületnek,hogy szép összeggel 
támogatták anyagilag a  klubunkat. Nagyon szépen köszö-
nöm Üröm lakóinak a bizalmát, akik beléptek a klubunkba 
és ezzel egy nagy családdá egyesültünk, ahol mindenki jól 
érzi magát. Nagyon sok szerethetõ,segítõkész embert is-
mertem meg az öt év alatt.

Január végén megnyítottuk az új évünket tele remény-
nyel és tervekkel.

Februárban együtt ünnepeltük a farsangot Szemerei 
Mihályné Magdiékkal az INO-ban, amit köszönünk nekik. 
Nagyon jól éreztük magunkat.

Ezt követõ napokban megünnepeltük a januári-februá-
ri szülinaposokat.

Klubosaink nagyon szeretik a színhàzat, így nem hagy-
tuk ki az új darabot a Vidámszínpadon. 

Sajnálatos módon a koronavírus átprogramozta tava-
szi terveinket.

Civil szervezetünk Március 15-i megemlékezés jegyé-
ben koszorút helyezett el az ürömi Kossuth Lajos emlék-
táblánál, de a szokásos ünnepi mûsor már elmaradt.

Minden ürömi szépkorút és családtagjaikat 
kérünk, hogy fokozottan tartsák be a koronaví-
rus járványra vonatkozó felhívásokat és NE men-
jenek közösségbe!

Minden programunkat bizonytalan ideig lemondunk és 
csak remélni tudjuk, hogy a Május 1-ei ünnepség nem ma-
rad el.

Mindenkinek nagyon sok erõt, kitartást és egészséget kí-
vánunk!

Ürömi Szépkorúak Egyesülete
Csonkáné Varga Ibolya:klubvezetõ

széPKORÚAK
Ürömi Tükör

FarsangFarsang

Színházlátogatás

Születésnap

Koszorúzás a Március 15-i ünnepség alkalmából

Születésnap
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A koronavírus terjedésérõl szóló hírek mellett megjelentek a témával kapcsolat-
ban elkövetett csalások, csalás kísérletek. Kérjük, figyelmesen olvassa el fel-
hívásunkat!

Legyen körültekintõ, ha lakásánál, há-
zánál megjelennek védõruhát/maszkot 
viselõ személyek és felajánlják az ingatlan 
fertõtlenítését, orvosi vizsgálatot, vagy koro-
navírus mintavételét öntõl!

Koronavírus fertõzöttség kimutatására alkal-
mas gyorsteszt egyelõre nem létezik, így az 
sem a gyógyászati segédeszközboltokban, 
sem telefonon, sem személyesen nem kap-
ható! A fertõzés kimutatására szolgáló labo-
ratóriumi vizsgálatot jelenleg kizárólag állami 
egészségügyi ellátó rendszerben végeznek!

Amennyiben a vírusos idõszakban online vásárol, bizonyosodjon meg arról, hogy biztonsá-
gos a weboldal! A termék szolgáltatójával kapcsolatban olvasson el vásárlói véleményeket 
és gyõzõdjön meg az eladó hitelességérõl, valamint a reklamációs lehetõségrõl!

Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt küldemény-
ként, ismeretlen feladótól érkezett!

Fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy egész-
ségügyi vizsgálat címén személyes adatokat kérnek! A legálisan mûködõ egészségügyi szer-
vezetek nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel.

Egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be, ne dõljön be koronavírus ellen 
hirdetett csodaszereknek!

ReNdőRség
Ürömi Tükör

A KORONAVÍRUSSAL TERJEDNEK A 
CSALÓK! NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!



I. – II. – III. 39

ReNdőRség
Ürömi Tükör

Amennyiben hatóság tagjaként bemutatko-
zó személy csenget be önhöz, kérje az azono-
sítást, kérdezze meg, honnan érkezett, majd 
anélkül, hogy beengedné otthonába, telefo-
náljon az adott hatósághoz, a valóságtarta-
lom ellenõrzése céljából! 

Ne feledje, a rendõrigazolványon azonosító 
szám is szerepel, nem csak a POLICE felirat!

Ha ön egyedül él, és nincs olyan családtagja, 
rokona, aki segíteni tudná a mindennapokban 
a bevásárlásban, gyógyszerei beszerzésében, 
kérje megbízható szomszéd segítségét, vagy az önkormányzattól kérjen segítséget, és csak 
azt a személyt engedje be, akit a segítségnyújtásra kijelöltek az önkormányzatnál és megne-
veztek! 

Ne higgyen a különbözõ adománygyûjtõ felhívásoknak, ne utaljon pénzt azonnali segítség-
nyújtás címén különbözõ megadott számlaszámokra, személyesen se adjon támogatást, 
amíg meg nem gyõzõdik arról, hogy valóban legálisan mûködõ szervezet, aktuálisan szerve-
zett kampánytevékenységérõl van szó!

Amennyiben úgy gondolja, csalás áldozatává vált, azonnal értesítse a rendõrséget, pénzügyi 
tranzakció esetén a számlavezetõ bankját is, a késõbbi, esetleges kártalanítás érdekében!

A koronavírussal kapcsolatban hívható zöld számok:
06 80 277 455
06 80 277 456

A koronavírusról az alábbi elérhetõségeken tájékozódhat: 
https://koronavirus.gov.hu/ 

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu
Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok, a nap 24 órájában: 107, 112

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

 E-mail: elbir@pest.police.hu
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• Kerülje a szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet, mert például a közelmúltban valamely külföldi 
fertõzött területen járt! Lázas beteggel lehetõség szerint kerülje az érintkezés minden formáját!

• Kerülje el a köhögõ, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget! Lehetõség szerint mellõzze a tömegközleke-
dést!

• Alaposan és gyakran mosson kezet!  Szappanos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertõtlenítõvel tisztítsa 
meg a kezét, ügyeljen a körmei alatti, és az ujjai közötti területekre is!

• Szellõztessen gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra és minden zárt térre.

• Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és a száját behajlított könyökével, vagy zsebkendõvel, utána dobja ki a 
zsebkendõt és mosson kezet!

• A megszokott érintkezési és üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellõznie.

• Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erõsítésére, fogyasszon elegendõ vitamint!

• Használjon maszkot, ha légzõszervi tünetei vannak, ezzel védi a környezetében lévõket!

• Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás után nyúljon!

• Amennyiben a koronavírusra jellemzõ tünetet észleli magán, telefonáljon háziorvosának, ne menjen be a rendelõbe!

A koronavírussal kapcsolatban hívható zöld számok:
06 80 277 455
06 80 277 456

A koronavírusról az alábbi elérhetõségeken tájékozódhat: 
https://koronavirus.gov.hu/ 

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY 
Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok, a nap 24 órájában: 107, 112

A koronavírus ugyanúgy cseppfertõzéssel terjed, mint az 
influenza, tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül 
a környezetbe. 

A vírus terjedésének megakadályozására, valamint önma-
ga és embertársai egészségének védelme érdekében, kérjük, 
tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

ReNdőRség
Ürömi Tükör

NE KERÜLJÖN FEL A KORONA A FEJÜNKRE,
avagy óvintézkedések a koronavírus terjedésének megakadályozására

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

 E-mail: elbir@pest.police.hu
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Alapítva: 1980

SZOLGÁLTATÁSAINK:
–  ÚJ éS HASzNáLt 

GuMIAbrONCS 

értéKESítéS éS SzErELéS

–  MárKAFÜGGEtLEN 

AutóSzErVIz

–  MûSzAKI VIzSGáztAtáS

–  FutóMûbEáLLítáS 

CCD KAMEráS 

tECHNOLóGIáVAL

–  COMPutErES DIAGNOSztIKA

CíM: 2096 ÜRöM, 

ÜRöMI úT 12.

NYITvA:

H–P.: 8–17, SZO.: 8–13

TEL.: 26/336-063

KÉZI AUTÓMOSÓ 
ÉS KOZMETIKA

új minôség, új telefonszám:
+36 20 344 1884

Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

OlajcsereGyorsszerviz

V
IZ

SG
Á

R
A

 E
LŐ

K
ÉS

Z
ÍT

ÉS

Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT 
ÉS HOMEOPÁTIA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.

(Korona étteremmel szemben)

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.

Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14–19 h

 hétfõ, péntek 17–19 h

 szombat 9–12 h

ifj.Dr.Molnár Attila 06 30 9642-160

Dr. Molnár Attila 06 30 9846-692

Rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+

NYERJEN az Üröm-Csillaghegy 
kisbusszal idôt!

A Templom Tértôl a HÉV-ig a menetidô 
csak 15 perc. Hívásra elmegyünk 
Sadovéra, vagy az ürömi MÁV állomás 
is elérhetô velünk, hiszen lemegyünk a 
Bécsi úti körforgalomig is.

Busztelefon: 0620/612-53-57
(menetrend elérhetô: 

www.urom.hu honlapon)

LA-PE BT.
Építôanyag gyártó és 

értékesítô Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

– zsalukô 
– gipszkarton 

– egyéb építési anyagok 
– gázcsere, 

valamint egész évben kapható 
fabrikett és tûzifa!

Tóth Roland 
Gépésztechnikus

Víz-,  gáz,  - 
Központifûtés szerelô

Tel. :  06306409591
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BIZTOSÍTÁS

www.tutibiztositok.hu

KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM

TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:

06 30 699-19-42

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

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu
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