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Önkormányzat
Ürömi tükör

Év eleji interjú Üröm polgármesterével
Elkezdõdött az új pénzügyi év, ilyenkor hagyomá-
nyunkhoz híven, mindig arra kérem a Polgármester 
urat, hogy az elmúlt év összegzése mellett beszél-
jen az idei tervekrõl. A koronavírusról szólt az egész 
2020-as év. Hogyan néztek szembe a járvánnyal?

Tavalyi évünket március óta meghatározta a ko-
ronavírus járvány. Üröm példásan helyt állt ebben a 
nehéz helyzetben, a lakosság magatartása felelõs, 
szabálykövetõ és szolidáris volt. Levonva a konzekven-
ciát ezen nehéz idõszak után, látható, hogy az egyén 
felelõssége önmagáért, családjáért, és más emberekért 
rendkívüli mértékben felértékelõdött. Tavasszal renge-
teg önkéntes nyújtott segítséget az önkormányzat és 
a családsegítõ munkatársainak, hogy az idõseket és a 
rászorulókat ellátó rendszerünk rendületlenül, akadály 
nélkül mûködhessen. Természetesen az is sokat szá-
mított, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal 
dolgozói, az intézményeink is gyorsan reagáltak, és a 
kötelezõ feladatokon túlmenõen is igyekeztek segíteni 
mindenben az ürömi lakosságot.

A H1N1 járvány idején szerzett tapasztalatainkat fel-
használva, a rendkívüli jogrendben fennállt veszélyhelyzet 
elrendelése elõtt már hetekkel megkezdtük a felkészülést 
és a védekezést a járvánnyal szemben: valamennyi köz-
intézményünkbe kihelyezésre kerültek a fertõtlenítõszerek 
és az alkalmazottak számára biztosítottuk a maszkokat és 
védõkesztyûket.

Véleményem szerint jól sikerült megoldanunk a védeke-
zést, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél ala-
csonyabb legyen Ürömön a fertõzöttség, ez jelen pillanatban 
is így van. A pandémia okán településünkön a tavalyi évben 
nem volt ünnepelve nemzeti ünnep és nem volt közösségi 
rendezvény sem. Ha ez volt az ára annak, hogy minél ke-
vesebb fertõzött legyen, vagy valamilyen úton-módon meg-
szakítsuk a fertõzés láncot, akkor azt gondolom megérte. Bí-
zunk benne, hogy idén nem így lesz és tudunk végre újra kö-
zösségi rendezvényeket szervezni. Az elmaradt események 
azután kerülnek megtartásra, hogy az élet visszatér a nor-
mál kerékvágásba, ezzel is megünnepelve, hogy együtt, kö-
zös erõfeszítéssel, a gondokat sikeresen leküzdve, magunk 
mögött hagytuk ezt a meglehetõsen hektikus idõszakot.

A veszélyhelyzet idején a képviselõ-testület nem ülése-
zett, hatáskörét a polgármester gyakorolta, így sokkal több 
döntés és felelõsség hárult rám. Valamennyi képviselõ-
testületi hatáskörben hozott döntésem elõtt azonban ki-
kértem a képviselõk véleményét, és elfogadtam a többség 
álláspontját.

Bízom benne, hogy az idei évben a képviselõ-testület 
folytathatja munkáját, és újra konstruktív eszmecserék so-
rán, egymás álláspontját mérlegelve hozhatjuk meg dön-
téseinket közös dolgainkról.

Kérem, röviden értékelje a 2020-es évet.

A nehézségek ellenére gondoskodtunk a községrõl, 
segítettünk a rászorulókon, a polgármesteri hivatalt is üze-
meltettük úgy, hogy senkit sem kellett elbocsátanunk. A 
megszorítások és a kialakult járványügyi helyzet ellené-
re tovább gyarapodott községünk és megvalósításra ke-
rültek az alábbiak:

– szolgalmi jogok bejegyzése az önkormányzat javára 
a Völgyligeti lakópark Tücsök utcai érintett ingatlanain, ami 
a csapadékvíz elvezetés mûszaki munkáinak megkezdése 
és kivitelezése okán vált szükségessé: a meglévõ 2 X 300 
mm csövek mellett egy további 800 mm csõ került telepí-
tésre a Bécsi úti átereszen keresztül

Táborföld Huszár utca

Táborföldön a Huszár utcá-
ban csatornafedlapok ki- 
emelése, szintbe helyezé-
se, rögzítése
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Önkormányzat
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Bécsi út alatti áteresz és meder kitisztítása

Dózsa György út, Szegfû utca sarka patkák 
melletti összegyûlt hordalék felszedése

Rókahegyi út kátyúzás

Ürömi út vízelvezetõ árok tiszítás

Ürömi út cigánypatak alsó tiszítása, iszapmentesítése
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– villamosenergia-hálózat teljesítménybõvítése Üröm-
hegy Határkõ utca, Újvár utca, Kalmár utca részein az igé-
nyek kiszolgálása, valamint az elvárt minõségû szolgálta-
tás biztosítása érdekében, ezzel egyetemben az érintett 
területek járdaszakaszainak megújítása is elkészült

– Kecskerágó utca vízelvezetésének kiépítése és asz-
faltozása is elkészült

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

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

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

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

Jókai utca kátyúzás

Buszmegállóink elõkészítése virágültetéshez 

Fõ utcai kátyúzás
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– felújításra kerültek a gyermekeink által használt ud-
varok, játszóterek és az itt található játékok/eszközök

– Parkok virágosítása, évelõ növények gondozása el-
készült, valamint a nyári idõszakban a zöldterület és 
gyomnövényekkel szennyezett közterületek kaszálása és 
a parlagfû mentesítése folyamatos volt

Milyen évnek néz elébe az önkormányzat, elfo-
gadásra került a település költségvetése, ezáltal a 
2021-es évre kitûzött célok megfogalmazásra kerül-
tek, kérem részletezze.

Bárhogy is alakul a járványhelyzet, önkormányza-
ti szempontból szerény évre számíthatunk. Az év elsõ 
fele még egyértelmûen a járvány árnyékában fog zajla-
ni. Ha minden jól megy, hamarosan szabadabb és nyi-
tottabb körülmények köszöntenek be, és a szerényebb 
anyagi lehetõségekhez igazítva, de talán beindul az 
élet minden területen. Beruházások csak önerõ nélkü-
li pályázatból valósulhatnak majd meg, de lesznek fej-
lesztések. Mûködtetni fogunk minden megszokott in-
tézményt és szolgáltatást, de visszafogottabb költség-
vetési keretek között. Az idei költségvetésünket a taka-

Sadove játszótér, homokozó feltöltése

Sport utcai játszótér

Péterhegyi játszótér

Temetõ rendbetétele
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rékosság szellemében állítottuk össze, a tervezés kon-
zervatív szemléletû volt, igyekeztünk realistán megbe-
csülni várható bevételeinket és ezekhez tervezni a ki-
adásokat. Az idei év számos, jelentõs mértékû bizony-
talansággal indul, ezért az óvatosság indokolt.A tovább-
ra is fennálló járványhelyzet bármerre elmozdulhat, és 
a változása miatt elrendelt esetleges további kormány-
zati intézkedések miatt nagy az adóbevételek relatív bi-
zonytalansága, különösképpen az iparûzési adó tekin-
tetében. Emiatt a költségvetés helyzetét folyamatosan 
monitorozni fogjuk és szükség esetén korrigáljuk terve-
inket. A veszélyhelyzet idején a költségvetés elfogadása 
a polgármester egy személyben jogosult, azonban mint 
valamennyi, képviselõ-testület hatáskörébe esõ döntés-
ben, ebben is kikértem képviselõtársaim véleményét, és 
a többségi álláspont szerint fogadom el a költségveté-
si rendeletet.

Fontosnak tartom, hogy valamennyi Lakótársam és 
megválasztott képviselõ érezze: az együttmûködésben 
hiszünk, hiszen a békés, közös munka viszi elõre köz-
ségünket.

A 2021. évi költségvetés tervezésekor alapvetõ cél 
volt, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben fenntart-
ható legyen az önkormányzat által nyújtott közszolgál-
tatások színvonala és terjedelme. Bár a pandémia az 
állami költségvetésre is súlyos terheket rótt, az önkor-
mányzat központi költségvetése is megérzi, a járvány 
és az ezzel járó korlátozások cégek és vállalkozások 
nagy számát vetette vissza. Szerencsére a cégek több-
sége fent tudott maradni, ha kevesebb éves bevétellel 
is számolhatnak, de a bevételkiesés azonban érezte-
ti a hatását, amikor a lecsökkent bevételei után fizetik 
meg a vállalkozások a helyi iparûzési adót. Az állam ál-
tal biztosított csökkentett - 50%-os - 2021. évben kiesõ 
iparûzési adóbevételeket a kormány kompenzálja a hu-
szonötezer fõnél nem nagyobb lakosságszámú telepü-
léseknek, a 4/2021. (I. 14.) kormányrendelet értelmé-
ben. Hiánnyal természetesen nem terveztünk, hitelfel-
vétellel sem és adósságunk továbbra sincs. Ha az élet 
ismét rendkívüli fordulatot venne, akkor újratervezzük 
mûködésünket.

Milyen fejlesztéseket emelne ki a település 
szempontjából 2021-ben?

Az elmúlt évek során megváltoztak az idõjárási kö-
rülmények: a hirtelen, pár óra leforgása alatt lezúdu-
ló havi csapadékmennyiség által számos, eddig többnyi-
re nem tapasztalt problémával is szembe kell néznünk. 
A nagy esõzések alkalmával községünk fõ vízelvezetõi 
több helyen feliszapolódtak. Megkezdtük a feliszapoló-
dott szakaszok rendezési munkálatait. A munkálatok ki-

Hivatal melletti játszótér

Táborföldi játszótér tavaszi karbantartása

Önkormányzat
Ürömi tükör
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terjednek a vízelvezetõ csatornák medrének iszapmen-
tesítésére, a fenékvonal kiegyenlítésére, a kitermelt iszap 
összegyûjtésével, elszállításával és elhelyezésével. A me-
deranyag kiemelését munkagéppel, illetve a nehezen 
hozzáférhetõ területeken kézi erõvel kellett elvégeznünk. 
Kiemelt területek: – Bowling-pálya mögötti iszapfogó a 
funkcionalitását már alacsony szinten töltötte be a telített-
sége miatt, ezt orvosoltuk a benõtt növényzet és az iszap 
eltávolításával. Sajnálatos módon a benõtt növényzet miatt 
nem volt látható az iszapszint magassága. – Bécsi úti el-
iszapolódott áteresz kitisztítása kézi erõvel – Ürömi úti Ci-
gány-patak alsó részén az iszapfogó telítettségének meg-
szüntetése kézi erõvel – patakmeder kotrása, a benõtt nö-
vényzet és az iszap eltávolításával, ezáltal a visszaduz-
zasztó-hatás nem tud érvényesülni.

Ezek mellett elvégeztük a település belterületén ta-
lálható úthibák (kátyúk) javítását az alábbi utakon: Fõ 
út, Rókahegyi út, Jókai utca, Budakalászi út, valamint 
Táborföldön a Huszár utcában az útburkolatba épített 
közmûaknák záró elemeinek újraépítését, megelõzve 
az autókban esetlegesen okozandó károkat, valamint a 
völgyligeti nyúlgátak rehabilitálása is megtörtént.

Játszótereinket felkészítettük, hogy gyermekeink biz-
tonságosan használhassák. A homokozókba friss ho-
mok került, a gyöngykavicsokat pótoltuk és javításra 
vagy cserére kerültek az elhasznált játszóelemek is.

A csapadékvíz kezelését és problémamentes elveze-
tését tovább folytatjuk a nyílt vízelvezetõ árkok és hor-
dalékfogók folyamatos tisztításával, karbantartásával, 
valamint a Völgyliget lakópark tekintetében az utak ki-
építésével együtt, a tulajdonosokkal összefogva.

Pályázati forrásból tervezzük több utca burkolatának 
újjáépítését, többek között a Kevély utca, Doktor utca, 
Patak utca területein. További források rendelkezésre ál-
lása esetén folytatjuk a közvilágítás bõvítését az Ezüst-
hegy lakóparkban is.

Minden önkormányzatnak van elképzelése a mun-
kájáról és víziója a jövõrõl. A mi munkánk vezérgondo-
lata, hogy szeretjük a lakosságot, értük dolgozunk, és 
arra törekszünk, hogy az itt élõ emberek is érezzék: az 
önkormányzat õket szolgálja. A járvány visszaszorítását 
követõen szeretnénk tovább fejleszteni, és újra élettel 
megtölteni községünket.

Bízunk benne, hogy a vírushelyzet nem akadályozza 
meg a rendezvényeinket, és hamarosan már újra együtt 
lehetünk. Azt kívánom mindenkinek, hogy õrizze meg 
egészségét, kitartását, és az év második felétõl már úgy 
tudjunk visszatekinteni a mögöttünk álló idõszakra, mint 
egy lezárt, meghaladott történetre, amit nagyobb vesz-
teségek nélkül vészeltünk át.

Köszönöm a tájékoztatást!
Cs. G.

Önkormányzat
Ürömi tükör

Átmenetileg nem szállít 
utasokat a Csillaghegy felé 

közlekedõ kisbusz

A vállalkozást üzemeltetõ TIP-ART 
Kft. április 6-án írásban jelezte az Ön-
kormányzat felé, hogy 2021. márci-
us 31. után a szolgáltatást idõszakosan 
felfüggeszti.

Az elmúlt évek során a buszjárat útvonala több-

ször lett bõvítve, így a kezdeti Templom tér – Csil-

laghegy járat 2020-ra már közlekedett Sadove, 

Lidl parkoló, Üröm-vasútállomás irányában is.

A Covid járvány miatti korlátozások, olyan 

helyzet elé állították a vállalkozót, hogy már 2020-

ban az állandó – havi szintû – önkormányzati tá-

mogatás mellett is a járatok ritkítására kénysze-

rült. Elmaradtak az iskolások és a munkavállalók 

jelentõs része is „home office”-ban maradt.

2021. januárjában az önkormányzat ismét 

megemelte a havi támogatás mértékét - immár 

harmadik alkalommal 2020 - óta, így az egyéb-

ként a lakossági igényeket szolgáló buszjárat to-

vább tudott mûködni.

Sajnos, a várt visszarendezõdés ezidáig el-

maradt és a buszjárat üzemeltetése a megemelt 

támogatás mellett sem volt rentábilis. A vállalko-

zás vezetõivel folytatott egyeztetés értelmében 

augusztusban ismételten áttekintjük a helyzetet 

és amennyiben lehetséges szeptembertõl meg-

próbáljuk a járat újraindítását.

Vidákovits Tibor

alpolgármester



I. – II. – III. – IV. – V.8

ISKOLA
Ürömi Tükör

2021. március 8-án tantermen kívüli, digi-
tális oktatásra állt át az iskola. A rendelet 
bejelentését követõen a tantestületen belül 
meghatároztuk a legfontosabb feladatokat. 

Felmértük a családok tanulásra alkalmas inter-
netes eszközeit, és azoknak a tanulóknak, akiknek 
szükségük volt az iskolai tanulmányaik folytatásá-
hoz valamilyen eszközre, biztosítottuk az intéz-
mény lehetõségeinek figyelembevételével.

Azon családok számára, akiknek a gyermekek 
elhelyezése a digitális oktatás ideje alatt problémát 
jelentett, az iskola egész napos ügyeletet biztosít.

Az online órákat egyrészt a Kréta rendszer ál-
tal biztosított DKT-s felületen tartják a pedagógus 
kollégák. Emellett még különbözõ digitális alkal-
mazásokat is használnak a pedagógusok, mint pl.: 
Google Classroom, Meet, Zoom, biztosítva ezzel 
az oktatás folyamatosságát.

A digitális oktatás idõszakában a szaktanárok, 
tanítók munkáját nagyban segítik az intézmény 
fejlesztõpedagógusai, pszichológusa, napközis 
nevelõi és pedagógiai asszisztensei.

A digitális tanrend bevezetésével megszûnt a 
pedagógusok személyes jelenléte a tanítási nap 
során, ettõl az idõponttól kezdve önállóan kell 
a tanulóknak végezni a feladataikat. Mivel az el-
múlt tanévben már volt online oktatás, így tanuló-
ink jelentõs része megfelelõ felhasználói tapaszta-
lattal rendelkezik a digitális eszközöket illetõen. Ki-
vétel ez alól az elsõ évfolyamon tanuló gyermekek, 
akik elõször találkoztak életük során ezzel az okta-
tási formával. Az õ esetükben a kezdeti idõszakban 
a szülõi segítség elengedhetetlen volt. Mára már 
elmondhatjuk, hogy nagyon ügyesen, sok esetben 
teljesen önállóan vesznek részt az órákon, végzik 
feladataikat.

Ebben a feszültséggel teli, mindenki számára 
megterhelõ idõszakban, a legfontosabb támogató-
ink, támaszaink a szülõk, akik gyermekeik érdeké-
ben, szorosan együttmûködve velünk.

Köszönjük nekik türelmüket, odaadásukat és bí-
zunk benne, hogy hamarosan visszatérhetünk az 
iskola falai közé.

Az intézmény vezetõsége már a következõ, 
2021/2022-es tanévet tervezi. Ennek egyik megha-
tározó része a leendõ elsõ osztályosok beiratkozá-
sa az iskolába, amelyre lehetõség van személye-
sen és online formában egyaránt.

Az általános iskola elsõ évfolyamára történõ je-
lentkezésének elektronikus, online formájára 2021. 
április 10-tõl volt lehetõség a KRÉTA rendszer fe-
lületén keresztül.

Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánunk! 
a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészeti Iskola vezetõsége

Digitális oktatás az iskolában

Kérjük támogassa iskolánkat!
Adjon 1% esélyt, hogy fejleszthessük 

eszköztárunkat!

Ürömi József Nádor Általános és Népmûvészeti 

Iskola Fejlesztéséért Alapítvány

Adószámunk: 18697445-1-13
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Óvodai életünk
Sajnos az idei nevelési évünket sem kezdhet-
tünk el a hagyományos módon. A járványhely-
zet, mint mindenki másét a mi életünket is felül-
írta. Kénytelenek voltunk bizonyos kényszerin-
tézkedéseket bevezetni, melyhez a gyerekek, a 
szülõk és az óvoda dolgozói is remekül alkal-
mazkodtak. Továbbá köszönjük a fenntartó tá-
mogatását, és hogy biztosította a dolgozóknak a 
rendszeres szûréshez a teszteket, illetve a kéz- 
és felületfertõtlenítõket.

Ebben a nevelési évben január 25-29 között tartottuk a 
nemzetiségi hetet az óvodában. Sajnos a koronavírus-jár-
vány miatt több ilyenkor megszokott programról is le kellett 
mondanunk, így elmaradt az egyes csoportokon belül a 
hagyományos sváb recept alapján történõ süteménysütés, 
illetve a közös német nemzetiségi tánctanulást sem tudtuk 
megszervezni a tornateremben. Ehelyett minden németes 
óvó néni a saját-, illetve a társ  csoportjában ismertette 
meg a gyerekeket valamilyen egyszerû német nemzetiségi 
tánccal, valamint egy-két rövid, eredeti sváb nyelvû mon-
dókát is megtanított. Viszont volt lehetõség,  a közös bar-
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ÓVODA
Ürömi Tükör

kácsolásra  a csoportokban. Ebben az évben kis kékfestõ 
terítõt készítettünk a gyerekekkel: fehér textil festék segít-
ségével, szögekbõl kirakott apró virágmintákkal és hullám-
vonalakkal díszítettünk.  A gyerekek nagy lelkesedéssel és 
örömmel készítették el kis terítõjüket, melyet a hét végén 
haza is vihettek. Büszkén mutatták szüleiknek a számukra 
új technikával elkészített munkájukat. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy minden gyermek munkája egyedire sikerült, 
a terítõk között nem volt két egyforma, minden gyermek a 
saját elképzelése, ötlete alapján díszítette azokat. 

A hét folyamán – ahogy eddig is, minden évben – a 
gyerekeknek lehetõségük volt rövid történeteket, meséket 
hallgatni a svábság életébõl, illetve a szokásos színezõket 
– sváb ház, népviseletek – is megkapták a gyerekek. 

A legfontosabb célunk idén is az volt, hogy a gyereke-
ket megismertessük a német nemzetiségi hagyományok-
kal, szokásokkal; ösztönözzük õket a hagyományok ápo-
lására, felkeltsük érdeklõdésüket a német nemzetiségi kul-
túra iránt, illetve, hogy fogékonnyá tegyük õket más népek, 
nemzetek kulturális kincseinek felfedezésére, azok meg-
becsülésére, és az általuk közvetített tartalmak befogadá-
sára. 

Mint eddig is minden évben, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat anyagi támogatásával valósult meg progra-
munk, melyet ezúton is köszönünk!

Februárban megrendezésre került a gyerekek nagy 
örömére a farsang. Mindenki a saját csoportjában a sa-
ját szokásai szerint alakította az ünneplést. A gyerekek 
már reggel jelmezben érkeztek, megcsodálták egymás jel-
mezét. A délelõtt folyamán zenés, mozgásos játékokon és 
vetélkedõkön vettek részt, a hangulatot fokozta a közösen 
elfogyasztott farsangi fánk baracklekvárral, amit a konyhás 
nénik készítettek nekünk frissen.

A kormány által elrendelt rendkívüli zárás bennünket is 
váratlanul ért, a rászoruló gyermekeknek ügyeletet bizto-
sítottunk az elsõ naptól kezdve. Az a tapasztalatunk, hogy 
a szülõk megpróbálják megoldani a gyerekek otthonma-
radását. Már õk is látják a fényt az alagút végén, hiszen a 
jelenlegi tervek szerint április 19.-én újra megnyithatunk. 
Természetesen vannak, akik rajtuk kívül álló okokból nem 
tudják ezt megoldani, így azokat az óvodásainkat szeretet-
tel fogadjuk. Az óvonénik jelen pillanatban felváltva dolgoz-
nak az ügyeletes csoportban. Az otthon maradóknak pe-
dig  online csatornákon keresztül küldik a színes fejlesztõ 
feladatokat, hogy számukra se legyen unalmas vagy hasz-
talan az óvodától távol töltött idõ. 

A kollégák összefogva elkezdték az óvoda tel-
jes fertõtlenítését, takarítását, festését, díszítését, min-
den csoportban szakemberek bevonásával a szõnyegek 
fertõtlenítése és alapos tisztítása is megtörtént. Az udvar 
virágosítása is megkezdõdött. Az óvonénik heti terveket, 

társasjátékokat, bábokat készítettek. A húsvét elõtti na-
pokban, már hagyománnyá váló tojásfánkat is feldíszítet-
tük, a gyerekek örömére. Aki ellátogatott az önkormány-
zat elõtti térre, az egy kis ajándék nyuszit is haza vihetett. 

Nagyon várjuk már, hogy újra megnyithassuk az intéz-
ményünket, és a gyerekek vidám kacajától legyen hangos.

Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni 
az óvoda teljes kollektívájának a kitartását, az összetartá-
sát, a helytállását ebben a nehéz idõszakban. 

Czárán Krisztina német munkaközösség vezetõ
Fodorné Ivanov Ildikó óvodavezetõ

TISZTELT SZÜLõK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó 1%-a 2021-ben is utalható 

az Ürömi Óvodások Alapítványának.

Adószám: 18683923-1-13

Adományt – mely a gyermekek körülményeinek javításában nyújt 
segítséget – Takarékbanknál (ürömi kirendeltség) lehet utalni.

Számlaszám: 65700093-10122606

Köszönettel:

az Ürömi Napraforgó Óvoda gyermekei és dolgozói
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Bölcsőde
Ürömi Tükör

Mindennapok a bölcsõdében
Miközben kapkodjuk a fejünket hogy éppen milyen év-
szak kopogtat az ajtón, a nyúl pedig már szedte a sá-
torfáját, bölcsõdénk továbbra is zavartalanul mûködik. 

Az elmúlt idõszak mindenkinek megterhelõ volt, remél-
jük most már hamarosan visszatérhetünk eddigi megszokott 
életünkhöz. Megkezdõdött a bölcsõdei dolgozók oltása, ez is 
bizalomra ad okot, hogy mielõbb teljes biztonságban tudjuk 
magunkat illetve a gyermekeket. 

Továbbra is köszönjük a szülõk segítségét, hozzáállásàt 
a jelen helyzethez, hiszen ezen csak együtt tudunk túljutni. 

Februárban – természetesen a járványügyi szabályok be-
tartásával - megtartottuk a farsangot. Voltak csodaszép jel-
mezek, a szülõk most is mint mindig tanúbizonyságot tettek 
hogy a kreativitásuk nem ismer lehetetlent. Gergõ bácsiék, 
akik eddig minden évben vidám zenés, táncos farsangi mu-
latságot varázsoltak, most nem jöhettek, de a kisgyermek 
nevelõk így is fantasztikus bulit tudtak csapni a gyerekekkel.

Készülünk a beiratkozásra, az Anyák napjára, majd a 
gyermeknapra és az óvodába készülõk ballagására.

Reméljük a következõ hónapok jó idõt és megnyugvàst 
hoznak, addig is vigyázzunk egymásra és kitartást kívánunk 
mindenkinek. 

Ezúton megragadjuk az alkalmat arra is, hogy megkö-
szönjük bölcsõdei dolgozóink példaértékû munkáját. A helyt-
állást, fegyelmezettséget, kreativitást, rugalmasságot, me-
lyet tanusítanak mostmár több, mint egy éve, a veszélyhely-
zet ideje alatt. Teszik ezt annak érdekében, hogy az idejáró 
gyermekek ugyanazt a biztonságot, szeretetet, törõdést kap-
ják és vidám, felhõtlen napokat töltsenek nálunk a mindenkit 
megterhelõ járványhelyzet ellenére. 

Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Király Veronika, Krasznai Orsolya
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MárcIus 15.
Ürömi Tükör

Március 15-ei megemlékezés
A járványhelyzet – a tavalyi évhez hasonlóan - ebben az évben 
is csak korlátozottan  tette lehetõvé az 1848-1849-es Forrada-
lom és  Szabadságharc évfordulójának megünneplését.

A Mûvelõdési Ház Kossuth emléktáblájánál az Önkor-
mányzat képviselõi és a civil szervezetek vezetõi helyez-
ték el a megemlékezés koszorúit.

Az általános iskolások ünnepi mûsorát elõre videóra 
rögzítették és azt az iskolában levetítették. 

Bízunk benne, hogy jövõre már normális körülmények 
között emlékezhetünk nagy ünnepeinken.
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Német NemzetIség
Ürömi tükör

Az elmúlt esztendõben örömmel számoltunk be ar-
ról, hogy Üröm Község Önkormányzata célul tûzte 
ki, elõ segíti a településünkön a német nemzetisé-
gi örökség ápolását. Ezen cél megvalósítása érde-
kében tartós használatba felajánlotta a tulajdonát 
képezõ Üröm Táncsics Mihály utca 2. szám alatti 
ingatlant a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 
és a Német Nemzetiségi Egyesületnek. 

A Miniszterelnökség a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat számára 9 millió forint vissza nem 

térítendõ támogatást biztosított a helyi német 

nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyomá-

nyainak ápolásában jelentõs szerepet betöltõ né-

met nemzetiségi tájház létrehozásához. /NEMZ-

KSZP-20-0074/

Ezen kívül pályázatot nyújtottunk be a 2020-as 

évi „A hazai nemzetiségi közösségek céljait szol-

gáló projektek támogatása” címû felhívásra. Ezen 

A német nemzetiségi önkormányzat hírei
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Német NemzetIség
Ürömi tükör

pályázaton további 1 millió 475 ezer forint vissza 

nem térítendõ támogatást nyert önkormányzatunk. 

/NEMZ-BER-20-0028/

Ezen pályázati összegek birtokában elkezdhet-

tük az igen rossz állapotban lévõ épület felújítá-

sát. Szerzõdést kötöttünk a VÁPA Plusz Építõipari, 

Hõszigetelõ, Szolgáltató Kft-vel és 2020. szeptem-

ber közepén elkezdõdtek a munkálatok.

A teljes tetõszerkezet felújításával, a hibás sza-

rufák és a cseréplécek cseréjével és impregnálásá-

val valamint új cserepek felhelyezésével kezdõdtek 

meg a munkálatok. A bádogos munkákat Mayer Jó-

zsef és Metzler Ferenc közösségi munkaként vé-

gezték el (homlokdeszkák lefedése és ereszcsa-

tornák felrakása). Az udvaron bozót- és cserjeirtás 

is történt. Az épület a földes padozat helyett szige-

telt beton aljzatot kapott. 

A belsõ vakolat teljes cserére szorult. Két szobát 

elválasztó válaszfal is bontásra került. A nagyobb 

egybefüggõ tér biztosítása érdekében. Rövidesen 

új nyílászárók kerülnek beépítésre, melyeket ön-

kormányzatunk már megrendelt.

A 2020-as év feladatalapú és mûködési támo-

gatásból megmaradt pénzösszegbõl a kerítést is 

megvettük, amint az idõjárás engedi az ingatlant 

körbekerítjük.

Az épület teljes felújításának befejezéséhez 

újabb pályázatok elnyerése szükséges.

Az Ürömi Német Nemzetiségi 
Egyesület hírei

Örömmel adhatok hírt arról, hogy Laboda Gá-

bor polgármester úr jóvoltából az ürömi német-

ségnek használatába adott, Üröm, Táncsics 

u. 2. szám alatti ingatlan felújítási munkálatai 

elkezdõdtek, melynek költségeihez – pályázat se-

gítségével – az Egyesület is 1 475 000 Ft-al hoz-

zájárul. A pályázati pénzbõl részlegesen megva-

lósult a az elektromos hálózat, és részlegesen a 

fûtésrendszer kiépítése.

Hamarosan itt a személyi jövedelemadó beval-

lás idõszaka. Szeretnénk kérni a kedves olvasót, 

hogy aki támogatná Egyesületünk mûködését, a 

következõ adószámra kérje annak utalását: adó-

szám: 18740756-1-13. Elõre is köszönjük a segít-

séget!

Már nagyon várjuk a nyitást sok-sok tervvel 

tarsolyunkban.

Falvai Józsefné Anni

Német Nemzetiségi Egyesület
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REFORMÁTUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Hírek a reformátusok háza tájáról…
Immár a tizedik nyár, hogy a reformátusok életérõl is 
beszámolhatunk nyilván a teljesség igénye nélkül, hi-
szen számos területén vagyunk jelen láthatatlanul is a 
falu közösségében. Egyrészrõl folynak szép renddel az 
online református Istentiszteletek Ürömön 10:00-tól 
református templomunkban, illetve Pilisborosjenõi 
Református Imaházban, minden vasárnap reggel 9:00 
órától. A szerdai Bibliaóra május második hetétõl in-
dul újra, s a „Szépkorúak Bibliaköre”, amely minden 
kedden 8:00-tól Ürömön templomunkban, Jenõn pe-
dig szerdánként 16:00-tól a járványhelyzetre való te-
kintettel átkerült az online térbe, s ott is marad, míg 
szépkorú testvéreinknél ki nem alakul az oltás utá-
ni védettség. A Nagy és Kiskonfirmációs órák is má-
jus második hetétõl visszakerülnek az online térbõl 
a megszokott helyükre. A Nagykonfirmáció vélhetõ 
dátuma: 2021. május 23-án vasárnap és 24-én hétfõn 
zajlik le 10:00-tól Pünkösd ünnepén. A Kiskonfirmá-
ció 2021. május 30-án vasárnap 10:00-kor lesz közös 

templomunkban Ürömön. (A Nagy és Kiskonfirmációs 
Táborok idõpontja egyeztetés alatt van az iskolákkal, nyil-
ván ezek is a pandémia alakulásától függnek.) A temp-
lom és az imaház 2021. május 2-tól már hivatalosan 
is látogatható! Várunk Benneteket nagy szeretettel! 
„Oh, Seregeknek Istene! Mely kedves gyönyörûsége 
a Te szerelmes hajlékidnak!” – Ahogy majd énekeljük 
84. zsoltárunkat. SDG! 

A nyári szünet beköszöntével, mivel táboroztatok fo-
lyamatosan, illetve számtalan esküvõ lesz gyülekeze-
tünkben a gyülekezeti Bibliaóra szünetel. Református 
családjaink is aktívan veszik ki maguk részét gyülekeze-
tünk életében.

Az Almádi református hittantáborok korosztályon-
ként kerülnek idén is megrendezésre. Szeretném 
most röviden bemutatni heteinket, ahová szeretet-
tel várjuk hittanos gyermekeinket, akár szüleiket is! 
Mind az öt nyári táborunk Balatonalmádiban, az Öreg-
hegy tetején lévõ, Budai Nagy Antal utca 42. szám alatt 
található református táborhelyen kerül megrendezésre, 
amelynek során a lányok elszállásolása két konyhával 



I. – II. – III. – IV. – V. 17

és fürdõszobával felszerelt faházban történik. 7-7 fõ fér 
el a faházakban. A fiúk elhelyezése vagy saját vagy pe-
dig missziónk által vásárolt sátrakban történik, amelyek-
ben felfújható matracágy található. 3 fõ kényelmesen elfér 
sátranként, tehát összesen 9 gyermek elfér. A teljes tábor 
kapacitása 23 gyermek, illetve a segítõkkel együtt 30 fõ 
fér el kényelmesen.  

A gyermekek étkezése: a reggeli és vacsora a tábor-
helyen történik, az ebéd pedig a „Mélytányér” nevû gö-
rög étteremben. Uzsonnára gyümölcsöt kapnak. A tábor 
részvételi adományában benne van a strandbelépõ és 
minden kézmûves és barkács felszerelés, stb. is. Minden 
tábor alkalmával kirándulni is megyünk (Balatonfüred, Ti-
hany, Veszprém, stb.) s ezeknek a kiruccanásoknak a 
költségeit az alapítványunk állja. Mivel nagyon jó a Ba-
latonalmádi fagyizó, a fagyizásra és nasizásra célszerû 
költõpénzt adni a gyermekeknek. Napi 500-1000 forint 
elég e célra. Szívesen veszünk felajánlásokat a táborral 
kapcsolatban (szárazélelmiszeradomány, stb.) és bármi-
lyen segítséget, akár szállításról legyen szó, akár másról. 
Idén úgy szeretnénk csinálni a táborokat, hogy minden 
gyerektáborba tervezünk vinni felnõtt segítõket a hittanos 
családjaink közül, akik vállalják az ottani szolgálatot, hát-
térmunkát. Erre a szolgálatra jelentkezõket várunk, akik 
szívesen nyaralnának gyermekeikkel együtt. Mivel gyüle-
kezetünk szociálisan érzékeny, az alapítványunkon ke-
resztül a rászoruló gyermekeknek igyekszünk továb-
bi támogatást biztosítani, hogy anyagi okok miatt senki 
ne maradjon a gyermekek közül otthon.

Minden táborba jönnek felnõtt segítõk, ifjú háza-
saink vagy hitoktatóink és családjaik közül, így a lány-
szobákban lányok, asszonyok, a fiúsátrakban pedig fiúk, 
férfiak biztosítják a rendet. Szeretettel várunk középisko-
lás testvéreket a konyhai szolgálatra, akik ezzel az érett-
ségihez szükséges 50 óra közösségi munkájukat tudják 
teljesíteni. Hogyan néz ki a táborban egy nap? Reg-
gel zenés ébresztõ van, utána reggeli, aztán mindenki 
rendbe rakja a maga alvóhelyét, mivel szoba- és sátor-
vizit van.

Utána délelõtti zenés-gitáros áhítatot tartunk, 
amelynek témája ebben az évben Pál apostol személye 
és missziói útjai, amelyhez kapcsolódóan fogunk csinálni 
kartonból hajót, zászlókat és akadályversenyt. Ezek után 
ebédelünk a görög étteremben, majd, ha olyan az idõ, a 
strand felé vesszük az irányt, vagy kirándulunk. Este va-
csorát fogyasztunk, majd fürdés után esti zenés áhítat 
következik, amelynek témája a hét gyülekezetnek írt le-
vél lesz ebben az évben. Az áhítat után lehetõség nyílik 
csillagászatra vagy keresztyén jellegû film megnézésé-
re, amely segít ráhangolódni a hét lelki témájára. Néhány 
gondolat a strandról: A Wesselényi-strandra járunk már 
több, mint 20 éve, amióta táboroztatok. Ott egyrészt ki-
épített és védett gyerekstrand rész van, illetve vízimentõk 
pásztázzák a partot, szárazföldön és a Balatonban egy-
aránt. S mindezek mellett a gyerekek felnõttekkel együtt 
mennek be a vízbe és a velük együtt jönnek is ki.

Cserkész Nagytábor (június 20–26-ig):
ide várjuk azokat a gyermekeket, akik nagyon szeret-

nek a természetben lenni, kirándulni, és jól érzik magukat 
az erdõben, akik szeretnek kalandos módon kilátókat meg-
hódítani és szívesen vesznek részt éjszakai kalandtúrán 
is. A cserkésztáborban megtanulunk tüzet rakni, alapvetõ 
dolgokat fõzni, legfontosabb nemzeti imádságinkat és jel-
képeinket, és a cserkészélettel kapcsolatos ismerete-
ket sajátítunk el. Emellett lehetõség nyílik íjászkodásra, 
kézmûves foglalkozásokra stb. A hét folyamán a gyerme-
kek pontokat gyûjtenek, és ezek alapján a végén kiérde-
melhetik a kiscserkész nyakkendõt, amelyet ünnepélyes 
keretek között a vasárnapi Istentiszteleten kapnak meg. A 
hét felelõsei: Bajnóczki Bálint, Becker Norbert Gyula.

Refifi+ Hét Gimnázium 11-12.o. (június 27 – július 3-ig):
Szeretettel várunk minden olyan középiskolás fiatalt, 

aki szeretne egy kellemes hetet eltölteni kortársaival a Ba-
laton mellett, sok vidámsággal, pihenéssel és persze lelki 
tartalommal, ami felkészít arra, hogy miként érdemes ke-
resztyén fiatalként élniük a világban – családjaik és bará-
taik körében.

Kicsik Hittanos Hete 1-2. osztály (július 4–10-ig):
Idén elõször a legkisebbeknek is külön tábort rende-

zünk, rengeteg játékkal és kacagással, emellett pedig új 
gitáros énekeket is tanulunk velük és beszélgetünk Istenrõl 
és Jézusról. A hét felelõsei: Kis András, Bajuszné Orodán 
Krisztina.

Alsós Hittanos Hét 3-4. osztály (július 11 –17-ig):
Erre a hétre várjuk azon gyermekek jelentkezé-

sét 1-4. osztályig, akik szeretnének egy izgalmas, 
természetközeli, meghitt és vidám táborban eltölteni egy 
hetet. A gyermekeket csoportokra osztjuk, s minden cso-
portnak lesz egy felnõtt vezetõje. A gyerekek kapnak a 
hét témáját érintõ színezõt és munkafüzetet, rengeteget 
éneklünk, játszunk a szabadban és persze strandolunk. 
Idén is jönnek szülõk segíteni a táborba! A tábor felelõse 
pedig egy fiatal egyetemistalány, Smiglag Viktória, aki ta-
nítónak készül, szóval igazán ért a kicsik nyelvén. Emel-
lett a hét felelõsei: Smiglag Viktória, Bajuszné Orodán 
Krisztina, Buzás Erzsébet.

Almádi Felsõs Hét: 5-6. osztály (július 25–31-ig):
Ide felsõs gyermekeinket várjuk, akiknek a fent említett 

programokon kívül csillagászati elõadásokat is fogunk tar-
tani, sõt lehetõségük nyílik csillagászati alapismeretek el-
sajátítására, mindezt játékos formában. Rengeteg kreatív 
foglalkozás és program fogja színezni ezt a hetet. A hét 
felelõsei: Smiglag Viktória, Becker Norbert Gyula.

Refifi2 és Refifire Hét Gimnázium 8-10.o (augusztus 1-7-ig):
Szeretettel várunk ide minden konfirmált és olyan 

középiskolás fiatalt, aki szeretne csatlakozni egy jó 
közösséghez, a Balaton mellett, sok vidámsággal, pi-
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henéssel és persze lelki tartalommal, ami felkészít 
arra, hogy miért is jó ifisnek lenni, s Istenre figyelõ 
életet élni. A hét felelõse: Becker Norbert Gyula, Lé-
vai Bálint, Kocsis Ádám, Takács Laura. 

Refifi Egyetemista Ifis Hét (augusztus 8–15-ig):
Ide várjuk azokat az egyetemista ifjainkat, akik 

rendszeresen járnak ifire vagy legalábbis szeretné-
nek. Nagyon közösségformáló hét, amelyben a lelki 
komolyság mellett lehetõség nyílik kipihenni az egye-
temi lét viszontagságos és súlyos terheit.

Ifjú Házasok Hete (augusztus 16-22-ig):
Nagy szeretettel várjuk ide ifjú házas és kisgyer-

mekes családos testvéreinket! A két faház mellett van 
lehetõség családi sátrazásra is, amely nagy kaland 
kicsiknek és felnõtteknek egyaránt! Mit fogunk csinál-
ni a héten? Jézusra figyelni, s emellett kirándulni, kö-
zösen bográcsozni, stb… Szóval lelkileg és minden 
téren jó lesz együtt kikapcsolódni, s megtapasztalni, 
hogy az Élõ Isten a Szeretetével itt van velünk!

„Szépkorúak” Almádiban: (augusztus 23-27. hétfõ-
csütörtök)

Ide várjuk szeretettel Bibliakörünkbe rendszere-
sen járó szépkorú ürömi és pilisborosjenõi testvére-
inket! Mivel a faházainkban idõs testvéreink elhelye-
zése korlátozott, így kényelmesen 7 fõ jöhet az elsõ 
ilyen rövid hetünkre! Mivel a kisbusz rendelkezésünk-
re áll, így nem kell sehova se gyalogolni, mert ebédel-
ni, a strandhoz vagy épp kirándulni is a Missziós Kis-
busszal megyünk!  Unokákat hozni ér! Szóval lehet, 
ha vállalják a sátrazást vagy a nagyi mellett való el-
helyezést! Várjuk szeretettel „Szépkorú Bibliakörünk” 
tagjainak jelentkezését. 

Felhívás és segítség kérés! Kedves Református 
Testvéreink, a munkánkat pártoló Barátaink és 
kedves óvodás és iskolás református hittanos 
Szülõk!

A több, mint egy éve tartó járványhelyzet alapo-
san megviselte egyházközségünk anyagi helyze-
tét is. Ezért szeretném kérni minden jószándékú 
ember és különösen református testvéreink óvo-
dás vagy iskolás hittanos szülõk segítségét, hogy 
egy havonkénti fix összeggel támogassák a gyü-
lekezeteinkben folyó munkát, mind Ürömön, mind 
Pilisborosjenõn. Nyilván mindenki anyagi helyze-
téhez mérten. A 2021-es évben a egyházfenntar-
tásra elõirányzott fizetendõ összeg családonként 
3000 forint havonta, de ettõl az összegtõl el lehet 
térni lefelé éppúgy, mint felfelé. Ám ez a 3000 Ft, ami 
a mai világban nem egy nagy összeg (egy reggeli be-
vásárlás kb.), de nekünk ez az életben maradásun-
kat jelentené, s nagyon hálásak lennénk, hogyha ti 

is hozzájárulnátok ilyeténképpen a gyülekezetünk 
fennmaradásához. Ezt két módon tehetitek meg: 
egyrészt a legkényelmesebb talán, ha azt a havon-
kénti összeget, amit gondoltok, banki átutalással 
a 65700093-10116577 számlaszámra a „gyüleke-
zeti élet fenntartására” megjelöléssel az Üröm- 
Pilisborosjenõi Református Társegyházközség ne-
vére. Illetve a családfõ vezeték és keresztnevé-
vel, vagy akár gyermeketek nevének megjelölésé-
vel lehet hozzájárulni. A másik mód pedig, hogy az 
egyik Istentisztelet után a gyülekezet valamelyik 
gondnokánál befizetitek azt az összeget, amire 
gondoltok. Valóban minden fillért köszönettel ve-
szünk és számít. Köszönöm, ha lehetõségeitekhez 
mérten ki-ki segít!

Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes

(06305268010)

2021. június 4. Trianoni békediktátum  101. évfor-
dulójának méltó megünneplése, testvér-gyüleke-
zeti találkozó, a közös templom udvarán Ürömön 
emlékmû avatás…

Minket, reformátusokat azért is érint mélyen itt 
Üröm-Pilisborosjenõn ez a csapás, mert gyülekezete-
inkben mindkét faluból számtalan határon túlról szár-
mazó testvérünk és családja él vagy rendelkezik ilyen 
felmenõkkel. S ezért jutott a gyülekezet presbitériuma 
és elnöksége arra az elhatározásra, hogy ezen szomo-
rú történelmi tragédiánk 101. évfordulójára ne csak Is-
tentisztelettel emlékezzünk, hanem testvér-gyülekeze-
ti találkozóval, emlékmû és országzászló avatással is. 
Utóbbira Ürömön 2020. június 4-én került sor.

Reméljük idén a pilisborosjenõi imaházunk ud-
varán országzászlót avathatunk, s így ez az idõpont 
nemcsak Nemzeti Gyász, hanem az Összetartozás 
Napja is lehet! Ürömön a közös templomunk kertjé-
ben az Üröm- Pilisborosjenõi Református Társegy-
házközség és a Kárpát-medencei Keresztyén Gyer-
mek és Szegénymissziós Alapítvány emlékmûvet 
állít. Ezen emlékmû átadásának keretében az ösz-
szes elszakított területeken lévõ testvérgyülekeze-
tünk tagjait és családjaikat lelkészeikkel együtt sze-
retnénk meghívni testvér-gyülekezeti látogatásra 
amennyiben a járványhelyzet engedi.

Elõreláthatólag 2021. június 3-án érkeznének 
a testvérek egy-egy kisbusszal, oltási igazolvány-
nyal, s június 7-ig maradnának. bízunk az Úr Isten-
ben, hogy minden rendben lesz az elsõ idõponttal! 
S ekkor határon túli testvéreinket a két falu refor-
mátus közösségének tagjaival vendégül is szeret-
nénk látni. Aki szívesen fogadna be házába erre az 
idõszakra egy határon túli református családot, je-
lentkezzen Czakóné Hidi Margarétánál 06309442305 
telefonszámmal együtt! 
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POLGÁRŐRSÉG
Ürömi Tükör

Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk:

Cseh Dávid vagyok, Üröm Község közterület-
felügyelõje 2019 év eleje óta, kollégámmal, Matisz Pé-
terrel, aki már 2008 óta a helyi körzeti megbízott rendõr, 
valamint Streli Róberttel, aki biztonsági szakterületen 
dolgozik megalapítottuk az új Üröm Közbiztonsági és 
Polgárõr Egyesületet.

Mindhárman ürömi lakosok vagyunk, így a szakmánk, 
valamint hivatás tudatunk mellett szívügyünk Üröm Köz-
ség közbiztonsági kérdése is.

Az Üröm Közbiztonsági 
és Polgárõr Egyesület célja a 
2021-es évben, hogy egyesü-
letünk az ürömi lakosok bizton-
ság érzetét növelje, kommuni-
kációt építsen ki a helyi rend-
védelmi szervek, valamint a 
polgárok között.

Egyesületünk fontos-
nak tartja, hogy a fiatalok fel-
készültek legyenek az adott 
kor veszélyeivel, beleértve a 
drogprevenció támogatását, 
valamint annak elõ- segítését, 
az internet használatból adó-
dó támadások megakadályo-
zását, megelõzését. 

A gyerekeknek betekintést 
nyújtani a rendvédelmi szervek 
munkájáról, biztosítani a mun-
kakör megismerését, ezzel jogkövetõ életmódra terelni 
az érintett korosztályt. 

Tervünk, hogy iskolákban elõadást, felkészítést tart-
sunk az alábbi témakörökbõl:

• Egészséges életmódra nevelés gyakorlása 
• Baleset megelõzési oktatás 
• Ideiglenes, idõszakos „KRESZ park” kialakítása 
• Internetes védelem 
• Családon belüli erõszak megelõzése, krízis helyze-

tek kezelése 
• Segélykérés menete 
• Kényszerítés-áldozat védelem
• Függõséget okozó káros élvezeti szerek elterjedé-

sének megakadályozása 

Egyesületünk a fiatalok védelme mellett nagy hang-
súlyt fordít az idõsek védelmére. A körzeti megbízottak 
és a közterület-felügyelõ elérhetõségét eljuttatni az ál-
lampolgárok részére. 

• Információ nyújtás az idõseknek az õket fenyegetõ 
veszélyekrõl és azok megelõzésérõl.

• Telefonos applikáció létrehozása, amelyen keresztül 
könnyedén és korszerûen tudja felhívni a figyelmet a la-

kosság a rendvédelmi szervek 
részére gyanús gépjármûrõl, 
személyrõl, illegálisan elhe-
lyezett hulladékról, vagy olyan 
dolgokról, amelyek szabálysér-
tésre, vagy bûncselekményre 
utalnak.

Az Ürömi Közbiztonsági és 
Polgárõr Egyesület célja, hogy 
minden ürömi lakos biztonság-
ban tudja magát és szerette-
it, probléma esetén az egye-
sületünk által nyújtott informá-
ciókat alkalmazva elhárítsák, 
megelõzzék azt. 

Elérhetõségeink:
e-mail: 
uromkozbiztonsag@gmail.com

Telefonos elérhetõségek:

Cseh Dávid, közterület-felügyelõ (Elnök):
06 30 698 9918

Matisz Péter, körzeti megbízott rendõr (Alelnök):
06 20 489 6712

Streli Róbert (Fõtitkár):
06 70 674 3875

Adószámunk: 18146901-1-13

Bankszámlaszámunk:
10702143-66027353-51100005

Tisztelt Ürömi Lakosok!
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HATÁROZATOK
Ürömi Tükör

2020. október 21 napjától 2020. október 28 napjáig meg-
tartott képviselõ-testületi üléseken hozott döntések:

•  A Képviselõ-testület eredménytelennek nyilvánította az ürömi 1045 
hrsz-u ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pályázatot, egyben 
döntött új pályázat kiírásáról, 2020. december 2. napi benyújtási 
határidõt meghatározva.

•  Visszavonta 76/2020 (IX.09) és 82/2020 (IX.30) Kt. határozatát 
és új határozatban döntött az Önkormányzat tulajdonában álló 
0100/26 hrsz. szántó besorolású, valamint az Önkormányzat rész-
tulajdonában álló 0100/25 hrsz. szántó besorolású ingatlanának 
eladásra kijelölésérõl.

•  Intézményfenntartói hatáskörében eljárva jóváhagyta az Ürömi 
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programját, 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát valamint Házirendjét.

•  Az Érdi Tankerületi Központ megkeresésének eleget téve egyet-
értett azzal, hogy a településen egy iskolai körzethatár kerüljön ki-
jelölésre.

•  Önkormányzati ingatlanra benyújtott vételi ajánlat elutasításáról 
határozott.

•  Döntött az ürömi 60 év feletti lakosok részére juttatott karácso-
nyi Lidl utalványok  és a Platán Idõsek Otthona részére adomá-
nyozott tartós élelmiszert is tartalmazó ajándékcsomagok pénz-
ügyi fedezetérõl.

•  Döntött az Üröm, Patak utca 38 szám alatti ingatlan melletti part-
fal megerõsítésérõl, valamint a patak nyomvonalának telekhatáron 
kívüli áthelyezésérõl. Biztosította a pótmunkák fedezetét maximum 
bruttó 8 millió Ft összegig.

2020. november 18. napjától 2021. április 21. napjáig 
Üröm Község Polgármestere által meghozott önkormány-
zati határozatok:
•  Visszavonásra került a 4/2020 (I.29) és 125/2012 (VI.27) Kt. ha-
tározat.

•  Az Önkormányzat, mint fenntartó képviseletében hozzájárult az 
Ürömi Napraforgó Óvoda 2020. év végi zárva tartásához.

•  Az Önkormányzat, mint fenntartó képviseletében hozzájárult az 
Ürömi Hóvirág Bölcsõde 2020.év végi zárva tartásához.

•  Az Önkormányzat, mint fenntartó képviseletében hozzájárult az 
Ürömi Polgármesteri Hivatal 2020.év végi zárva tartásához.

•  Jóváhagyta Üröm Község Önkormányzata és intézményei 2021.
évi belsõ ellenõrzési tervét.

•  Döntött az ürömi 1045 hrsz-u, kivett, beépítetlen területre kiírt pá-
lyázatra érkezett ajánlatról és értékesítette ingatlanát.

•  Bursa Hungarica pályázatra benyújtott pályázati kérelmeket bírált 
el és részesített 5 fõ ürömi lakost.

•  Jutalmat állapított meg az Önkormányzat alpolgármesterei részére, 
valamint személyes érintettsége okán alpolgármesternek átadva dön-
tési jogkört, a polgármester részére jutalom került megállapításra.

•  Módosította a 16/2020 (II.26) Kt..határozatot.
•  Jóváhagyta az Ürömi Polgármesteri Hivatal és Üröm Község Ön-

kormányzata fenntartásában mûködõ intézmények közötti Munka-
megosztási megállapodást.

•  Jóváhagyta Üröm Község Önkormányzata és a Német Nemzetisé-

gi Önkormányzat Üröm között létrejövõ Közigazgatási szerzõdést.

•  Intézményfenntartói hatáskörében eljárva döntött az Ürömi Hóvi-

rág Bölcsõde Szakmai Programjának módosításáról.

•  Üröm Község Önkormányzata vételi ajánlatot tett az ürömi 1596/1 

hrsz-u kivett, belterületi ingatlanra.

•  Jóváhagyta a Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár, az Ürömi 

Öröm Néptáncmûhely Alapítvány és Üröm Község Önkormányza-

ta között kötendõ Együttmûködési megállapodást.

•  Döntött az Ürömi Napraforgó Óvoda és az Ürömi Hóvirág Bölcsõde 

nyári zárva tartásáról.

•  Üröm Község Önkormányzat képviseletében eljárva pályázat ke-

rült kiírásra a helyi civil szervezetek 2021 évi támogatására.

•  Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez kapcsolódóan dön-

tött a középtávú tervezésrõl és ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat 

tett adósságot keletkeztetõ ügyletekrõl, valamint könyveléstechni-

kai átvezetésekrõl.

•  Vendéglátóipari egységhez kapcsolódó terasz kialakításához 20 

m2 terület bérbeadásáról döntött.

•  Elfogadta 2021.évi közbeszerzési tervét.

•  Döntött a 2021.évre kiírt civil szervetek támogatása pályázatra be-

érkezett kérelmekrõl.

•  Elutasította az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és 

mûködtetésében lévõ József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészeti Iskola alapdokumentumának módosításához és az ezzel 

összefüggõ intézmény átszervezéshez - mint a vagyonkezelésben 

levõ ingatlan tulajdonos önkormányzat képviselõje - hozzájárulást.

•  Elnevezte az Üröm, 3142 hrsz-u közterületet, a közterület az Õzike 

utca elnevezést kapta.

•  Pályázat benyújtásáról döntött az Üröm Község tulajdonában ál-

ló Kevély utca és Doktor utca 35-39. házszám közötti szakasz fel-

újítására.

•  Elnevezte az Üröm, Radnóti Miklós utca 83 hrsz-u szakaszát Fõ 

utca és Petõfi Sándor utca közötti közút területe) Radnóti Miklós 

köznek.

•  Meghatározta az Ürömi Hóvirág Bölcsõde 2021/2022-es gondozá-

si évére, valamint az Ürömi Napraforgó Óvoda 2021/2022-es ne-

velési évére a beiratkozások idõpontját.

•  Döntött az Önkormányzat 2021.évi általános tartalékából befekte-

tési jegy vásárlásáról.

•  A Völgyliget lakóparkban zárt csapadékvíz elvezetõ árok 

létesítésérõl, valamint nyílt árok mûszaki létesítmény építésérõl 

határozott.

•  Lezárta az Üröm Község településrendezési eszközeinek módosí-

tása partnerségi egyeztetési szakaszát.

•  Döntött a község 2021.évi virágosításáról, mindösszesen bruttó 

6.699.027.-Ft összegben.

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtó rendszer és intézményi se-

gélyhívó rendszer üzemeltetésérõl határozott.

 Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 

 jegyzô
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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.

FELHÍVÁS
Elektromos-, és veszélyes hulladék gyûjtésére

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Üröm Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan elektromos és veszélyeshulladék-gyûjtést 
szervez, melyet idén. a településen közszolgáltatást végzõ Depónia Hulladékkezelõ és Településtisztasági Nonprofit Kft. végez el.

Gyûjtés idõpontja: 2021. június 26. szombat 09-14 óráig

A járványügyi helyzetre tekintettel most egy helyszínt jelöltünk ki.
 2096 Üröm, Iskola utca 10. szám (Polgármesteri Hivatal parkolója)

Amit a gyûjtés során mindenképpen átvesznek tõlünk:
– festékek, festékes göngyölegek, hígítók, olajos göngyöleg,

– fáradt olaj,
– TV, monitor, hûtõ (egészben!),

– elektronikai hulladék (egészben!),
– szárazelem,
– akkumulátor.

Amit a szolgáltató nem vesz át és nem kerül elszállításra:
– növényvédõ szerek, gyógyszerek 
(átvevõk: gazdaboltok és patikák),

– fénycsõ (átvevõhely: nagyáruházak),
– étolaj (átvevõhely: üzemanyagtöltõ állomások),

– autógumi (gumicsere esetén a szervizben átveszik),
– építési/bontási hulladék.

Kérjük, ezeket ne hozzák a gyûjtõpontra!

Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a gyûjtésben kizárólag a Depónia Nonprofit Kft.-vel szerzõdött ürömi lakosok/ingatlan tulajdonosok ve-
hetnek részt, melynek tényét a hulladékszállítási szerzõdés, vagy a hulladékszállítási díj befizetését igazoló csekk és a lakcímkártya egyidejûleg 
történõ felmutatásával kell igazolni.

Kérem, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett ezen igazolásokat mindenki hozza magával!

Üröm Község Önkormányzata
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Üröm Község Polgármesterének 1/2021 (I.14.) önkormány
zati rendelete az önkormányzat által fenntartott Ürömi Nap
raforgó Óvoda és Tagóvodában az intézményi ellátásokért 
fizetendõ 2021. évi térítési díjak és étkeztetési normák meg
állapításáról 

Üröm Község Önkormányzatának polgármestere, mint Üröm Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete jogkörének a katasztrófa védelemrõl és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója, Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés (6) (8) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évre az intézményi 
étkezési nyersanyagnormát, valamint az étkezési térítési díjakat az alábbi-
ak szerint állapítja meg:

1. §

Nyersanyag norma meghatározása

1.) Napi háromszori étkezés nettó nyersanyag normája: 540 Ft/fõ/nap
Tízórai 150 Ft/fõ/nap
Ebéd 290 Ft/fõ/nap
Uzsonna 100 Ft/fõ/nap

2.) Az intézményi étkezési térítés díja
Háromszori étkezés: 540 Ft/fõ/nap + Áfa: 146 Ft mindösszesen: 686 Ft/fõ/
nap
Tízórai: 150 Ft + Áfa:41 Ft, azaz 191 Ft/adag
Ebéd: 290 Ft + Áfa: 78 Ft, azaz 368 Ft/adag
Uzsonna: 100 Ft + Áfa: 27 Ft, azaz 127 Ft/adag

2. §

1.) Ez a rendelet 2021. január 01-jével lép hatályba azzal, hogy a rendelet-
ben meghatározott térítési díjakat a tárgy évet követõ intézményi térítési dí-
jak megállapításáról szóló rendelet hatályba lépéséig alkalmazni kell. 
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2021. január 14. 

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormány
zati rendelete az önkormányzat 2021.évi költségvetésérõl

Üröm Község Polgármestere  a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 27/2021 
(I.29) Korm.rendelet 1. §.-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófa védelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdése alapján Üröm 
Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hatáskörében eljárva, az Alap-
törvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva  az önkormányzat 2021. évi költségvetésérõl a 
következõket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fõösszege, költségveté-
si egyenleg

1. §

(1) A Képviselõ-testület a 2021. évi költségvetési mérleg fõösszegének bevé-
teli oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 060 295 812 
Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. 
(2) A Képviselõ-testület a 2021. évi költségvetési mérleg fõösszegének ki-
adási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 060 295 
812 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. 

Költségvetési bevételek

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti ösz-
szetételét a Rendelet 1. és 1/1-7. számú melléklete határozza meg. 

(2) A mûködési bevételek egyenlege: 1 697 295 812 Ft, a felhalmozási bevé-
telek összege pedig 363 000 000 Ft, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállal-
kozástól: 0 Ft, központi, irányító szervi támogatás összege: 437 044 967   Ft, 
maradvány igénybevétele: 20 692 550 Ft, melyet a Rendelet 1. és 2/1-7. szá-
mú melléklete határoz meg. 
(3) Az önkormányzatot megilletõ normatív állami támogatások, kötött fel-
használású normatív hozzájárulások elõirányzatait jogcímenként a 3. számú 
melléklet mutatja be, melyeknek összege: 463 300 243 Ft.
(4) A helyi adók bevételi elõirányzatait jogcímenként a 4. számú melléklet 
tartalmazza.

Költségvetési kiadások

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatait a 
Képviselõ testület a következõk szerint határozza meg: 

Jogcím Összeg (Ft-ban)

Személyi juttatás 468 168 472

Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 72 672 482

Dologi kiadások 387 163 127

Ellátottak pénzbeli ellátása 22 000 000

Elvonások és befizetések 0

Egyéb mûködési célú kiadások 10 520 000

Tartalékok 217 899 164

Mûködési kiadási elõirányzat csoport 1 178 423 245

4. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege össze-
sen 444 827 600 Ft. 

Jogcím Összeg (Ft-ban)

Felhalmozási kiadások 381 327 600

Felújítás 63 500 000

Összesen 444 827 600

(2) A képviselõ-testület a beruházások és a felújítások elõirányzatait felada-
tonként, címenként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

Támogatási célú pénzeszköz átadások

5. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközeinek, és támogatásértékû 
mûködési kiadásainak összege: 10 200 000 Ft, melynek részletes összeté-
telét a 1/1-2. számú melléklet mutatja be. 

Általános és céltartalékok

(2) Az önkormányzat 2021. évi tartalékainak összege: 217 899 164 Ft, me-
lyeknek részletes összetételét a 6. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési létszámkeret

7. §

(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 104 fõ. 
(2) A képviselõ-testület a létszámkeretet köztisztviselõi, szakmai közalkal-
mazott, technikai közalkalmazott jogcímenként a 7. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
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8. §

Az 1-2. számú melléklet a költségvetési intézmények bevételeit és kiadása-
it részletesen tartalmazza, mely a költségvetési rendelet módosításánál ját-
szik fontos szerepet.

9. §

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 22 
000 000 Ft, melyet a képviselõ-testület a 8. számú melléklet szerint hagy 
jóvá.

10. §

Az intézményfinanszírozás összege: 437 044 967 Ft, melyet a 2. számú mel-
léklet részletesen taglal.

11. §

A finanszírozási bevételek elõirányzatát a képviselõ-testület a 1. számú mel-
léklet alapján fogadja el.

12. §

Támogatási célú pénzeszköz átvételek

Az önkormányzat 2021. évi átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékû 
mûködési bevételeinek részletes összetételét a 9. számú melléklet mutat-
ja be. 

13. §

Egységes rovatrend

Az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013.(I.11.) Korm. Rendeletnek 
megfelelõ egységes rovatrendet a Rendelet 10. számú melléklete mutatja 
be.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatko-
zó szabályok

14. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a 
vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatáro-
zott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell mûködniük és gazdál-
kodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vo-
natkozó elõírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan be-
tartása, és az ellenõrizhetõség szempontjainak biztosítása mellett. 
(2) A képviselõ-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségve-
tésben elõírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja 
automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Ameny-
nyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási elõirányzatok 
nem teljesíthetõk. 

15. §

(1) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormány-
zatok mûködési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi 
elõirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton 
megtervezett költségvetési bevételi elõirányzat módosítására a K513. Tar-
talékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási elõirányzattal szemben.
(2) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdés-
ben megjelölt kivétellel a B1. Mûködési célú támogatások államháztartáson 
belülrõl, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrõl, a 
B6. Mûködési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi elõirányzatok 
módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelõ költségvetési ki-
adási elõirányzatok egyidejû módosításával.
(3) A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadá-
sai kiemelt elõirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint az általános és 
céltartalék terhére történõ átcsoportosításra 35.000.000 Ft összeghatárig.

16. §

(1) A képviselõ-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetõjét, hogy 
az eredeti vagy a módosított elõirányzatán felül teljesített költségveté-
si bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási 
elõirányzatok módosítását követõen a polgármester engedélyével.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és be-
vételi elõirányzataikat felügyeleti hatáskörben módosíthatják, a kiadási 
elõirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a polgármester en-
gedélyével.

17. §

A Képviselõ-testület felhatalmazása alapján történt elõirányzat módosítá-
sokról és elõirányzat átcsoportosításokról �és a költségvetési szervek sa-
ját hatáskör elõirányzat módosításairól és átcsoportosításairól a polgármes-
ter a Képviselõ-testületet a következõ költségvetési rendeletmódosításkor tá-
jékoztatja.

18. §

(1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselõ-testület 
engedélyezhet. 
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzõi ellenjegyzés mel-
lett kerülhet sor, a köztisztviselõk esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a 
jegyzõ, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyzõ felett a munkálta-
tó jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyek-
re jutó személyi juttatások elõirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az ál-
láshely az év bármely idõpontjában betölthetõ legyen. 

19. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselõ-testület en-
gedélyezi az alapító okirat egyidejû módosításával. 
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladat-
mutatót érintõ fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a 
képviselõtestület elõzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelõzõen 
vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását. 
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkezõ feladatváltozást az 
intézményvezetõ elõirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évek-
re a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köte-
les azt elõzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében 
azt engedélyezi. 
(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladat mutatók évkö-
zi változásáról a költségvetési szerv vezetõje köteles az igénylésért felelõs 
Ürömi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetõje részére adatot szolgáltatni. 
(5) A költségvetési szervek vezetõi felelõsek a feladatmutatókhoz kötött ál-
lami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (lét-
szám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges do-
kumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alap-
ját képezõ nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 

20. §

(1) Üröm Község Önkormányzata a társadalmi önszervezõdõ közösségek, 
sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli 
támogatást nyújt e Rendelet 5. §-a szerint. 

21. §

(1) Az elõzõ § szerinti támogatások folyósítására azt követõen kerülhet sor, 
hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat 
nevében a polgármester „Non profit támogatási szerzõdés”-t köt a támogatá-
si összeg rendeltetésszerû felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. 
(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/ 
magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illet-
ve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, 
hogy megfelel a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 
(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatás-
ról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak rész-
ben valósítható meg. 
(4) Amennyiben a pénzeszközátvevõ az átvett támogatást vagy annak egy 
részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt program-
ra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adato-
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kat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles 
egyösszegben visszafizetni. 
(5) A támogatott szervek legkésõbb a támogatás évében december 15-ig 
kötelesek a támogatást megítélõ részére írásbeli beszámolót készíteni, csa-
tolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben 
az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkor-
mányzati támogatásban nem részesülhetnek. 

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

22. §

(1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartal-
mazza a Nekt-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott a közok-
tatási intézmények kötelezõen ellátandó szakmai feladatainak, valamint az 
oktatási intézmények ingatlanjainak mûködtetésének költségeit.

23. §

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a 
képviselõ-testület elõzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok be-
nyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátfor-
rás rendelkezésre áll, de a következõ évekre költségvetési kihatással járnak, 
a polgármester elõzetes engedélye alapján kerülhet sor. 
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékérõl a 
képviselõ-testület határozattal dönt. 

24. §

(1) A képviselõ-testület az önkormányzati költségvetésben szereplõ felújítá-
sok, és beruházások lebonyolításával az Ürömi Polgármesteri Hivatalt bíz-
za meg. 

25. §

(1) Az Ürömi Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekinteté-
ben a 2020. évi köztisztviselõi illetményalap a 46 380 Ft volt, 2021. évben 
változatlan összeggel 46 380 Ft-ban állapítja meg a Képviselõ-testület a 
köztisztviselõi illetményalapot.
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) be-
kezdésben foglaltak szerint a 2021. évi köztisztviselõi cafeteria juttatás 231 
900 Ft.
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 234. § (3) be-
kezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselõnek 
tárgyévre a köztisztviselõ alapilletményének 20 %-a.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ban 
foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 Ft. 
(5)  Az önkormányzat 8 órás teljes foglalkoztatású közalkalmazottai részé-
re bruttó 100.000.-Ft béren kívüli juttatás (cafetéria) kerül megállapításra, 
az önkormányzat Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók-
nak bruttó 150 000 Ft béren kívüli juttatás (cafetéria) kerül megállapításra, 
amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek meg-
fizetésére is.
(6) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív ju-
talmak és a K1103 céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a K1101 Tör-
vény szerinti alapilletmények, munkabérek rovat eredeti elõirányzatának ter-
hére a bérmaradvány erejéig. 

26. §

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelõen biztosított és ellenõrzött, az 
Ürömi Polgármesteri Hivatal az eszközökrõl és az azok állományában bekö-
vetkezett változásokról folyamatosan részletezõ nyilvántartást vezet mennyi-
ségben és értékben, akkor a költségvetési évrõl, december 31-i fordulónap-
pal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alá-
támasztó leltározást évenként végrehajtani. A következõ leltározást 2023. év-
ben december 31-i fordulónappal el kell végezni.  
(2) Kötelezõ a megszûnés napjával azonos fordulónappal a leltározást 
végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli 
megszûnés következtében megszûnik. 

27. §

(1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az ön-
kormányzat gazdálkodásának helyzetérõl a képviselõ-testületnek beszámolni. 

(2) A képviselõ-testület a költségvetési szervek költségvetési maradvá-
nyát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidõben hagyja jóvá. 
A képviselõtestület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata 
eredményétõl függõen a költségvetési szerv költségvetési maradványát mó-
dosíthatja. 
(3) Az önkormányzat képviselõ-testülete gazdasági szükséghelyzetben a 
költségvetési szervet megilletõ költségvetési maradvány felhasználását kor-
látozhatja. 

28. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetõség szerint 
készpénzkímélõ fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások közül csak a 
pénzkezelési szabályzatban meghatározott kiadások, társadalom- és szo-
ciálpolitikai juttatások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesíthetõk kész-
pénzben történõ kifizetéssel.

Átmeneti rendelkezések

29. §

(1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy 
a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megilletõ bevételek besze-
désére és az elõzõ évi kiadási elõirányzatokon belül a kiadások arányos tel-
jesítésére, 2021. január 1-tõl jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig 
terjedõ idõszakra.
(2) Az átmeneti idõszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költ-
ségvetési rendeletbe beépültek. 

Vegyes és záró rendelkezések

30. §

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelke-
zéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2021. február 15.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Polgármesterének 3/2021 (III.18.) önkormány
zati rendelete a 3/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelet az ön
kormányzat 2020. évi költségvetésérõl módosításáról

Üröm Község Polgármestere  a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 27/2021 
(I.29) Korm.rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése alapján Üröm Köz-
ség Önkormányzat Képviselõ-testülete hatáskörében eljárva,  az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskör-
ében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva  az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosí-
tásáról a következõket rendeli el:

1. §

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

„2. §

/1/ A Képviselõ-testület a 2020. évi költségvetési bevétel fõösszegét: 2 
102 407 442 Ft-ban állapítja meg a jelen rendelet 1. és 3. mellékletben rész-
letezettek szerint.

/2/ Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételén belül ki-
emelt elõirányzatonként:
a) Intézményi mûködési bevételeit 107 505 000 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételek: 335 400 000 Ft-ban
c) Támogatások bevételeit: 441 789 000 Ft-ban 
d) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli 
bevételét 51 931 000 Ft-ban 
 da) mûködési célú támogatások 26 611 000 Ft
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 db) felhalmozás célú támogatások 0 Ft
a) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 500 300 000 Ft-ban
b) Pénzforgalom nélküli bevételek 164 652 000 Ft-ban 
c) Finanszírozási bevételek 500 830 442 Ft-ban
 ga.) belföldi finanszírozási bevétel  500 830 442 Ft-ban 
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei: 1 158 087 442 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 825 320 000 Ft
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:  119 000 000 Ft
/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-d) 
pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 
(XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, a többi ki-
emelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatás-
körében jogosult dönteni.

2. §

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

„3. §

/1/ A képviselõ-testület a 2020. évi költségvetési kiadások fõösszegét 2 
102 407 442 Ft-ban állapítja meg. a 2. és 4. mellékletben részletezettek sze-
rint.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2020. évi kiemelt kiadási 
elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
a) Mûködési költségvetési kiadás
 aa) Személyi juttatások kiadásai 532 134 442 Ft-ban
 ab)  Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 

90 147 000 Ft-ban
 ac) Dologi és egyéb folyó kiadások 407 766 000 Ft-ban
 ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 032 000 Ft-ban
 ae) Egyéb mûködési kiadások 13 154 000 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetés kiadás
 ba) Beruházások kiadásai: 287 404 000 Ft-ban 
 bb) Felújítások kiadásai 113 659 000 Ft-ban
 bc)  Egyéb felhalmozási kiadások 350 000 Ft-ban

állapítja meg.
c) Finanszírozási kiadások 550 712 000 Ft-ban
 ca.) belföldi finanszírozási kiadás 550 712 000 Ft-ban 
d) Tartalékok 65 049 000 Ft
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból 
a) kötelezõ feladatok kiadásai 1 486 467 442 Ft-ban 
b) önként vállalt feladatok kiadásai 496 940 000 Ft-ban
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 119 000 000 Ft
/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b) pontjai az 
Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, a további kiemelt 
elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogo-
sult dönteni.
/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként 
 aa)  Tücsök utca csapadékvíz gyûjtõ tervezése, Völgyliget lakópark csa-

padékvíz elvezetési tervezése 15 000 000 Ft
 ab) Temetõ bõvítése 18 341 000 Ft
 ac) Budapest-Újvári út csatornahálózat bõvítése 55 119 000 Ft
 ad)  Bécsi út-Tücsök utcai gyalogos átjáró, valamint Rókahegyen (Kor-

morán, Szeder köz, Borostyán áthúzódó) 44 192 000 Ft
 ae) Határkõ utca 3 db fekvõrendõr telepítése 1 500 000 Ft
 af) Bölcsõde 1 csoportszobával bõvítés pályázat önerõ 0 Ft
 ag) Csapadékvízgyûjtõ kiépítése 40 472 000 Ft
 ah)  Egyéb útépítés, járdaépítés  (elkerülõ út, járda építések, útfelújítá-

sok) 20 435 000 Ft
 ai) Led közvilágítás kiépítése Fõ útvonalak mentén  25 000 000 Ft
 aj) erdõtelepítés, fásítás 4 000 000 Ft
 ak) Beruházások áfája  63 345 000 Ft

b) Felújítási kiadások:
 ba) Polgármesteri Hivatal udvar térkövezése 0 Ft
 bb) Közösségi Ház állagmegóvás 500 000 Ft
 bc) Óvoda konyha komplex felújítás 28 098 000 Ft
 bd) Egyéb építmények / terek / felújítása, kátyúzás, járdaépítés 
  24 566 000 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  26 331 000 Ft

 bh) Felújítások áfája 24 164 000 Ft
/6/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális rá-
szorultság jellegû ellátásai:
a) Temetési segély 420 000 Ft
c) egyéb települési támogatás (rendkívüli, gyógyszer) 13 500 000 Ft
f) Egyéb települési támogatás 28 112 000 Ft
/7/ A 2020. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan fej-
lesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági stabili-
tásról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztetõ ügylet megkötése válna szükségessé.

3. §

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

„/1/ A 2020. évi költségvetés egyenlege:
a) mûködési cél szerint:  0 Ft. 
b) felhalmozási cél szerint: +401 063 000 Ft (többlet)
/2/ Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszí-
rozási célú pénzügyi mûveletekkel történik:
a) Szabad pénzeszköz betétként történõ elhelyezése:
 aa) mûködési célra 0
 ab) fejlesztési célra 401 063 000 Ft.”

4. §

Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
/1/ Az önkormányzat település szintû költségvetésében az általános tarta-
lék 65 049 000 Ft.
/2/ Az általános tartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat, 
az év közben indított beruházásai függvényében.

5. §

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

„7. §

Az Önkormányzat képviselõ-testülete az Ürömi Polgármesteri Hivatal 2020. 
évi költségvetési fõösszegét 144 364 403 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 850 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 139 273 403 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 139 273 403 Ft
e) elõzõ évi maradvány igénybevétele 4 241 000 Ft
/2/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei  139 273 403 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
c) felhalmozási bevételek 0 Ft
/3/ A Polgármesteri Hivatal bevételébõl
a) mûködési bevételek 850 000 Ft
b) felhalmozási bevételek 0 Ft
/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 
2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat sa-
ját hatáskörében jogosult dönteni.

9. §

/1/ Az Ürömi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai 
az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
 aa) személyi juttatások 111 752 403 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 18 695 000 Ft
 ac) dologi kiadások 11 934 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 1 983 000 Ft
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 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
a) Kötelezõ feladatok kiadásai  
  144 364 403 Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0  Ft
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak 
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a to-
vábbi kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját 
hatáskörében dönthet.

6. §

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

4. Az önkormányzat saját költségvetése

„11. §

A képviselõ-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési összegét 
1 558 051 091 Ft-ban állapítja meg.

12. §

/1/ Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési bevételi kiemelt 
elõirányzatonként:
a) önkormányzat mûködési bevételek 79 595 000 Ft
b) mûködési és felhalmozási célú támogatások államháztartások belülrõl 
441 789 091 Ft, amelybõl
 ba) mûködési célú támogatások 441 789 091 Ft
 bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 335 400 000 Ft
d) felhalmozási bevételek 525 320 000 Ft
e) mûködési célú átvett pénzeszközök 26 611 000 Ft
f) finanszírozási bevételek 0 Ft
 amelybõl 
 ga) belföldi finanszírozási bevételek 0 Ft
g) pénzmaradvány 149 336 000 Ft
/2/ Az önkormányzat bevételeibõl  
a) kötelezõ feladatok bevételei 613 731 091 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 825 320 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei  119 000 000 Ft
/3/ Az önkormányzat bevételeibõl
a) mûködési bevételek 1 058 051 091 Ft
b) felhalmozási bevételek 500 000 000 Ft
/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-f) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrende-
let 2. §-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, míg a további kiemelt bevéte-
li elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében eljár-
va jogosult dönteni.

13. §

/1/ Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbi 
meghatározott tételekbõl állnak:
a) Mûködési költségekre:
 aa) személyi juttatásai 160 092 091 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok, szociális hozzájárulási adó
  22 953 000 Ft
 ac) dologi kiadások 306 536 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 42 032 000 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadások 13 350 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások:
 ba) beruházások 283 668 000 Ft
 bb) felújítások 113 659 000 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások: 550 712 000 Ft
 Amelybõl
 ca) belföldi finanszírozási kiadások 550 712 000 Ft
d) Tartalék 65 049 000 Ft
/2/ Az önkormányzat kiadásaiból:

a) kötelezõ feladatok kiadása 942 711 091 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadása 496 340 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadása 119 000 000 Ft
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak 
a-b) pontjai az Áht. 6.§. /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, 
míg a további kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormány-
zat saját hatáskörében jogosult dönteni.

7. §

Az Ör. 15. §, 16.§, 17. §-ai helyébe az alábbi új 15. §, 16. §, 17. §-ai lépnek::

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

„15. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az Ürömi Napraforgó Óvoda és 
tagóvoda, mint költségvetési szerv  2020. évi költségvetési fõösszegét 
261 088 218 Ft-ban állapítja meg.

16. §

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

/1/ Az Ürömi Napraforgó Óvoda és tagóvoda 2020. évi költségvetési bevé-
telei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 9 266 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 248 606 218 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 248 606 218 Ft
e) elõzõ évi maradvány igénybevétele 3 216 000 Ft
/2/ Az Ürömi Napraforgó Óvoda és tagóvoda bevételébõl:
a) kötelezõ feladatok bevételei  261 088 218 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
c) felhalmozási bevételek 0 Ft
/3/ Az Ürömi Napraforgó Óvoda és tagóvoda bevételébõl
a) mûködési bevételek 9 266 000 Ft
b) felhalmozási bevételek 0 Ft
/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. 
§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját 
hatáskörében jogosult dönteni.

17. §

/1/ Az Ürömi Napraforgó Óvoda és tagóvoda 2020. évi kiemelt kiadási 
elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:  
 aa) személyi juttatások 177 458 218 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
  34 108 000 Ft
 ac) dologi kiadások 49 022 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 500 000 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft

/2/ Ürömi Napraforgó Óvoda és tagóvoda kiadásaiból
d) Kötelezõ feladatok kiadásai 261 088 218 Ft
e) Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
f) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak 
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a to-
vábbi kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját 
hatáskörében dönthet.”
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8. §

Az Ör. 19. § és 20.§-a helyébe az alábbi új 19. § és 20. § lép:

6.  Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde, mint az önkormányzat 
költségvetési szervének költségvetése

„19. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az Ürömi Hóvirág Bölcsõde, 
mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 68 245 945 
Ft-ban állapítja meg.
/2/ Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde,, mint költségvetési szerv 2020. évi költség-
vetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde,  2020. évi költségvetési bevételei kiemelt 
elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 6 900 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 57 435 945 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 57 435 945 Ft
e) elõzõ évi maradvány igénybevétele 3 910 000 Ft
/3/ Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde bevételébõl: 68 245 945 Ft
a) kötelezõ feladatok bevételei  68 245 945 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
c) felhalmozási bevételek 0 Ft
/4/ Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde,  bevételébõl
a) mûködési bevételek 6 900 000 Ft
b) felhalmozási bevételek 0 Ft
/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 
2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat sa-
ját hatáskörében jogosult dönteni.

20. §

/1/ Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde,  2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az 
alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:  
 aa) személyi juttatások 47 114 945 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 8 189 000 Ft
 ac) dologi kiadások 12 914 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 28 000 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
g) Kötelezõ feladatok kiadásai 68 245 945 Ft
h) Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
i) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak 
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a to-
vábbi kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját 
hatáskörében dönthet.”

9. §

Az Ör. 22. §, 23.§, 24. §-ai helyébe az alábbi új 22. §, 23. §, 24. §-ai lépnek:

7. Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár, mint az 
önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

„22. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete a Kossuth Lajos Közössé-
gi Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési 
fõösszegét 29 151 540 Ft-ban állapítja meg.

23. §

/1/ A Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv 
2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:
/1/ A Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési be-
vételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek  0 Ft
c) Mûködési bevételek 401 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 28 465 540 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 28 465 540 Ft
e) elõzõ évi maradvány igénybevétele 285 000 Ft
/2/ A Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár bevételébõl: 0 Ft
f) kötelezõ feladatok bevételei  29 151 540 Ft
g) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
h) felhalmozási bevételek 0 Ft
/3/ A Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár bevételébõl
a) mûködési bevételek 29 151 540 Ft
a) felhalmozási bevételek 0 Ft
/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (X.31.) Kormányrendelet 
2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat sa-
ját hatáskörében jogosult dönteni.

24. §

/1/ A Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyv-
tár 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás:
 aa) személyi juttatások 11 614 540 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 2 004 000 Ft
 ac) dologi kiadások 14 346 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 1 187  000 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft
/2/ Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár kiadásaiból
j) Kötelezõ feladatok kiadásai  
 29 151 540 Ft
k) Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
l) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak 
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a to-
vábbi kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját 
hatáskörében dönthet.”

10. §

Az Ör. 26. §, 27.§, 28. §-ai helyébe az alábbi új 26. §, 27. §, 28. §-ai lépnek:

8. Idõsek Klubja, mint az önkormányzat költségvetési szervének költ-
ségvetése

„26. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az Idõsek Klubja, mint költség-
vetési szerv 2020. évi költségvetési fõösszegét 32 597 003 Ft-ban álla-
pítja meg.
/2/ Az Idõsek Klubja, mint költségvetési szerv 2020. évi költségvetési bevéte-
lei kiemelt elõirányzatonként:
Az Idõsek Klubja 2020. 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 18 452 003 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 18 452 003 Ft
e) elõzõ évi maradvány igénybevétele 3 652 000 Ft
/3/ Az Idõsek Klubja bevételébõl: 0 Ft
d) kötelezõ feladatok bevételei  32 597 003 Ft
e) önként vállalt feladatok bevételei  0 Ft
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f) felhalmozási bevételek 0 Ft
/4/ Az Idõsek Klubja bevételébõl
a) mûködési bevételek 32 597 003 Ft
b) felhalmozási bevételek 0 Ft
/5/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 
2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat sa-
ját hatáskörében jogosult dönteni.

27. §

/1/ Az Idõsek Klubja 2020. évi kiemelt kiadási elõirányzatai az alábbiak: 
a) mûködési bevétel kiadás:  
 aa) személyi juttatások 16 797 003 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és 
 szociális hozzájárulási adó 3 030 000 Ft
 ac) dologi kiadások 12 753 000 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 ae) egyéb mûködési célú kiadás 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 17 000 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft
/2/ Idõsek Klubja kiadásaiból
j) Kötelezõ feladatok kiadásai  
  32 597 003 Ft
k) Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
l) Állami ( államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások elõirányzatainak 
a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésben rögzített kiemelt elõirányzatok a to-
vábbi kiemelt kiadási elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját 
hatáskörében dönthet.”

11. §

Az Ör. 33. § 34. § és 35.§-ai helyébe az alábbi új 33. § 34. § és 35. § -ai lép-
nek:

„10. Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat, mint az 
önkormányzat költségvetési szervének költségvetése

33. §

/1/ Az önkormányzat képviselõ-testülete az Ürömi Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat, mint költségvetési szerv 2020. évi költségve-
tési fõösszegét 8 911 242 Ft-ban állapítja meg.

34. §

/1/ Az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, mint költségvetési 
szerv 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt elõirányzatonként:

Az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat 2020. évi költségvetési 
bevételei kiemelt elõirányzatonként:
a) Önkormányzatok mûködési támogatása 0 Ft
b) Közhatalmi bevételek 0 Ft
c) Mûködési bevételek 300 000 Ft
d) Finanszírozási bevételek 8 599 242 Ft
 da) belföldi finanszírozási bevételek 8 599 242 Ft
e) elõzõ évi maradvány igénybevétele 12 000 Ft

/2/ Az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl:                           
8 611 242 Ft
•	 kötelezõ feladatok bevételei 8 611 242 Ft
•	 önként vállalt feladatok bevételei 300 000 Ft
•	 felhalmozási bevételek 0 Ft
/3/ Az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat bevételébõl
	mûködési bevételek 8 911 242 Ft
	felhalmozási bevételek 0 Ft
/4/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-c) 
pontjai az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 
2.§-ban rögzített kiemelt elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat sa-
ját hatáskörében jogosult dönteni.

35. §

/1/ Az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálat 2020. évi kiemelt ki-
adási elõirányzatai az alábbiak:
a) mûködési bevétel kiadás:
 aa) személyi juttatások 7 307 242 Ft
 ab) munkaadókat terhelõ járulékok és
 szociális hozzájárulási adó 1 168 000 Ft
            ac) dologi kiadások 261 000 Ft
            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
            ae) egyéb mûködési célú kiadás 154 000 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft
 ba) beruházások 21 000 Ft
 bb) felújítások 0 Ft
 bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 0 Ft
 ca) belföldi finanszírozási kiadás 0 Ft
/2/ Az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
•	 Kötelezõ feladatok kiadásai 8 911 242 Ft
•	 Önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
•	 Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

12. §

/1/ Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

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

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2021. március 18.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõtestületének 
4/2021(IV.16.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szol
gáltatások helyi szabályozásáról szóló 11/2017(VI.29) önkor
mányzati rendelet módosításáról

Üröm Község Önkormányzatának polgármestere, mint Üröm Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete jogkörének a katasztrófavédelemrõl és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46. §(4) bekezdése szerinti gyakorlója ,Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés (6) (8) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az anyakönyvi szolgáltatá-
sok helyi szabályozásának módosításáról  az alábbi rendeletet hozza:

1. §

A R. 3.§ (2)bekezdése az alábbiak  szerint módosul:

(2) A hivatali munkaidõn kívüli anyakönyvi események lebonyolításának díja  
35.000.- Ft  (Áfa mentes).

2. §

A R. 4.§.(1)bekezdése az alábbiak  szerint módosul:

(1)Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történõ lebonyolításá-
nak díja  50.000.- Ft (Áfa mentes).

3. §

A R. 5. § (1)bekezdése az alábbiak  szerint módosul:

(1.)A hivatali munkaidõn kívül történõ anyakönyvi események lebonyolításá-
ban közremûködõ anyakönyvvezetõt – választása szerint –  a köztisztviselõk 
jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidõ, vagy anyakönyvi 
eseményenként bruttó 15.000.- Ft díjazás illeti meg

4. §

A R. 5.§.(2)bekezdése az alábbiak  szerint módosul:
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(2.)A hivatali helyiségen kívül történõ anyakönyvi események lebonyolításá-
ban  közremûködõ anyakönyvvezetõt –választása szerint- a köztisztviselõk 
jogállásáról  szóló törvényben meghatározott szabadidõ, vagy anyakönyvi 
eseményenként bruttó 20.000 .- Ft díjazás illeti meg.

5. §

A R. 5.§ az alábbiak (3) bekezdéssel egészül ki:

(3) Az anyakönyvi események  negyedévente kerülnek elszámolásra

6. §

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

Üröm, 2021. április 16.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzata Képviselõtestületének 
19/2020 . (X.29.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, 
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben kapott fel-
hatalmazás alapján a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) az Önkormányzat képviselõ-testületére, annak szerveire, továbbá az Ön-
kormányzat irányítása alatt mûködõ költségvetési szervekre;
b) mindazokra a dolgokra, melyek az Önkormányzat tulajdonában vannak, 
így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékû jogokra, valamint az érték-
papírokra (a továbbiakban: Önkormányzati vagyon).
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az Önkormányzat tulajdonában lévõ lakásokra és helyiségek bérletére, az 
elõvásárlási joggal érintett bérlakások értékesítésére, amelyekre vonatkozó-
an külön önkormányzati rendeletet kell alkotni;
b) az Önkormányzat tulajdonában lévõ közterületek tulajdonjogot nem érintõ 
hasznosítására, amennyiben a használat engedélyezésére és a közterüle-
tek használatba adására külön önkormányzati rendeletet kell alkotni.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában levõ, az állami fenntartású köznevelé-
si intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ese-
tében, amely a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: 
KIK) ingyenes használatába került, a rendelet szabályait csak annyiban le-
het alkalmazni, amennyiben a KIK-kel kötött szerzõdés megengedi.

Az önkormányzati vagyon

2. §

(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és üzleti 
(1sz. melléklet) vagyonból áll.
(2) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak körét ki-
zárólagos Önkormányzati tulajdonban lévõn vagyontárgyak (2 sz.  mellék-
let), valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti 
vagyonnak (továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon) minõsülõ 
vagyontárgyak alkotják. 
(3) Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a forgalomképtelen 
minõsülõ vagyonából nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû 
nemzeti vagyonnak minõsülõ vagyonelemeket nem kíván megjelölni. A kor-
látozottan forgalomképes törzsvagyon vagyontárgyait a 3 sz. melléklet tar-
talmazza.

(4) Az önkormányzati döntés alapján korlátozottan forgalomképes törzsva-
gyont elidegeníteni, gazdasági társaságban apportálni csak a Képviselõ-
testület által meghatározott funkciók, feltételek biztosítása mellett lehet. 
(5) Az önkormányzati döntés alapján korlátozottan forgalomképes vagyo-
ni körbe tartozó ingatlan az adott ingatlannal kapcsolatos pályázati támo-
gatás támogatási szerzõdésben megkívánt biztosítására jelzálogjoggal 
megterhelhetõ.
(6) A törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elide-
genítésére, megterhelésére, hasznosítására törvény, és törvényben megha-
tározott keretek között a rendelet rendelkezései irányadóak. Az Önkormány-
zat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát elidegeníteni és megterhelni 
csak a Képviselõ-testület döntésével lehet.
(7) Az üzleti vagyon elidegeníthetõ, hasznosítható, koncesszióba adha-
tó, gazdasági társaságba, non-profit gazdasági társaságba apportként 
bevihetõ, megterhelhetõ, biztosítékul adható.
(8) A Képviselõ-testület – ha magasabb szintû jogszabály eltérõen nem ren-
delkezik – indokolt esetben dönthet a vagyontárgy forgalomképességének 
megváltoztatásáról.  
A forgalomképes kategóriába történõ átminõsítésre továbbá azzal a feltétel-
lel kerülhet sor, ha az adott önkormányzati vagyontárgy közszolgáltatási jel-
lege, illetve közcélú funkciója már megszûnt, vagy az a jövõben önkormány-
zati közszolgáltatási, illetve közcélú feladatellátást nem szolgál, továbbá in-
gatlan vagyon esetén az átminõsítés összhangban áll az adott ingatlanra vo-
natkozó érvényes szabályozási tervben foglaltakkal.
(9)  Önkormányzati vagyontárgy megszerzése esetén a tulajdonba vétellel 
egyidejûleg       dönteni kell a vagyontárgy (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
besorolásáról e rendelet mellékletének módosítására, kiegészítésére vonat-
kozó elõterjesztéssel és rendelet-tervezettel.

A tulajdonosi jogok gyakorlása

3. §

(1)  A tulajdonosi jogokat – költség-haszon elemzés, pénzügyi kockázat vizs-
gálat, valamint egyéb, az ügyletet alátámasztó okiratok alapján - Üröm Köz-
ség Önkormányzat Képviselõ-testülete (a továbbiakban: Képviselõ-testület) 
gyakorolja.
(2)  Tulajdonosi jog gyakorlása különösen:
a) az elidegenítés, csere
b) a vagyon gazdasági társaságokba, alapítványokba, közalapítványokba 
történõ bevitele,
c) a vagyonhasznosítás, ideértve a vagyon használatba, bérbe, haszonbér-
letbe adását, lízingszerzõdéssel való hasznosítását, koncesszióba, kezelés-
be, üzemeltetésbe adását, osztott tulajdon létesítését, megszüntetését,
d) a vagyon megterhelése, ideértve a vagyon biztosítékul adását, zálog- és 
jelzálogjog, illetve szolgalmi és egyéb használati jog alapítását, használat jo-
gának biztosítását, jelzálog ranghelyérõl történõ rendelkezést, elidegenítési 
és terhelési tilalom, valamint kezesség vállalását, az önkormányzat tulajdo-
nán fennálló vagyoni értékû jog gazdasági társaság rendelkezésre bocsá-
táshoz való hozzájárulást,
e) az önkormányzatot megilletõ elõvásárlási-, vételi- és visszavásárlási jog 
gyakorlása,
f) üzletrésszel, részvénnyel való rendelkezés, gazdasági és közhasznú tár-
saságokban üzletrész, részvény alapján az önkormányzatot megilletõ jog 
gyakorlása
g) a c) és d) pontokban meghatározott, az Önkormányzat javára más sze-
mély tulajdonában lévõ vagyonon fennálló jogokkal, illetve azok alapján való 
rendelkezés,
h) a vagyon kezelésbe- és üzemeltetésbe adása, illetve onnan való kivonása
i) értékpapírral, pénzeszközökkel a költségvetési, államháztartási törvény és 
önkormányzati rendelet alapján való gazdálkodás
j) önkormányzati vagyont érintõ hatósági eljárásban az önkormányzatot 
megilletõ jogok gyakorlása
k) közérdekû célra kötelezettségvállalásként vagyon felajánlása
l) öröklés, lemondás esetén vagyon elfogadása, ingatlan tulajdonjogának 
jogszabályon alapuló, vagy önkéntesen felajánlott, térítés nélküli átadás, át-
vétele
m) behajthatatlan követelés törlése.
(3) A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint Üröm Község Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete gyakorolja.
(4) Az Önkormányzati törzsvagyon, valamint az üzleti vagyon állagának 
megõrzésérõl, üzemeltetésérõl a Képviselõ-testület, valamint az önkor-
mányzat vagyonkezelõi szervezi – Ürömi Polgármesteri Hivatal és az Ön-
kormányzat költségvetési szervei – gondoskodik.
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A vagyongazdálkodás általános szabályai
 

4. §

(1) Az Önkormányzati vagyon értékének meghatározása a nyilvántartott ér-
ték figyelembevételével vagy értékbecsléssel történik. 
(2) A versenytárgyalási eljárás során a döntéshozó a Beszerzési Szabályzat, 
a Közbeszerzési Szabályzat rendelkezései alapján jár el, amelyek esetében 
hirdetményeit legalább a helyben szokásos módon közzéteszi.
(3) A Képviselõ-testület döntése alapján az Ürömi Polgármesteri Hivatal fel-
adata a versenytárgyalás elõkészítése, lebonyolítása, figyelemmel a vonat-
kozó jogszabályokra, vagyongazdálkodási tervre.
(4)  A szerzõdés megkötésére a Polgármester jogosult.

Az Önkormányzati vagyon értékének meghatározása

5. §

 (1) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) értékpapír esetén a piaci érték alapján,
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén a nyilvántartási érték vagy 3 hónap-
nál nem régebbi értékbecslés alapján.
(2) Ha a szerzõdés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet ér-
tékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak 
együttes értéke az irányadó.
(3) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket 
kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 
3 hónapnál nem régebbi.
(4) Önkormányzati vagyon hasznosítása során – annak adás-vételét kivé-
ve – a nyilvántartott értéket kell figyelembe venni.

Eljárás a tulajdonos képviseletében

6. §

Az Önkormányzatot a Polgármester képviseli, aki a képviseletrõl szük-
ség szerint, de évente legalább egyszer a zárszámadás beterjesztésével 
egyidejûleg a képviselõ-testületnek beszámol. Az Önkormányzat jogi képvi-
seletének biztosításáról, civil szervezetek támogatásáról megfelelõ költség-
vetési fedezet esetén, a kötelezettségvállalásra irányadó szabályok szerint a 
Polgármester gondoskodik.

A felajánlott vagyon elfogadása

7 .§

(1) Ha a vagyonról az Önkormányzat javára lemondtak, az ellenérték nélkül 
felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a Képviselõ-testület külön el-
fogadó nyilatkozatára.   

(2)  Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan vagyon, melynek is-
mert terhei elérik vagy meghaladják a vagyon értékét, illetve az önkormány-
zat vagyonnal kapcsolatos kötelezettségvállalási lehetõségét.

Rendelkezés az Önkormányzati vagyonnal

8. §

A Képviselõ-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra 
vonatkozó döntések  értékhatártól függetlenül:
a) az Önkormányzat tulajdonát képezõ vagyontárgyaknak a vagyonrende-
leti besorolása;
b) ingó, ingatlan eladása, vásárlása, cseréje, értékesítésre történõ kijelö-
lése, megterhelése, hasznosítása, használata azzal, hogy az intézmények 
rendelkezésére bocsátott, közfeladat-ellátás célját szolgáló vagyontárgyak 
hasznosítására az intézmény vezetõje jogosult;
c) gazdasági társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történõ 
kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba;
d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyúj-
tása;
e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása;
f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása;
g) gazdasági társaság alapítása;
h) az Önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt értékhatártól függõen 
civil szervezetek támogatása, behajthatatlan követelések elengedése, törlé-

se, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadása;
i) az önkormányzati vagyont érintõ pályázatok elbírálása.
Önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását, vételét célzó el-
járás

9. §

A versenyeztetés nyilvános pályázati eljárás útján valósul meg.

10. §

(1) Versenyeztetési eljárás nélkül történhet az Önkormányzati vagyontárgy 
elidegenítése, vétele, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül 
(legalább egy feltételnek teljesülnie kell):
a) ha annak értéke nem éri el az 5.000.000,- forintot, vagy 
b) jogszabályban meghatározott egyéb esetben.
(2) Nyilvános pályázattal kapcsolatos eljárást az Ürömi Polgármesteri Hi-
vatal folytatja le a Képviselõ-testület döntése alapján. A pályázat nyerte-
se az, aki a Képviselõ-testület döntése alapján a kiírásban foglalt szem-
pontok és az Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a 
legmegfelelõbb ajánlatot tette. A pályázati kiírás jogszerûségi szempontból 
történõ véleményezésérõl a jegyzõ vagy az Önkormányzat felkérése (meg-
bízása) alapján szakértõ gondoskodik. 
(3) A nyilvános pályázatot az Ürömi Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, 
valamint az Önkormányzat honlapján minden esetben meg kell hirdetni.
(4) A pályázat leadására határnapot kell megjelölni. Az ajánlat benyújtására 
nyitva álló határidõt úgy kell meghatározni, hogy a felhívás közzétételének 
napja és a pályázatok benyújtására megjelölt határnap között a pályázók 
rendelkezésére álló határidõ ne legyen kevesebb 5 naptári napnál.

11. §

A pályázati felhívásnak (ajánlatkérésnek) tartalmaznia kell (valamennyi fel-
tételnek teljesülnie kell):
a) a pályázatot kiíró megnevezését, székhelyét, illetve ha pályázat lebonyolí-
tására megbízás alapján kerül sor, az erre való utalást,
b) a pályázat célját, arra vonatkozó utalást, hogy a pályázó titkosan (a pályá-
zó neve külön zárt borítékban szerepel) vagy név megjelölésével pályázhat,
c) a pályázat tárgyaként az értékesítendõ, megvásárlásra kerülõ, hasznosí-
tandó vagyon (rész) megnevezését, – szükség szerint – forgalmi értékét és 
az értékesítéshez szükséges információkat,
d) az értékesítés, vásárlás, hasznosítás, vagyonkezelés szabályait és ezek 
mûszaki, gazdasági, jogi feltételeit,
e) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját, idejét, az elbírálás rendjét, az 
elbírálás módját,
f) az ajánlati kötöttség minimális idõtartamát,
g) a pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helyét és idejét,
h) pályázati biztosíték esetén annak letételének idejét, módját, visszafizeté-
sének szabályait,
i) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot – akár indokolás nél-
kül is – eredménytelennek minõsítse,
j) a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat, az eljárás 
rendjét, döntésre 
jogosult megnevezése, az eredményhirdetés módját, helyét, várható idejét,
k) mindazon adatokat, amelyek szükségesek a megalapozott ajánlat készí-
téséhez,
l) Önkormányzat érdekeit szolgáló garanciákra történõ utalást,
m) az adott ingatlant, ingóságot érintõ, harmadik személyre vonatkozó jo-
gosultságot.

12. §

(1) A pályázati felhívásban, illetve a részletes pályázati kiírásban elõírható, 
hogy az ajánlattevõnek ajánlata benyújtásakor szerzõdéstervezetet is csa-
tolnia kell, vagy a megküldött szerzõdéstervezet elfogadásáról kell nyilatkoz-
nia.
(2) Ingatlan és ingó vagyon értékesítése esetén a pályázati felhívás mellett 
a kiíró döntése alapján készítendõ részletes pályázati kiírásnak tartalmaznia 
kell még (valamennyi feltételnek teljesülnie kell):
a) nyilvántartott értéket vagy 3 hónapnál nem régebbi vagyonértékelést,
b) az ingatlan és ingó vagyon azonosítására vonatkozó adatokat, ingatlan tu-
lajdoni lap másolatot (3 hónapnál nem régebbi),
c) a terület övezeti besorolására vonatkozó adatokat,
d) az érvényes településrendezési tervek (építési szabályzat és szabályozá-
si terv) szerint a beépíthetõségre vagy a beépítés korlátozására vonatkozó 
szabályok ismertetését,
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d) a megtekinthetõség idejét, módját.
(3) Ingatlan és ingó vagyon értékesítését nem eredményezõ hasznosítása 
esetén a részletes pályázati kiírás tartalmazza az elõbbi bekezdéseken túl 
(valamennyi feltételnek teljesülnie kell):
a) a lehetséges hasznosítás céljának, idõtartamának megjelölését,
b) az ingatlan állapotának, felszereltségének ismertetését, a vagyonkezelõ 
megnevezését,
c) a bérleti, használati díj mértékét,
d) a jogviszony megszûntekor az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 
kikötéseket, nyilvántartott értéket.
(4) A kiíró a pályázati felhívásban a részletes pályázati kiírás átadását meg-
határozott mértékû térítési díj megfizetéséhez kötheti. A pályázó a pályá-
zat eredményének közzétételéig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A 
benyújtott pályázatokat legalább a pályázat lezárásáig titokban kell kezelni.

13. §

(1) A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott idõpontig 
kötve van. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdõdik, amikor az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidõ lejárt.
(2) Az ajánlattevõk ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláír-
va, személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlat 
1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megjelöléssel kell ellátni.
(3) A határidõben beérkezett pályázatok felbontásán a kiíró képviselõje, az 
ajánlattevõk, illetve meghatalmazottjaik – valamint, ha a pályázati kiírás azt 
tartalmazza – a közjegyzõ vagy a bíráló bizottság (Közbeszerzési Bizottság) 
vehet részt.
(4) Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévõkkel ismertetni kell az 
ajánlattevõk nevét, székhelyét, az ajánlatok lényeges tartalmát azon adatok 
kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevõ megtiltotta. Az 
ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl jegyzõkönyvet kell felvenni.

14. §

(1) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, a jog-
szabályokban foglalt feltételeknek.
(2) Eredménytelen a pályázat, ha (legalább egy feltétel teljesül):
a) a kitûzött idõpontig egyetlen ajánlat sem érkezett,
b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követel-
ményeinek, vagy más, a pályázatra vonatkozó elõírásoknak,
c) kétfordulós pályázat esetén a második fordulón egyetlen ajánlattevõ sem 
jelent meg, illetve a második fordulóra meghívott egyetlen pályázó sem tett 
olyan értékelhetõ ajánlatot, amely megfelelt volna a pályázati kiírásban fog-
lalt követelményeknek,
d) a kiíró valamely ajánlattevõnek a pályázat tisztaságához fûzõdõ jogait 
megsértette, vagy valamely pályázó részére – a többi pályázó érdekeit sértõ 
módon – elõnyt biztosított,
e) a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázat kiírását rendelje el.
(3) A felek a megkötendõ szerzõdés tartalmát a közzétett pályázati feltételek, 
illetve a pályázatot megnyert ajánlattevõ ajánlata alapján alakítják ki.
(4) A szerzõdésben szerepeltetni kell az Önkormányzat érdekeit szolgáló ki-
kötéseket, az esetleges biztosítékokat és mellékkötelezettségeket, továbbá 
lehetõvé kell tenni a szerzõdés teljesítésének ellenõrizhetõségét és a nem 
vagy nem szerzõdésszerû teljesítés esetén alkalmazható szankciókat.

(5) A szerzõdést a pályázat elbírálásától számított 30 naptári napon belül 
kell megkötni.
(6) Ha a pályázat nyertesével a szerzõdés megkötése – a szerzõdéskötésre 
nyitva álló határidõben – meghiúsul, vagy a szerzõdés aláírása után a nyer-
tes pályázó a szerzõdést nem vagy nem szerzõdésszerûen teljesíti és ezért 
az Önkormányzat a szerzõdéstõl eláll, vagy felmondja azt, úgy az Önkor-
mányzat jogosult a soron következõ pályázóval – azonos feltételek mellett, a 
pályázati kiírás tartalma szerint – szerzõdést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
Önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények használatában lévõ 
vagyonnal kapcsolatos szabályok

15. §

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmény vezetõje az alapító 
okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, 
az alaptevékenysége sérelme nélkül önállóan dönt az intézmény tulajdoná-
ban és használatában lévõ
a) ingatlanok és ingóságok hasznosításáról
b) számviteli törvény által egyedi nyilvántartásra nem kötelezett bruttó értékû 
ingó vagyontárgyak értékesítésérõl

Az Intézmények használatában lévõ vagyonnal kapcsolatos szabályok

16. § 

(1) A közszolgáltatást teljesítõ intézmény a használatában lévõ önkormány-
zati vagyont, a részére nyújtott költségvetési támogatást és saját bevételét – 
az alapító okirat szerinti tevékenysége keretében – a jogszabályok és e ren-
delet elõírásainak betartásával önállóan használja fel mûködése érdekében.
(2) Az önkormányzati intézmény vezetõje az alapító okiratban meghatáro-
zott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység 
sérelme nélkül önállóan dönt a használatában lévõ vagyon körében
a./ ingó vagyon elidegenítésérõl és egyéb módon történõ hasznosításáról 
háromszázezer forint egyedi értékhatárig,
b./ ingatlan, ingatlanrész határozott idõre szóló használatba, bérbeadásáról, 
illetve bérbevételérõl legfeljebb egy évi idõtartamra,
c./ ingó vagyon megszerzésérõl az éves költségvetési tervben biztosított ke-
ret terhére, annak értékétõl függetlenül.
(3) Háromszázezer forint egyedi értékhatár feletti ingó vagyon elidegenítésérõl 
a Képviselõ-testület dönt.
(4) Az egy évet meghaladó határozott idejû bérbeadáshoz a Képviselõ-
testület  jóváhagyása szükséges. A bérleti szerzõdés egy példányát meg kell 
küldeni az önkormányzat hivatalának. A bérbeadásból származó bevétel az 
önkormányzati intézményt illeti meg.
(5) Az intézmények a használatukban lévõ ingóvagyont, valamint pénzva-
gyont – alapfeladataik ellátásának sérelme nélkül is – gazdasági társaságba 
és alapítványba csak a Képviselõ-testület elõzetes engedélyével vihetik be. 
A képzõdõ nyereség az intézményt illeti meg.
(6) Az intézmények a háromszázezer forintot meg nem haladó értékû feles-
legessé vált eszköz értékesítését és selejtezését önállóan, ötszázezer fo-
rint értékhatárig a polgármester, ezen felüli érték esetén pedig a Képviselõ-
testület elõzetes hozzájárulásával végezhetik. A selejtezési eljárás szabálya-
it selejtezési szabályzat rögzíti.
(7) A nem intézmény használatába kerülõ ingóvagyon megszerzését, nem 
intézmény használatában lévõ ingóvagyon megterhelését, feleslegessé vált 
eszközök értékesítését és selejtezését ötszázezer forint értékhatárig a pol-
gármester végzi.
(8) A selejtezési eljárás szabályait a selejtezési szabályzat rögzíti.

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Üröm Község Önkormányzat 
Képviselõ-testületének a 21/2014 (IX.11) önkormányzati rendelettel módo-
sított 27/2012 (X.31) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a helyben szokásos módon a Jegyzõ gondosko-
dik az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
(4) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és 
a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Üröm, 2020.október 28 

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõtestületének 20/2020.
(X.29) számú önkormányzati rendelete A gyermekvédelem 
helyi rendszerérõl

Üröm Község Önkormányzata  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-
kezdés a.) pontjában, továbbá  a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 15. § (1)-(2).bekezdésében, 18. § (1a) 
bekezdésében 21 §-sában, 29. § (1)-(2) bekezdésében  és 131. §-sában ka-
pott felhatalmazás alapján  az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet célja

A rendelet célja, hogy a Gyvt.által megállapított , a gyermekek védelmét 
szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságok figyelembe 
vételével a feltételrendszert és az ellátásokat szabályozza.
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2. § 

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel rendelkezõ gyermekre, fiatal felnõttre és szüleikre, továbbá azok-
ra a személyekre, akiket a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997.évi XXXI.törvény 
( továbbiakban Gyvt.) 4. §-sában felsorol.

3. §

A gyermekek védelmének rendszere

Üröm Község Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint  biztosítja a 
természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:

a.) természetbeni ellátások:
- intézményi gyermekétkeztetés
- szünidei gyermekétkeztetés
b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- család-és gyermekjóléti szolgálat mûködtetése
- gyermekek napközbeni ellátása 
- általános iskolai gyermekétkeztetés 

4. §

Természetbeni ellátások
Intézményi gyermekétkeztetés

(1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést az óvodában ön-
kormányzati fenntartású fõzõkonyha, valamint a bölcsödében és az általá-
nos iskolai étkeztetésben vállalkozási szerzõdéssel külsõ cég útján biztosít-
ja a Gyvt. szerint .
(2)  Az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, to-
vábbá más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes 
személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szerve-
zet kezdeményezheti.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyer-
mekétkeztetésre a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylé-
sükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII.29) korm.rende-
let ( továbbiakban Korm.renndelet) szabályozása az irányadó.
(4) Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt hi-
ányzó gyermek nem veszi igénybe, a szülõ az óvodában adott napon 9 órá-
ig, a bölcsödében illetve az általános iskolai gyermek hiányzása esetén, 
elõzõ nap 9 óráig történõ bejelentéssel mondhatja le, illetve a távolmaradás-
ra okot adó körülmény megszûnését jelentheti be.

5. §

Szünidei gyermekétkeztetés

(1) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülõ, törvényes 
képviselõ kérelmére a hátrányos helyzetû gyermek és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû 
gyermek részére ingyenesen biztosítja.
(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt az Ürömi Polgármesteri Hiva-
tal Jegyzõjéhez címzett kérelemmel lehet benyújtani.

6. §

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
Általános szabályok

(1) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylõ 
vagy törvényes képviselõje (továbbiakban : kérelmezõ) kérelmére történik, 
kivéve ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybe vételével nem 
biztosított.
(2) A kérelmezõ a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe 
vételére irányuló kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetõjéhez nyújt-
hatja be.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisz-
tázása mellett alapesetben az intézményvezetõ intézkedése alapozza meg.
(4) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybe vételével nem bizto-
sított , a Gyvt.alapján az ellátás kötelezõ igénybe vétele elrendelhetõ.
(5) A személyes gondoskodás feltételeirõl a kérelem benyújtásakor a 
kérelmezõt tájékoztatni kell.
(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése elõtt az ellátásra 
jogosult gyermeket, illetve törvényes képviselõjét tájékoztatni kell:
- az ellátás  tartamáról és feltételeirõl
- az intézmény által vezetett, rá vonatkozó nyilvántartásokról
- az intézmény házirendjérõl

- a fizetendõ térítési , illetve gondozási díjról.
(7) Az ellátásra jogosult köteles:
- a (6) bekezdésben  foglalt tájékoztatás tudomásul vételérõl nyilatkozni,
- az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
- a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett 
változásokról nyilatkozni.
(8) Az ellátás megszûnésének eseteire a Gyvt.szabályait kell alkalmazni.

7. § 

Gyermekjóléti alapellátások

(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történõ neve-
lésének elõsegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek 
családjából való kiemelésének megelõzése, valamint a kialakult veszélyez-
tetettség megszüntetése.
(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
- család és gyermekjóléti szolgálat
- gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsödei ellátás, óvodai ellátás
- általános iskolai gyermekétkeztetés

8. §

Család-és Gyernekjóléti Szolgálat

(1) A család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt.40.§.-ában elõírt szer-
vezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.
(2) A szolgáltatás térítésmentes .

 
9. §

Térítési díjak

(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetését dí-
jat kell  fizetni.
(2) Az ingyenes és kedvezményes étkeztetési támogatás meg állapításához 
a szülõknek a Korm.rendelet melléklete szerinti nyilat kozatot is ki kell tölte-
nie, csatolva a Korm.rendeletben elõírt igazolásokat.
(4) A Gyvt (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményen felül 
további 50 %-os étkezési térítési kedvezmény nyújtható annak, akinek a csa-
ládjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenko-
ri öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.
(5) 100%-os étkezési térítési díj kedvezmény állapítható meg annak a gyer-
meknek, akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.
(6) A rendelet (4)-(5) bekezdésében szabályozott kedvezmény megállapítá-
sáról átruházott hatáskörben az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és 
Családügyi Bizottsága dönt.
(7) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezések díját, 
továbbá az intézményi ellátásért fizetendõ díjat, valamint annak megállapí-
tására vonatkozó szabályokat a képviselõ-testület külön rendeletben állapít-
ja meg.

10. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. november 01. napján lép hatályba.
 Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeré-
nek keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szó-
ló 5/1998(V.05)számú önkormányzati rendelet ,valamint  a módosításá-
ra kiadott 14/2004(III.29), 19/2004(III.29), 18/2007(IX.24), 16/2012(VI.01), 
3/2013(I.16), 29/2013(XII.19) és 7/2018(IV.26) számú önkormányzati ren-
deletek .
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2020. október 28.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõtestületének 21/2020.
(XI.04) számú önkormányzati rendelete egyes ingatlanokat 
érintõ építési tilalom elrendelésérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérõl szóló 1997.évi LXXVIII..törvény 20. § (1).bekezdés b.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1).bekez-
dés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX .törvény 13 .§(1).bekezdés 1.pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el.

1. §

(1) Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Üröm község közigaz-
gatási területén a 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 
3555, 3556, 3557, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566,3567, 3568, 
3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 
3583, 3584, 3585,3586, 3587, 3588, 3589, 3590,3593,3594,3595, 3596, 
3597,3598,3599,3600, 3601, 3602,3603,3604 helyrajzi számú ingatlanok 
területére építési tilalmat rendel el.
(2)  A rendelet idõbeli hatálya határozott ideig, a folyamatban levõ helyi épí-
tési szabályzat hatályba lépéséig tart.

2. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen induló ügyekben 
kell alkalmazni.

Üröm, 2020. november 03.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Polgármesterének 22/2020 (XI. 19.) önkor
mányzati rendelete a viziközmû hálózathoz történõ utólagos 
csatlakozás mûszaki és pénzügyi feltételeirõl, valamint az 
utólagos csatlakozásért fizetendõ hozzájárulás mértékérõl

Üröm Község Önkormányzatának polgármestere, mint Üröm Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete jogkörének a katasztrófavédelemrõl és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója, a vízgazdálkodásról szóló 
1995.évi LVII.törvény  45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában , valamint a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 
13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következõket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

(1)  E rendelet területi hatálya Üröm község közigazgatási területén a 
viziközmû beruházással érintett területekre terjed ki.
(2)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azon ingatlanokra, amelyek olyan 
viziközmû hálózathoz csatlakoznak utólagosan, melyet Üröm Község Ön-
kormányzata saját elhatározásból, vagy az érdekeltek együttmûködésével 
valósított meg és a beruházás mûszaki átadása már megtörtént.
(3)  E rendelet személyi hatálya kiterjed Üröm Község Önkormányzata tulaj-
donában levõ viziközmû létesítményre bekötõvezetékkel utólagosan rácsat-
lakozó ingatlan tulajdonosaira- azon kivétellel aki a közmûhálózatra történõ 
csatlakozásért az érdekeltségi hozzájárulás korábbi megfizetését igazolni 
tudja-  a DMRV Zrt.( továbbiakban : szolgáltató)mint viziközmû-szolgáltatóra, 
valamint a mindenkori viziközmû-szolgáltatóra.
(4)  Nem terjed ki a rendelet hatálya azon nem lakossági felhasználókra, 
akik a viziközmû-szolgáltatásról szóló törvény alapján viziközmû-fejlesztési 
hozzájárulás fizetésére kötelesek.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

 E rendelet alkalmazásában:
1. Közmû csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan szennyvízelvezetés-
sel történõ ellátottsága érdekében az önkormányzat tulajdonában lévõ 
viziközmû-hálózatra történõ utólagos rácsatlakozásért az érdekeltek által 
fizetendõ összeg.
2. Utólagos csatlakozó : aki a viziközmû-hálózat megvalósításakor a költsé-
gekhez bármely oknál fogva nem járul hozzá.
3. Ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkezõ ingatlan, vagy ha az 
önálló helyrajzi számmal rendelkezõ ingatlanon több önálló rendeltetési egy-
ség található, úgy az önálló rendeltetési egység.
4. Érdekeltségi egység:
4.1. beépített ingatlan esetében egy háztartás ,vagy más üzemeltetett egy-
ség, amely szolgáltatási szerzõdést köt  a közmû üzemeltetõjével.
4.2. Beépítetlen ingatlan esetén a TSZT és HÉSZ -nek megfelelõ kialakí-
tott építési telek.

A csatlakozás feltételei

3. §

(1)  Az önkormányzat tulajdonában álló viziközmû-hálózatra történõ utóla-
gos rácsatlakozásért az érdekeltek közmû csatlakozási hozzájárulást köte-
lesek fizetni.
(2)  A közmû csatlakozási hozzájárulás megfizetése a viziközmû-hálózatra 
történõ rákötési jogot biztosítja, nem tartalmazza a viziközmû-hálózatra 
történõ rácsatlakozási költségeket-különösen tervezés ,kivitelezés költsége-
(3)  A kivitelezés megkezdése elõtt rendelkezésre kell állnia:
a.) az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata
b.) a közterület felbontásához szükséges hozzájárulás

A közmû csatlakozási hozzájárulás megfizetése

4. §

(1) A közmû csatlakozási hozzájárulás  megállapításával kapcsolatos 
elsõfokú hatáskört Üröm Község Polgármestere gyakorolja. A polgármester 
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete által átruházott hatáskör-
ben eljárva – e rendelet alapján-határozatban rendelkezik a közmû csatlako-
zási hozzájárulás összegérõl- és elbírált kérelem esetén – a részletfizetésrõl.
(2) A közmû-csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem ad-
ható. 
(3)  Külön kérelemre Üröm Község Polgármestere-átruházott hatáskörben 
eljárva- legfeljebb 6 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet. 
(4)  Amennyiben a részletfizetési kedvezményben részesülõ az utólagos rá-
csatlakozással érintett ingatlant a részletfizetés idõtartama alatt értékesíti, 
úgy azt az adás-vételi szerzõdés aláírását követõ 10 napon belül köteles 
írásban bejelenteni.
(5)  A  részletfizetési kedvezmény megszûnik és a hozzájárulásból még 
meg nem fizetett rész egyösszegben esedékessé válik:
a.) a csatlakozási hellyel érintett ingatlan eladása
b.) a részletfizetés két alkalommal történõ elmulasztása
c.) a fizetési kedvezményben részesülõ elhalálozása
esetén.
(6) A meglevõ hálózatra történõ utólagos csatlakozás esetén a hozzájáru-
lás mértéke:
a.) szennyvíz-hálózatra történõ csatlakozás esetén: 600.000.-Ft /érdekelt-
ségi egység
(7) A közmû csatlakozási hozzájárulást az érintett ingatlan mindenkori tulaj-
donosa fizeti meg. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak megállapodá-
suknak megfelelõ arányban, megállapodásuk hiányában pedig tulajdoni há-
nyaduk arányában fizetik meg. Az ingatlan jogcímmel rendelkezõ használó-
ja a tulajdonossal kötött megállapodás alapján jogosult a tulajdonos helyett 
a hozzájárulás megfizetésére.
(8) A közmû csatlakozási kérelmet írásban , illetékmentesen  az Ürömi Pol-
gármesteri Hivatalban kell benyújtani a viziközmû-szolgáltató által jóváha-
gyott és engedélyezett mûszaki tervdokumentációval együtt. ( 1.melléklet)
(9) A 4.§.l(6) bekezdés szerinti közmû csatlakozási hozzájárulás összegét a 
határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül egyösszegben, 
vagy -elbírált kérelem esetén-  legfeljebb 6 havi egyenlõ részletben kell meg-
fizetni az önkormányzat határozatban megjelölt költségvetési számlájára.
(10) A közmû-csatlakozási hozzájárulás megfizetésérõl az igazolás akkor 
adható ki, ha:
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a.) befizetés házipénztárban történt
b.) átutalással történõ teljesítéskor a költségvetési számlán a befizetés meg-
jelenik és ellenõrzésre kerül
c.) részletfizetés esetén a megállapodás megkötésre került és az elsõ havi 
részlet megfizetésre került. ( 2.melléklet)
(11) Az önkormányzati tulajdonban álló viziközmû-hálózatra  csak a csatla-
kozási hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kiadását követõen le-
het rácsatlakozni.
(12) A csatlakozási hozzájárulás behajtására az adóigazgatási eljárási sza-
bályokat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

5. §

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
(2)  A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban levõ ügyek-
ben is alkalmazni kell.
(3)  A rendelet kihirdetésérõl a helyben szokásos módon a Jegyzõ gondos-
kodik az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
Üröm, 2020. november 18.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Polgármesterének 24/2020 (XII. 10.) önkor
mányzati rendelete a többször módosított 12/2014(VI.27) 
számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés 
alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeirõl módosításáról

Üröm Község Önkormányzatának polgármestere, mint Üröm Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete jogkörének a katasztrófavédelemrõl és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója ,Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 8. § (2) bek.,143. § (4) be-
kezdés d.)pontjában kapott felhatalmazás alapján a közösségi együtt-
élés alapvetõ szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl a 
következõket rendeli el.

1. §

A R. 5.§-a 2021.január 1. napján hatályát veszti.

2. §

(1) E rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2020. december 09.

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Polgármesterének 25/2020 (XII. 11.) önkor
mányzati rendelete a József Nádor Általános és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Iskolában  fizetendõ 2021. évi térítési dí
jak és étkeztetési normák megállapításáról 

Üröm Község Önkormányzatának polgármestere, mint Üröm Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete jogkörének a katasztrófavédelemrõl és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója a Nemzeti Köznevelésrõl szó-
ló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján eljárva 2021. évre az intézményi étkezési nyersanyagnormát, 
valamint az étkezési térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. §

Nyersanyag norma meghatározása

1.) Napi háromszori étkezés nettó nyersanyag normája: 622 Ft/fõ/nap
Tízórai 99 Ft/fõ/adag
Ebéd 424 Ft/fõ/adag
Uzsonna 99 Ft/fõ/adag

2.) Az intézményi étkezési térítés díja 
Háromszori étkezés:   622Ft/fõ/nap + Áfa: 168 Ft mindösszesen: 790 Ft/fõ/
nap
Tízórai 99 Ft + Áfa: 27 Ft, azaz 126 Ft / adag
Ebéd 424 Ft+ Áfa: 114 Ft, azaz 538 Ft/adag
Uzsonna 99 Ft + Áfa: 27 Ft, azaz 126 Ft/ adag

1.) Diétás ebéd: nettó 611 Ft + Áfa: 165 Ft, azaz 776 Ft/adag
 Felnõtt ebéd: nettó 611 Ft + Áfa:165 Ft, azaz 776 Ft /adag

2. §

1.) Ez a rendelet 2021. január 01-jével lép hatályba azzal, hogy a rendelet-
ben meghatározott térítési díjakat a tárgy évet követõ intézményi térítési dí-
jak megállapításáról szóló rendelet hatályba lépéséig alkalmazni kell. 
A hatályba lépésével egyidejûleg a 21/2019 (XII.19.) önkormányzati rende-
let hatályát veszti.

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2020. december 10. 

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Polgármesterének 26/2020 (XII. 11.) önkor
mányzati rendelete általa fenntartott Hóvirág Bölcsõdében 
az intézményi ellátásokért fizetendõ  2021. évi térítési díjak 
és étkeztetési normák megállapításáról 

Üröm Község Önkormányzatának polgármestere, mint Üröm Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete jogkörének a katasztrófavédelemrõl és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII 
törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés (6) (8) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évre az intézményi 
étkezési nyersanyagnormát, valamint az étkezési térítési díjakat az alábbi-
ak szerint állapítja meg:

1. §

Nyersanyag norma meghatározása

1.) Napi négyszeri étkezés nettó nyersanyag normája: 535 Ft/fõ/nap
   (normál) (diétás)
 Reggeli 86 Ft/fõ/nap 110 Ft/fõ/nap
 Tízórai 63 Ft/fõ/nap 100 Ft/fõ/nap
 Ebéd 300 Ft/fõ/nap 380 Ft/fõ/nap
 Uzsonna 86 Ft/fõ/nap 100 Ft/fõ/nap

2.) Az intézményi étkezési térítés díja 

Négyszeri étkezés:  535Ft/fõ/nap + Áfa: 144 Ft mindösszesen: 679 Ft/fõ/
nap

Reggeli 86 Ft + Áfa: 23 Ft, azaz 109 Ft / adag
Tízórai 63 Ft + Áfa:17 Ft, azaz 80 Ft/adag
Ebéd 300 Ft+ Áfa: 81 Ft, azaz 381 Ft/adag
Uzsonna 86 Ft + Áfa: 23 Ft, azaz 109 Ft/adag

3./ Diétás étkezés: Az intézményi étkezési térítés díja 

Négyszeri étkezés: 690 Ft/fõ/nap +Áfa:186 Ft mindösszesen: 876 Ft/fõ/nap
Reggeli 110 Ft + Áfa: 30 Ft, azaz 140 Ft / adag
Tízórai 100 Ft + Áfa:27 Ft, azaz 127 Ft/adag
Ebéd 380 Ft+ Áfa: 102 Ft, azaz 482 Ft/adag
Uzsonna 100 Ft + Áfa: 27 Ft, azaz 127 Ft/adag
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2. §

1.) Ez a rendelet 2021. január 01-jével lép hatályba azzal, hogy a rendelet-
ben meghatározott térítési díjakat a tárgy évet követõ intézményi térítési dí-
jak megállapításáról szóló rendelet hatályba lépéséig alkalmazni kell. 

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2020. december 11. 

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

Üröm Község Polgármesterének 27/2020 (XII. 17.) önkor
mányzati rendelete a többször módosított 5/2011 (II.24) ön
kormányzati rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 
rendelet módosításáról 

Üröm Község Önkormányzatának polgármestere, mint Üröm Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete jogkörének a katasztrófavédelemrõl és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII tör-
vény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója a temetõkrõl és a temetkezésrõl 
szóló 1999.évi XLIII. törvény 6. § (4) bek. 16. § 40. § (1) és (3) bek. 41 § (3) 
bek és 42. §-sában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendel-
kezik:

1. §

(1) A R. 8.§ (1) bekezdés ac, pontja és bc pontja hatályát veszti.

(2) A R. 8.§ (7)bekezdés d.) pontja hatályát veszti

2. §

A R. 9. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
A temetési helyek használati idejét e rendelet az alábbiak szerint határoz-
za meg:
Sírhely esetén a használati idõ 25 év, urna esetén 10 év. Sírhelynél a 
rátemetéstõl számítottan a temetési hely használati idejére kell kiegészíteni 
a sírhely megváltási díját.

3. §

A R. 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:
1.)
a.) Egyes sírhely
urnás  temetés 70.000.-Ft+Áfa
koporsós temetés 80.000.-Ft+Áfa
b.) Kettes sírhely
urnás  temetés 100.000.-Ft+Áfa
koporsós temetés 150.000.-Ft+Áfa
c.) urnafülke (urnánként) 60.000.-Ft+Áfa
2.) Rátemetés esetén a használati díj idõarányosan annyival csökken, mint 
amennyi év a sírhely használati idejébõl még hátra van.
3.) Az újraváltás díjtételei azonosak a megváltás díjaival.
4.) Temetõ fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzõk által 
fizetendõ díj) temetési helyenként 10.000.-Ft +Áfa
5.) A ravatalozó temetkezési szolgáltatók által történõ igénybevételének díja 
25.000.-Ft+Áfa/szertartás.

4. §

(1) Ez a rendelet 2021. január 01-jével lép hatályba 
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2020. december 17. 

 Laboda Gábor Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
 polgármester jegyzô

FELHÍVÁS
Parlagfû elleni védekezés, és gyom-

mentesítés végrehajtására
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyomnö-

vény, az allergiát okozó növényállomány elterjedése 

komoly egészségügyi, mezõgazdasági és gazdasági 

károkat okozhat, amely ártalmatlanítással, az elterje-

désük visszaszorításával megelõzhetõ. 

A parlagfû nagymértékû elszaporodásának a 

közegészségügyi és gazdasági károsító hatása 

számottevõ. A növényvédelemrõl szóló 2008. évi XLVI. 

tv. 17. § (1) bekezdése alapján, a termelõ, illetve a föld-

használó köteles az ingatlanán a parlagfû virágbimbó 

kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a ve-

getációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. 

A védekezés törvényben foglalt határideje: 2021. 

június 30. napjáig

A hatóságok feladata, hogy amennyiben a földhasz-

náló, nem tesz eleget a kötelezettségének -a mulasz-

tók költségén közérdekû védekezést rendelhet el, azzal 

egyidejûleg növényvédelmi bírság kiszabására kötelezett.

A parlagfû elleni védekezés elmulasztása esetén a 

közérdekû védekezést külterületen a Pest Megyei Kor-

mányhivatal Élelmiszer-lánc-biztonsági, Állategész-

ségügyi, Növény – és Talajvédelmi Fõosztály Növény 

és Talajvédelmi Osztálya, belterületen a Jegyzõ ren-

delheti el, melynek költsége a (növényvédelmi bírság-

gal együtt) a földhasználót terheli. A kiszabott bírság 

köztartozásnak minõsül. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a növényvé-

delmi bírság kiszabására a növény és talajvédelmi ha-

tóság jogosult. ezért a jegyzõ a közérdekû védekezés 

elrendelését követõen az ügyben keletkezett iratokat 

továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A bírság 

összege belterületen és külterületen egyaránt

15.000 Ft. -tól 5.000.000 Ft-ig terjed,
melyet a növényvédelmi bírságot az élelmiszerlánc 

felügyeletével összefüggõ bírságok kiszámításának 

módjáról és mértékérõl szóló 194/2008. számú Korm.

rend. alapján kell megállapítani.

Mindezek alapján felkérem a lakosságot, hogy a 

parlagfû elleni védekezés-, és gyommentesítési köte-

lezettségének a határidõben tegyen eleget.

Üröm Község Önkormányzata
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

Segélyhívás  112

Országos Mentõszolgálat  104

Tûzoltóság 105

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenõ
Heves László
2097 Pilisborosjenõ, Budai út tûzoltószertár 06 26 336 248, 06 30 957 8908

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

FÕGÁZ 06 40 474 474
DMRV 06 27 511 511

ELMÛ 06 20/30/70 978 5611
hibabejelentés 06 40 38 39 40

Depónia Kft. (szemétszállítás) 06 22/507 419
 e-mail: ugyfel@deponia.hu 
Ügyfélszolgálat nyitva tartása minden hónap második hétfõjén: 
Polgármesteri Hivatal Üröm, Iskola utca 10. 10.00-14.00 óra között  
Palterra Kft (szennyvíz szippantás) 06 70 501 0060
Ürömi Polgárõrség 06 30 621 0615

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37.
Intézményvezetõ: Fodorné Ivanov Ildikó 
Titkárság: 06 20 289 8125 
e-mail: ovoda@urom.hu

Tagóvoda 2096 Üröm, Kossuth L. u. 3., 06 20 405 5999

Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22. 06 20 425 4960
Király Veronika bölcsõdevezetõ 06 20 405 5397 
e-mail: bolcsode@urom.hu

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.
Petromán Anikó intézményvezetõ 06 20 289 8054 
e-mail: gyermekjoletiurom@gmail.com

Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn 06 70 61 99311

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

Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49. 06 26 350 173

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

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

Közterület felügyelõ 06 30 698 9918
 06 20 267 9545

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

 Hétfõ: ............................................ 13.00 – 16.00 óráig
 Kedd: ............................................nincs ügyfélfogadás
 Szerda: ........................................... 8.00 – 17.00 óráig
 Csütörtök: ....................................nincs ügyfélfogadás
 Péntek: ...........................................8.00 – 12.00 óráig.
 Ebédidõ: ............................... 12.00 – 13.00 óra között

e-mail: pm@urom.hu

Polgármester: minden hét páros szerdáján 13.00-16.00 óráig
Alpolgármesterek: minden szerdán 09.00-10.00 óráig

Jegyzõ: minden hétfõn 13.00-16.00 óráig, minden szerdán 10.00-16.00 óráig

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

Központi telefon:
06-26-350-054

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

A védônôi szûrôvizsgálatra és várandós tanácsadásra elôzetes idôpont 
egyeztetés szükséges.  Az egyes védônôi körzetekhez tartozó utca-
listák a Védônôi Szolgálat bejáratánál megtekinthetôek.

email: uromvedonok@gmail.com

EGÉSZSÉGHÁZ ÜRÖM, DóZSA GYÖRGY úT 34.
Tanácsadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban.

Kazinczy Edit 06 20 383 6133
Pribuszné Szabó Krisztina 06 20 354 7098
Schieszlné Zsedényi Beatrix 06 20 219 0350
Tószegi Klaudia: 06 20 382-8689

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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INO
Ürömi Tükör

100. születésnapja alkalmából! A pandémia miatt 
elmaradt személyes köszöntést, – mind az önkor-
mányzat, mindpedig az INO közössége részérõl – 
hamarosan be tudjuk pótolni.

1921. március 16-án születtem Ürömön, sváb családban. Apám, 
Szám János, anyám, Gröschl Mária. Négyen voltunk testvérek, 
nõvéreim Rózsa és Irma, öcsém János.

Egy kis péksége volt a szüleimnek az Iskola utcában a posta 
és a mai mûvelõdési ház között. Nagy élet volt a pékségben, hoz-
ták sütni a kenyeret, húst, aszalni a gyümölcsöt. Mi elég korán mun-
kába álltunk, besegítettünk a pékségben, az öcsémmel hordtuk ki a 
házakhoz reggelente a péksüteményt.

Sajnos apám nyolcéves koromban meghalt. Anyám özvegyen 
maradt négy gyerekkel, így vezette tovább a pékséget.

Késõbb a Cselka Intézetbe jártam polgári iskolába Óbudán, ez 
a mai Óbudai Gimnázium. Sokat kellett gyalogolnom minden nap, 
hogy eljussak az iskolába, mert a vámtól járt a vicinális.

A háború alatt a községházán dolgoztam anyakönyvvezetõként. 
Ott ismertem meg a férjemet is, Suba Mihályt. Õ Kárpátaljáról szár-
mazott, a szovjet hadsereggel jött át Magyarországra mint tolmács. 
1945-ben házasodtunk össze. Az elsõ gyermekemmel voltam vá-
randós, amikor jött a kitelepítés. A falu 97%-át kitelepítették Német-
országba. A kitelepítés érintette a családomat is, elvitték az anyá-
mat, az öcsémet és az egyik nõvéremet, kitelepítették az unoka-
testvéremet. Rózsi nõvérem akkor már Csepelen élt a családjával, 
én meg azért maradhattam itt, mert a férjem magyar volt. Ez volt 
életem egyik legnehezebb idõszaka. Végigmentem a falun, néztem, 
hogy ugyanazok a házak, de idegenek laknak bennük. Rokonom, 
Keck Rezsõné Huber Klári akkor volt iskolás. Bement az iskolába, 
és egyedül volt, mert az osztálytársait elvitték.

Aztán megszületett Misi fiam, majd öt évre rá Kati lányom. 
Anyám és öcsém hazaszökött Németországból. Az öcsémet elkap-
ták, és vissza kellett mennie, de az anyám itt maradhatott az idõs 
korára tekintettel. Haláláig együtt laktunk az Ady Endre utcában.

Sokáig nem tarthattuk a kapcsolatot a családjainkkal. A férjem 
családja a Szovjetunióban, az én két testvérem és a családjuk Né-
metországban. Útlevelet pedig nem kaphattunk. Aztán, amikor eny-

hült a politikai helyzet, a rokonaim sokszor jöttek Magyarországra 
látogatóba, és mi is jártunk többször Németországban. Meglátogat-
tuk a testvéreimet Heidenheimben, az unokatestestvéremet Frank-
furtban. Nyugat-Németországban nagy feltünést keltett akkoriban a 
Wartburgunk.

Késõbb a fiam költözött Berlinbe. Az õ fia, Dávid ma is ott la-
kik a családjával. Dávid révén van egy lánydédunokám. Lana már 
13 éves. Sajnos, hiába szerettek volna eljönni a születésnapomra, 
a járványhelyzet miatt erre most nem volt mód. Viki unokám Buda-
pesten lakik a férjével, Nóra és Gábor unokám pedig Ürömön. Van 
egy fiúdédunokám is, Levente, 11 éves.

A férjem meghalt 1991-ben, a fiam 2014-ben. A testvéreim sem 
élnek már. Szerencsére a lányom és a családja mindig a közelem-
ben van. Az is jó, hogy vannak még barátnõim, és a szomszédok 
is beköszönnek idõnként. Mivel már nem tudok kimozdulni itthon-
ról, mindig örülök, ha jön valaki. Azért még egész jól bírom magam, 
ha jó az idõ, szívesen ücsörgök kint a kertben. Nagyon várom most 
is, hogy jöjjön a tavasz. Van úgy, hogy a gyerekek beültetnek az au-
tóba, és elvisznek kicsit nézelõdni. Nagyon örülök neki, hogy ilyen 
szép a falu, olyan sokat fejlõdött az utóbbi években.

Nagyon jól esett, hogy annyian meglátogattak vagy üzentek 
a születésnapom alkalmából és a német kisebbség képviselöi is 
felköszöntötek. Kedves, hogy gondolnak rám. Köszönöm a szép vi-
rágokat, ajándékokat, köszöntéseket. És szeretném megköszönni 
dr. Somogyi Andrásnak, a háziorvosunknak és Magdinak, az Idõsek 
Klubja vezetõjének a figyelmüket és segítségüket.

Ezúton is gratulálunk Kati néninek – Suba 
Mihálynénak – Üröm egyik legidõsebb lakójának
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Hagyományőrzők
Ürömi Tükör

Sajnos a járvány miatt elmaradtak a klub összejövete-
leink, az év végi Közgyûlés és a karácsonyi ünnepség. 
Úgy gondolta a Vezetõség a karácsony a szeretet és az 
ajándékozás elmaradhatatlan méltó ünneplése. Így min-
den klubtársunkat megajándékoztuk és egy kis vígaszt 
adtunk az elkövetkezõ napokra.

 Január 21. A Magyar Kultúra napja.
A Mûvelõdési Házzal közösen megünnepeltük az ese-

ményt. Csonka Zsuzsa, az Opera Nagykövete és vendége, 
Újvári Gergely színvonalas mûsort adott az opera és az ope-
rett örökzöld dallamaiból. A rögzített felvételt az interneten ke-
resztül a klubtársaink és az Ürömiek is megnézhették.

Március 15-i megemlékezésen mi is koszorút helyeztünk 
el a Mûvelõdési Ház falán lévõ Kossuth Lajos emléktáblánál.

A hosszú bezártság enyhítésére a nyug díjas társainkkal 
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, az idõsebbekkel telefo-
non, de hetente online is bejelentkezünk néhány gondolat 
erejéig, így pótoljuk a személyes találkozót. Webkamerája 
többünknek van, így még a szemkontaktus is kivitelezhetõ.

Mindenkit megrendített Komjátiné Ila hirtelen halála, a na-
pokban kísértük Õt utolsó útjára.

Nagyon várjuk a nyarat, reménykedünk benne, hogy a 
korlátozások megszûnnek és hamarosan a régi rend szerint 
folytathatjuk a kultúréletet.

Kívánunk mindenkinek jó egészséget az elkövetkezõ 
idõszakra.

Jusson eszünkbe a klubdélutánjainkon nem hiányozha-
tó dal: „Szeressük egymást gyerekek!”, mely segít átvészel-
ni a nehéz napokat.

Fehérné Marika elnök

Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Drága Ila!

Megrendülten vettünk tudomást róla, hogy már nem vagy.
Egy héttel a szomorú esemény elõtt még lelkesen me-

séltél barátnõdnek a szomszédasszonyodnak Fehér Mari-
kának, hogy drága unokád szülinapi bulijára készültök. Ak-
kor a szûk család, de mindenki aki a szívedhez közel állt, 
ott lesz, már csak azért is nagy örömmel készültél, mert 
egy kicsit megnyugodtál a nagy fájdalmadban, hiszen pár 
hónapja vesztetted el szeretõ hû párodat Palit, akinek hi-
ánya teljesen letaglózott. Hiszen azt az embert veszítetted 
el, akivel hosszú boldog éveket éltetek lányaitok nevelésé-
vel, majd késöbb unokáitok nevelésében, melyben szíve-
sen vetted ki részed.

Már csak Ti voltatok egymásnak, hiszen a gyerekek él-
ték a saját családjukban az életüket. A nyugdíjas minden-
napjaitokban kis felüdülés volt számodra a klubba járni, 
ahol nyugdíjas társaid körében 
nagyon jól érezted magad párod-
dal Palival.

Lelkes életvidám hangulat-
ban vettél részt a klub által szer-
vezett rendezvényeken! Hiányoz-
ni fogsz nagyon !

Varga Gyula, 
Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület, 

vezetõségi tag
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Szépkorúak 
Ürömi Tükör

Ürömi Szépkorúak 
Egyesületének hírei
Az elmúlt évben sajnos nem úgy alakult a „klub” éle-
tünk, ahogy azt terveztük, szerettük volna. Ettõl függetle-
nül klubunkba két új tag beíratkozott remélve, hogy egy-
szer velünk élvezheti a mindennapokat.

Mivel a természetben kint lehetett lenni, így klubosaim a szere-
tet ünnepét a karácsonyfa alatt élvezhették egyesével. Nem kis 
idõ egy-egy emberrel találkozni, de meghozta gyümölcsét, mert 
a sok kiégés után mosolyt tudtam csalni pár percre az arcokra 
egy kis ajándékkal.

Majd kezdõdtek az üres, hosszú hetek, hónapok óta tartó 
pandémiás idõszakok a korlátozások miatt. Online tartjuk rend-
szeresen a klubnapokat,telefonon beszélünk, lelket öntve azon 
társainkban, akik nagyon elfáradtak ettõl a helyzettõl.

A Fedak Színház mûsorát, valamint a református-katolikus 
online istentiszteletet is követjük rendszeresen. Nagy örömmel mon-
dom, hogy klubosaimból tudomásom szerint senki nem volt nagyon 
beteg és az oltásokat majdnem mindenki megkapta már.

A nõnapunk is kissé gyérre sikerült, de azért honlapunkon nem 
felejtettem el köszönteni hölgy tagjainkat.

Szeretnénk megköszönni a Polgármesternek és képviselõ-
testületnek, hogy lehetõvé tették támogatással az idei évet is a 
nehéz helyzet ellenére.

Nagyon sokat jelentett tavaly, hogy az adott 2 hónap feloldása 
alatt el tudtunk menni az 5 napos orosházi kirándulásra, ami fel-
töltötte idõseinket,így könnyébbé téve az eddigi terheket. Ameny-
nyiben idén lehetséges ennek ismétlése lesz nyáron.

Sajnos mivel csoportosulás nem lehetett, így egyedül tettem 
meg a tiszteletem és akasztottam fel koszorúnkat a március 15.-i 
ünnep alkalmából.

Következõ lépésként jobb idõ esetén az ürömi buszmegálló-
kat szeretnénk megújítani. Ehhez azonban szükség lesz elõszor 
a föld feltöltésére, cserélésére, majd szép virágok kerülnek bele.

Klubom és magam nevében kívánok mindenkinek és család-
jának nagyon jó egészséget, kitartást és békét, szeretetet a jobb 
jõvõ reményében!

Ürömi Szépkorúak Egyesülete
Csonkáné Varga Ibolya

Ne bántsuk egymást emberek,
Hisz nagyon rövid az élet.
Amit te másnak adsz,
Azt Isten neked ítél meg!
Visszakapod mind azt
mit egyszer mással teszel,
Hisz nem te vagy Isten,
hogy máson ítélkezel!
Szeressük hát egymást,
segíts ahol lehet.
Mert így lehetünk igazán
Boldog Emberek!
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JubIleum
Ürömi Tükör

Mikor 1800-ban József nádor megvásárolta az itteni 
birtokot, új korszak kezdõdött Üröm életében. (A falu 
lakói valamennyien a templom híveit is jelentették 
egészen 1946-ig.) Az erõsödõ közösség 1821-ben 
önálló egyházközségi rangot kapott, ezzel jogot szer-
zett saját papra, tanítóra, kántorra; saját anyakönyve 
lett. Ebben az elsõ bejegyzés 1821. január 10-én egy 
keresztelõ volt. Az új rang az elmúlt évszázadokét ál-
lította helyre. Ugyanis nehéz idõszakok sokszor kö-
vették egymást errefelé.

Ez a mi vidékünk mindig emberi lakóhely volt, – és a 
hadak útvonala is itt vezetett át. Mégis templomot építet-
tek ide az Árpádok korában, ennek a helyén áll a mai is.

A természeti csapások, tatárjárás, török pusztítás nem 
kerülték el a falut, mely Buda eleste után elnéptelenedett. 
A környék csak 1686 után kezdett benépesülni a biroda-
lom sok régiójának lakóival, akiket az akkori Európában is 
hosszú, nehéz háborúk tettek próbára. A fiatal, életerõs 
nõk és férfiak békét kerestek itt, és új hazájuknak felépítet-
ték az országot.

Jubileumot ünnepelt az Ürömi 
Szent György vértanú templomának 
közössége: 2021-ben 200 éves lett 
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A mi falunkban is ezt tették, – és felépítették a templo-
mot is. Valószínûleg nem volt egyszerû szót érteniük, hi-
szen nagyon sokféle szokást hoztak magukkal, igen eltérõ 
dialektust beszéltek. Szerencsére a liturgia a templomban 
latinul folyt.

Az elsõ anyakönyvi bejegyzés 1699. január 11-én egy 
esküvõ volt, február 19-én pedig egy ikerpár keresztelõje. 
(A lakók létszáma: még 5 évvel az elsõ betelepülõ után is 
csak 17 földmûves és 2 kézmûves, valamint a családjuk.) 
Elsõ papjuk emlékét a templom padlójában 1702-bõl sír-
köve õrzi.

Több hullámban ekkor is járványok pusztítottak, 
többször került a falu a kihalás szélére. (1747-ben 402 
fõ lakta Ürömöt, de még 1869-ben is csak 700, 1910-
ben 1328-an lakták. Tudjuk, hogy sokszor 8 – 10 gyer-
mek is született egy – egy családban, tehát ezért a 
felnõttek száma sokkal kevesebb volt.) Látható, hogy 
minden idõben nehézségekkel kellett szembenéznie az 
itt élõknek.

Az elsõ világháború szinte teljesen kiirtotta a falu 
felnõtt férfilakosságát. Pedig az 1910-es összeírás sze-
rint még mindig csak 1328-an éltek itt, 1936-ban is csak 
1616 fõ. Az élet minden területén fontos szerepe volt 
a hitnek. Számos nagy hagyományú egyesület, szerve-
zet, közösség mûködött, többen választották a papi hi-
vatást is.

A történelem súlyos fordulatai sem szegték kedvét az 
öntudatos közösségnek, és 1936-ban a templom nagysza-
bású bõvítése történt. Az ezt követõ néhány év azonban 
már elõre vetítette az új, soha nem látott tragédiát.

A második világháborúban újra elvesztek a férfiak, a 
maradék családokat pedig elûzték a hazájukból. De a ki-
telepítettek lélekben soha nem szakadtak el falujuktól és a 
templomtól – ha tehették, mindenben támogatták, ha erre 
mód nyílt, a felújítást is. Mindmáig ide tartoznak.

Sok évig úgy tûnt, hogy az, ami megmaradt a közösségbõl, 
soha nem heveri ki a csapásokat. Azonban új családok jöttek, 
akik élettel töltötték meg a régi templomfalakat. Hosszú és 
nehéz évek következtek, mikor üldözés, hátrányos megkü-
lönböztetés várt arra, aki ide tartozott. Munkájukat veszítet-
ték el sokan a hitük miatt, de tanítóik és kántoruk még a tég-
lagyári kényszermunkát is elszenvedték, sok más társukhoz 
hasonlóan. Anyák és apák, derékba tört életû ifjak itt, a temp-
lomban találtak vigaszra a gonosz idõkben.

Mára megint gyarapszik a nagy multú közösség, új plé-
bániát is épített. A faluba költözõk, - ugyanúgy, mint egy-
kor,- sokféle hagyományt, színt hoznak magukkal. A kö-
rülöttünk lévõ világ is új lehetõségeket, de egyben sok bi-
zonytalanságot is jelent. A múlt értékes hagyományai ezek 
között segítenek eligazodni.

A régiek harangjukra ezt írták – németül: „Magyarok Ol-
talmazó Nagyasszonya, könyörögj érettünk!”

JubIleum
Ürömi Tükör



I. – II. – III. – IV. – V.42

MűVelődésI Ház
Ürömi Tükör

Meseszínház videók az óvodában
Az óvodásoknak szervezett bábszínházi, meseszínházi elõadásokat jelenleg a vészhelyzet miatt 

nem lehet megtartani, ezért videóra felvett mûsorral járultunk hozzá a gyerekek lelki fejlõdéséhez, 
szórakoztatásához.

A Pódium Színház  varázslatos mesék címû  produkciója, amely zenés mese és mesés zene egy-
ben egy 45 perces mûsor volt, a gyerekek számára könnyen „emészthetõ” formában.

Persze más a hangulat így képernyõn mint élõben, de reméljük a közeljövõben már újra a 
Mûvelõdési Ház színpadján láthatjuk ezeket a varázslatos produkciókat és személyesen, de 
legfõképpen épen és egészségesen találkozhatunk egymással.

Jó egészséget kíván: A Mûvelõdési Ház

Magyar Kultúra Napja 2021
Ebben az évben a koronavírus járvány miatt be-
vezetett korlátozások nem tették lehetõvé az élõ 
elõadást ezért videófelvételt készítettünk, amelyet 
több facebook oldalon is megosztottunk.

Csonka Zsuzsa operaénekes ezúttal Újvári Gergellyel lépett 
fel, a helyszín sem a könyvtár hanem a Mûvelõdési Ház volt. A 
fellépõk tartalmas mûsort adtak elõ opera és operettslágerekbõl. 
A szervezési teendõket ezúttal is a Hagyományõrzõ Egyesület és 
a Mûvelõdési Ház látta el.

Sajnáljuk, hogy ebben az évben csak így, virtuálisan sikerült 
megrendezni ezt a szép eseményt, azonban bizakodunk, hogy 
jövõre már újra élõben ünnepelhetjük meg a Magyar Kultúra Nap-
ját. Jó egészséget kíván:

az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület 
és a Mûvelõdési Ház
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KÖZLEMÉNY
Elindult a Pest megyei adomány-
kampány  COVID Harcos ajándé-
kokkal!

Budapest, 2021. 02. 01. – A Pest megyei 
vöröskeresztesek járványügyi védekezésé-
nek támogatására a mai napon elindult az 
adománykampány, amelyben COVID Harcos 
ajándékokkal lepjük meg a felajánló segítõ an-
gyalokat. 

A mindennapok során megváltoztak a vörös-
keresztes feladataink, illetve a munkavégzési 
körülményeink, amelyek bizony további korlá-
tokat és kihívásokat jelentenek annak érdeké-
ben, hogy minél többet tudjunk segíteni. Ez al-
kalommal a munkavállalóink védõeszközeinek 
támogatásához kérünk segítséget! 

Pest megyében a szociális ellátórendsze-
rünkben hajléktalanokat ellátó intézményeket, 
Családok Átmeneti Otthonait illetve utcai gon-
dozó szolgálatot tartunk fent. Emellett teljes 
Pest megyét lefedve 7 területen tevékenyked-
nek területi kollégáink, Budapesten pedig az 
Igazgatósági csapat tartja a frontot. 

75 munkavállalónk dolgozik a Pest megyei 
csupaszív csapatban a szociális segítségnyúj-
tás, gyermekvédelmi feladatok, segélyezési 
akciók, elsõsegély oktatás, bemutatók és vizs-
gáztatás, véradásszervezés és emblematikus 
tevékenységek kapcsán. Az õ védelmük ér-
dekében folyamatosan biztosítanunk kell a 
védõfelszerelést és a fertõtlenítõ szereket, 
amelyek sokszor nagyobb kiadásokat jelente-
nek. 

Ezért egy szuper adománygyûjtõ kam-
pányt indítottunk a limitált ajándékkészlet 
erejéig. Amennyiben az adományozó kitöl-

ti az ûrlapot és 2000 Forint felett támogatja 
Szervezetünket a megadott számlaszámunk-
ra utalva, most szuper COVID Harcos masz-
kot, Superhuman nyakpasszt, vagy Felület/
Fertõtlenítõ Hõsvegyületet tudunk hálás szív-
vel eljuttatni. 
További információ és ûrlap: 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSehX9V_mML5MpPadoMl0-
521nt3MOToIUkHRWb4BZU4xOP-bA/
viewform

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
PEST MEGYEI SZERVEZETE
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Ürömi siker a WKF Magyar Karate Ligán

Február 27-28-án Szarvason fejezõdött be a ma-
gyar karatésok egyedülálló kezdeményezése, a 
Hayashi Magyar WKF Karate Liga, amely a vírus-
helyzet korlátozásai közepette hozott megoldást 
a versenyzésre. A négy lezajlott forduló tükrében 
a megvalósult összefogás egyértelmûen siker-
ként könyvelhetõ el: 33 egyesület több mint 300 
versenyzõje találkozott havi rendszerességgel, kis 
csoportokra felosztva a kétnapos rangadókon. 

A Gankaku Sportegyesületet az elsõ rangadón 2, 
a többin 5 versenyzõ képviselte, akik derekasan helyt 
álltak kiváló ellenfeleikkel szemben. Az általános is-
kolás, középiskolás és egyetemi tanuló sportolók, a 
jelenlegi korlátozott edzés lehetõségek ellenére kivá-
ló eredményeket értek el úgy, hogy emellett tanulmá-
nyaikat sem hanyagolták el. Kicsik és nagyok közösen 
mutattak példát akaraterõbõl, kitartásból! Az eredmé-
nyek sem maradtak el: a Liga 4. fordulóján az egyesü-
let 3 Arany, 2 Ezüst, 1 Bronzéremmel az éremtábla 5. 
helyén végzett! 

A Gankaku Se és annak Ürömi Szakosztályának leg-
eredményesebb formagyakorlat versenyzõje: Zeke Dá-
vid 1. helyezést ért el Junior férfi Kata versenyszámban, 
mellyel a versenysorozat gyõztesévé is vált. 

Dávid a Csik Ferenc Gimnázium tanulója. A vírus-
helyzet okozta nehéz körülmények ellenére is helyt tu-
dott állni sportban és tanulásban egyaránt.

Gratulálunk az eredményekhez!

Zeke Dávid és Szabó Petra

Sz. Tünde és a dobogós kicsik
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Ürömi sportsiker Zalaszentgróton
A Hayashi Magyar WKF Karate Liga harmadik állomá-
sát Zalaszentgróton rendezték 2021. február 6-7-én. 
A hazai karatésok az MKSZ támogatásával a korona-
vírus járványhelyzetben való versenyzési lehetõség 
megoldására tavaly õsszel hívták életre a négyfor-
dulós sorozatot. A koronavírus járvány miatt fokozott 
óvatossággal megrendezett zalai viadal helyenként 
már parázs versenyhangulatot hozott, a versenyzõkön 
pedig érezhetõ volt, hogy egyre jobb formába lendül-
nek. (www.karate.hu) 

A Gankaku Sportegyesület ifjú sportolói is egyre 

jobb teljesítményt nyújtottak a fordulókban! Az elsõn 2 

versenyzõ 3 érmet szerzett. A másodikon 5 versenyzõ 3 

dobogós helyezést ért el. A harmadikon 5 versenyzõ 5 ér-

met szerzett (2 arany, 1 ezüst, 2 bronz). Az egyesület 21 

csapatból az éremtábla 6. helyén végzett!

Az elsõ nap Zeke Dávid szerzett Aranyérmet Junior 

Férfi Kata versenyszámban, majd az egyesület „Nemzet 

Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjas” sportolója: Szabó Petra 

léphetett fel a dobogó harmadik fokára U21 Nõi Kumite – 

55kg kategóriában. 

Második nap az egyesület 3 kis hõse lépett tatamira. 

10-11 éves fiú formagyakorlat kategóriában. 3 csoportban, 

körmérkõzéses rendszerben lettek mindannyian csoport 

elsõk, így egy döntõ körmérkõzésben egymásközt osztot-

ták el a dobogó három fokát, az alábbiak szerint:

• Óvári Miklós Csanád 

• Miklós-Kokor Alex Balázs

• Török Gábor Levente 

A Gankaku Sportegyesület missziója, hogy a gyere-

kek kipróbálják magukat a Goju-ryu – Goju-kai Karate-do 

különbözõ megmérettetésein (versenyzés, övvizsga, telje-

sítmény próbák). Élményekkel teli, testet – lelket – szel-

lemet egyaránt fejlesztõ foglalkozásokon vegyenek részt, 

melyek által tudatosabbá és erõsebbé válnak. Fontos, 

hogy tudatában legyenek, hogy õk is „hõssé” válhatnak, 

mert képesek saját korlátaikat is legyõzve önmaguk és 

mások életét is jobbá tenni! 

Az egészséges életmódra való nevelés keretében, 

igyekeznek az „Élethosszig tartó fizikai aktivitás” elvét tu-

datosítani minden kis és nagy tanítványukban. 

A Gankaku Sportegyesület több mint 15 éve neveli er-

re tanítványait Óbudán és Ürömön. Az Ürömi szakosztály 

legeredményesebb versenyzõje Zeke Dávid (stílus Euró-

pa és Világbajnoki ezüstérmes), aki a Karate Liga 3 fordu-

lójából 2 alkalommal hozta el az aranyérmet. A vírushely-

zet alatt is minden lehetõséget megragadva, nehéz körül-

mények közepette, de edzett, készült, dolgozott céljaiért. 

A most 17 éves Dávid, 9 éves kora óta mutat példát Üröm 

fiataljainak!

Gratulálunk a versenyzõknek és felkészítõ edzõiknek! 

Köszönjük a szülõk segítségét, kitartását! Sikeres felké-

szülést a 4. fordulóra!
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Bauer Barbara: A fekete rózsa
Azt mondják, fekete rózsa nem lé-
tezik. Színe csupán fények játéka, 
árnyalatok keltette látszat. Sommer 
Anna azonban nap mint nap ott lát-
ja a szõlõben, a sorok végébe ültet-
ve. Vajon egyszer megtudja majd, 
milyen is a színe valójában?

Az írónõ legújabb, személyes 
élmények és érzések ihlette, mé-
lyen átélt regénye egy sorsfordító, 
családokat szétszakító, fájdalmas 
történelmi korszak, egy soroza-
tos tragédiákat elszenvedõ, de élni 
akaró falu és egy igaz szerelem hi-
teles, megrendítõ története.

Palotás Petra: Lélekszirmok
Kevés szóval sokat mondani. Ez a 
novellák varázsa, amelyre oly nagy 
szükségünk van a feje tetejére állt vi-
lágban. Történetek, amelyek néhány 
oldalon keresztül lelassítják a gon-
dokkal teli rohanós hétköznapokat, 
hogy aztán erõt merítve belõlük újra 
tehessük a dolgunkat.

Palotás Petra legújabb novellás 
kötetében ezúttal is olyan érzelem-
kovácsoló pillanatképeket kínál, ame-
lyek – mint a napsugár a virágoknál – 
oldalról oldalra bontják ki lelkünk szir-
mait.  Szívet melengetõ történetek az 
ezerarcú szeretetrõl…

Lucinda Riley: Éjféli rózsa
Egy életen át tartó szenvedély… Egy 
végtelennek tûnõ kutatás…

Riley (Fény az ablak mögött, A 
meredély szélén) négy nemzedéken 
átívelõ családregényében bepillan-
tást nyerhetünk a huszadik század 
elejének Angliájába és Indiájába, mi-
közben rendkívüli sorsok, szívszorí-
tó és lelket melengetõ történetek so-
ra bontakozik ki a letehetetlen könyv 
lapjain.

Herriot, James: Õ is Isten állatkája
Az író az egyik legnépszerûbb angol 
szerzõ, aki hosszú állatorvosi pályá-
jának élményeirõl több sikeres köny-
vet írt. E mûve a második világhá-
ború utáni évtizedekben, a hatvanas 
években „született” és yorkshire-i 
praxisának humoros történetein kí-
vül külföldi „kiküldetéseirõl” is szá-
mot ad, ahol is mint állatszállítmá-
nyok gondos kísérõjeként szerzett 
élményeit osztja meg az olvasóval. 
A végtelenül ember- és állatszeretõ 
író visszaemlékszik a háborúban 
szerzett kivételesen kalandos élmé-
nyeire is.

Madeline Miller: Akhilleusz dala
Gyönyörû történet istenekrõl 
és istennõkrõl, királyokról és 
királynõkrõl, halhatatlanság-
ról és az emberi szívrõl. A fi-
atal Patroklosz királyok sar-
ja, mégis számûzik otthonából, 
amikor akaratlanul egy fiú ha-
lálát okozza. Az ifjú a híres-ne-
ves hõs, Péleusz király udva-
rába kerül, ahol együtt nevel-
kedik a király fiával, Akhilleusz-
szal. Az aranyszõke hajú her-
ceg már gyermekként is erõs, 
gyors és vonzó – ellenállhatat-
lan mindazok számára, akik ta-
lálkoznak vele. Arra rendeltetett, 
hogy egy napon õ legyen a leg-
kiválóbb görög…

Anna Burns: Tejes
Ebben a nevenincs városban 
érdekesnek lenni veszélyes. 
Elbeszélõnk, középsõ nõvér 
mindent el is követ, hogy 
édesanyja elõtt titokban tart-
sa talán-fiújával való kapcso-
latát, a közösség elõtt pe-
dig azt, hogy Tejes megkör-
nyékezte. Ám amikor a sógo-
ra, elsõ sógor neszét veszi a 
vívódásának, szárnyra kap 
a szóbeszéd, és középsõ 
nõvér egyik napról a másik-
ra „érdekessé” válik. Pedig 
éppen erre vágyott a legke-
vésbé. Mert aki érdekes, arra 
odafigyelnek, és akire odafi-
gyelnek, az sehol sincs töb-
bé biztonságban.

A Man Booker-díjas Te-
jes a pletykák és a szóbe-

széd regénye, a hallgatás és a szándékos meg nem hallás re-
génye – a végzetes következményekkel járó tétlenség regénye.

Lukács Liza: Hogyan szeretsz? – Kötõdési sebeink gyógyítása
Talán már többször feltettük magunknak a kérdést: mi lehet az oka 
annak, hogy életünk során újra meg újra visszaköszönnek ugyan-
azok a kapcsolati nehézségek? A válasz az, hogy a gyermekként 
kialakított kötõdési mintáink alapvetõen meghatározzák választása-
inkat és viselkedésünket. Hatással lesznek az összes fontos em-
beri kapcsolatunkra (a párkapcsolataink-
ra éppúgy, mint a szülõségünkre, a barát-
ságainkra, az iskolai és munkakapcsola-
tainkra), és megalapozzák az önmagunk-
hoz való viszonyt is. Valójában olyan kap-
csolatokat alakítunk ki, amelyekben ha-
sonlóan érezhetjük magunkat, mint gyer-
mekkorunkban. Ez még akkor is így van, 
ha nem õrzünk magunkban pozitív képet a 
gyermekéveinkrõl, sõt, akár kifejezetten fáj-
dalmas élményeket hordozunk. Úgy fogunk 
szeretni, ahogy minket is szerettek…
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Marcus Rosenlund:
Az idõjárás és a történelem
Ahhoz, hogy meghódítsuk a világot, 
nem elég létrehozni a világ leghatal-
masabb kereskedelmi birodalmát, 
vagy a világ legütõképesebb fegyve-
res erejét. Az idõjárás erõin is felül 
kell kerekednünk. Ez eddig a világtör-
ténelem egyik birodalmának sem si-
került, ezért mindannyiukat utolérte a 
végzet.

Hogyan lett Amszterdam a világ 
egyik legfontosabb kikötõvárosa egy 
cunami miatt? Miért nem tudta elfog-
lalni Julius Caesar Britanniát, és a ta-
tárok Japánt?

A könyv számtalan példát sorol a szélsõséges idõjárás okoz-
ta drámai eseményekre egészen napjainkig.

Mészöly Ágnes: Fekete nyár
Pamuk Fanni utálja a gimit és az 
otthoni nyomasztást. Csak az lel-
kesíti, hogy elkészítse Urara, a ha-
láldémon jelmezét a nyári Conra. 
Terve megvalósításában a szom-
széd néni lesz fõ szövetségese, 
sõt, valami szerelemféle is megje-
lenik az életében. És bár szeretné, 
ha a valóság hasonlítana a filmek 
fantáziavilágára, nem számít rá, 
hogy ennyire azonosulnia kell ked-
venc rajzfilmkarakterével. Mégis õ 
az egyetlen, aki ebben az elfuse-
rált világban félelem nélkül beszél 
a halálról egy haldoklóval – ahogy 
Mészöly Ágnes az, aki pátosz nél-
kül, vagányan ír az elmúlásról, 
meg arról a fura valamirõl, amit 
elõtte életnek nevezünk.

Bíró Szabolcs: Elveszett csillagok 
– Egy kalandos egri nyár
Zalán Peti majdnem tizenhárom 
éves fiú, aki egyedül él az édes-
anyjával egy szûkös panellakás-
ban. Nehéz életkörülményei és 
iskolatársai gyakori zaklatása 
elõl a könyvekbe menekül, mi-
közben arról álmodozik, hogy 
egyszer nagy író válik belõle – 
csakhogy hiányzik számára az 
igazi téma, a valódi nagy kaland. 
A bizonyítványosztás napján vá-
ratlan telefonhívást kap, aminek 
köszönhetõen az egész nyarat 
a varázslatos Egerben töltheti. 
A város felfedezése közben is-
merkedik meg Tündével, akivel 
különös rejtély nyomába ered-
nek: egy városi legenda szerint 
Gárdonyi Géza egyik sosem ki-
adott regényének ismeretlen, titokzatos kézirata máig ott van elrejt-
ve valahol Egerben…

Bíró Szabolcs ifjúsági regénye az elsõ nagy kaland és az 
elsõ nagy szerelem története, ami egyszerre szól egy agyafúrt 
mûvészettörténeti nyomozásról és egy zárkózott fiú emberré 
cseperedésérõl.

Dániel András:
Nincs itt semmi látnivaló!
Késõ van, anya leoltotta a lám-
pát, aludni kéne. Na persze, 
könnyû azt mondani! A szoba sö-
tétje tele van mindenféle fura do-
loggal, nem lehet nem észreven-
ni õket! Elég a falat bámulni: már-
is olyan, mintha egy árnyékmozi 
nézõi lennénk! De ha lehunyjuk a 
szemünk, akkor sem egyszerûbb 
a helyzet! Hiszen a fejünk is tele 
van egy csomó mindennel – em-
lékekkel, képekkel, gondolatok-
kal… Hogy lesz ebbõl elalvás?!

A válasz talán kiderül Dániel 
András korábbiaknál is formabon-
tóbb képeskönyvébõl, amelyben a szerzõ álom és ébrenlét ha-
tárán vezeti olvasóját a villanykapcsoló kattanó hangjától egé-
szen…

Dan Brown: Vad szimfónia
Készen állsz egy vad kaland-
ra? Utazz át erdõkön és ten-
gereken Cin mûvész úrral és 
zenész barátaival! Találkozni 
fogsz egy nagy kék bálnával, 
villámgyors gepárdokkal, apró 
bogarakkal és kecses hattyúk-
kal. Mind tartogat egy különle-
ges titkot. Az úton felfedezhe-
ted a meglepetéseket, amiket 
Cin mûvész úr hagyott neked 
– egy rejtõzködõ méhecskét, 
szavakat kiadó, összekevert 
betûket, sõt, egy kódolt üzene-
tet, amit megfejthetsz!

A járványügyi korlátozások ideje alatt a könyvtár épülete nem 
látogatható, a kölcsönzés az ablakon keresztül történik, száj-
maszk használata mellett. Ez ügyben bármiféle változás esetén 
a könyvtár facebook oldalán, illetve a bejáratnál történõ kiírással 
értesítjük a Kedves Olvasókat.

A könyvtár nyitva tartása:

 Hétfõ:  ...................................................... zárva
 Kedd, szerda:  .............................. 12:30–18:00
 Csütörtök, péntek:  ........................ 8:00–14:00

Üröm, Dózsa György út 18.
Tel.: 06 26 350 199

konyvtarurom@gmail.com
www.facebook.com/konyvtarurom

www.urom.hu (intézmények – könyvtár)

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Mervó Katalin könyvtáros



I. – II. – III. – IV. – V.48

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 
kedvezményezett adószámát, elnevezését, a borítékon pedig az Ön nevét, 
lakcímét és az adóazonosító jelét (adószámát) pontosan tünteti fel.
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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
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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

+

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!

Budapesti forgalmas 
kocsmába keresünk csapos/

felszolgáló munkatársat.

Érdeklôdni: 06 30 946 0020

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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