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Pilisborosjenôi

Hírmondó

kívánunk minden
kedves 
Olvasónknak!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket

Tisztelt ünneplô Megemlékezôk!

Március 15-én az 1848-as forradalomról és szabad-
ságharcról emlékezünk meg. 

Fejet hajtunk azok elôtt, akik életüket áldozták a ha-
za és a nemzet jövôjéért. Az utókor nem feledheti tet-
tüket és követendô példaként, erkölcsi támaszul tekint
rájuk, segítségként a jelen gondjainak megoldásához. 

Mi volt a közös a diák, a költô, a politikus, a földes-
úr, a jobbágy, a katonatiszt és a többiek tettében, vallá-
si, nemzetiségi és vagyonbéli különbözôségük ellenére?
Az, hogy a haza függetlensége, a nemzet ügye elôbbre
való volt számukra, mint egyéni boldogulásuk. 

Bizony, a patriotizmus és az internacionalizmus ma
is hadakozik egymással a nagypolitikában. A helyi kö-
zösségekben pedig mindennapi tanúi vagyunk az embe-
ri gyarlóságból fakadó vadhajtásoknak- kapzsiságnak,
profitéhségnek, törtetésnek, öntörvényûségnek – más
szóval: a saját érdek elôtérbe kerül a közérdek kárára.
Ma, amikor csábít a néhány hónap, vagy néhány év alat-
ti meggazdagodás lehetôsége, sokan felismerték jogren-
dünk jámborságát, miszerint a felelôsségre vonáshoz
elôbb bizonyítani kell a jogellenességet – ami viszont
idôbe kerül. Addig pedig sokféle eszköz bevethetô a cél
elérésére: megvesztegetés, nyomásgyakorlás, lejáratás,
fenyegetés, megfélemlítés, tettlegesség. Aki utamban
áll vagy megveszem, vagy megtöröm és félreállítom.

Korunk mindennapokban megélt gyakorlata távolo-
dik a nemes és tiszta eszméktôl, melyet történelmi táv-
latú példaképeink ránk örökítettek. A költô néhány sza-

vát kölcsönvéve: „nagy munkát vállal az magára, ki
most” közösséget szolgál. Tapasztalatból mondhatom,
bizony az üzleti szellem, a gazdagodási szándék sajnos
nem marad meg minden esetben a tisztesség szabta ke-
reteken belül. A közös vagyon, a környezet adta érték
megszerzése jogszerûtlen eszközökkel egyre jobban
terjedôen fenyeget bennünket. A jogkövetô magatartás
fenntartása, a már megtörtént jogsértések helyrehoza-
tala mindennapi munkánkban jelentôs erôket köt le,
hátráltatva ezzel a köz javára kifejtendô építô munkát.

Korunkban a harcot a jog eszközeivel vívjuk, és szá-
míthatunk rá, hogy ez még sokáig így is lesz. Példaké-
peink, akik a forradalmak idején életüket adták, nem
érhették meg, hogy lássák: áldozatuk nyomán a késôb-
bi kor valóban jobb lett-e – errôl már csak az emléke-
zôk mondhatnak ítéletet. Akik manapság fölvállalják a
közösség szolgálatát, nem kell hasonló sorsra számítsa-
nak, de erkölcsi erôre, emberi tartásra mindenképpen
szükségük van. Emellett az értékelés is belátható idôn
belül bekövetkezik.

Példaképeinkbôl meríthetünk új erôt, ha elcsügged-
nénk. Rájuk emlékezünk ünnepeinken és erre tanítjuk
gyermekeinket is. Ma is idôszerû és ideillô Kölcsey Fe-
renc reformkorban született egyik intelme: Négy szócs-
kát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül,
ha kihunysz: A HAZA MINDEN ELÕTT.

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Paksi Imre

MÁRCIUS 15. – ÜNNEPI BESZÉD
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Kedves Autósok!

F E - G R O U P  I N V E S T  Z r t .

Ingyenes lakossági
elektronikai hulladék gyûjtés
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli

elektromos és elektronikai
eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumuláto-

rok gyûjtése.

2013. május 11.   8:00–13:00
helyszín:

Óvoda elôtti parkoló
A begyûjtés napján a begyûjtési pontra mindenki 

elhozhatja mûködésképtelen, használaton kívüli, áram-
mal, elemmel vagy akkumulátorral mûködô eszközeit, 

berendezéseit, lemerült akkumulátorait.

Felhívás!
Kedves Pilisborosjenôiek! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Pilisborosjenô
Díszpolgára és a Pilisborosjenôért Emlékérem
adományozására vonatkozóan az ajánlások
megtételének határideje az idevonatkozó ren-
delet szerint április 30. napja. Kérjük, hogy a jel-
zett idôpontig szíveskedjenek esetleges javas-
lataikat az önkormányzathoz eljuttatni.

Köszönet
Manapság, mindenki tudja, egyre nehezebb a civil szerve-

zetek élete, életben maradása. A Pilisborosjenôi Kevélyhegyi
Dalkör KHE 13. éve mûködik, bízunk abban, hogy még soká-
ig. Aktívan részt veszünk a falu kulturális életében. Az orszá-
gon belül, sok dalos találkozón énekeltünk, ahol másokat
meghallgatva mi is tanulunk, kottát cserélünk, így ôrizve meg
a magyar népdal kultúránkat. Meghívásokra szórakoztató
elôadást állítunk össze elsôsorban népdalokból.

A mûködési költségeink a legszükségesebbre korlátozó-
dik, viszont ha tevékenyek akarunk maradni, akkor az esemé-
nyek helyszínére utazási költség keletkezik. Ebbôl bizony
nem lehet lefaragni. Sajnos az anyagi nehézségeink miatt az
elmúlt évben nem szerveztünk dalos találkozót, és meghívást
is vissza kellett utasítanunk.

Vannak azonban önzetlen támogatóink, akiknek ezúton
szeretnék köszönetet mondani, hiszen nekünk ez a túlélést
jelentette. Mindenkit szeretnék elsô helyre tenni, de mivel ez
nem lehetséges  idôrendi sorrendben támogatóink a követke-
zôk.

Paksi Imre
Meditop Kft
Budavidék Alapitvány
Pálinkás Miklós
Majerné Horváth Anita
Heves László

A Kevélyhegyi Dalkör nevében hálásan köszönöm min-
den támogatónknak a segítségét, mindent megteszünk, hogy
a közösségünk érdekében megfelelô célra legyen felhasznál-
va.

Kérjük Önöket, hogy a Pilisborosjenô, Fô ut-

ca 16. számú épület melletti parkolót csak az

önkormányzati ügyek intézésekor, a Mûvelôdé-

si Ház meglátogatásakor, illetve az orvosi ren-

delô igénybevételekor használják. A terület nem

P+R parkolónak épült, ezért kérjük, hogy kerül-

jék az egész napos használatot. Ezzel sokat segít-

hetnek azon idôs, beteg társainkon, akik fenti

ügyek intézésekor parkolóhely hiányában sok-

szor kénytelenek messzebbrôl megközelíteni eze-

ket az intézményeket.

Segítségüket, megértésüket köszönjük!
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RReeiicchheell  JJóózzsseeff  MMûûvveellôôddééssii  HHáázz
ÁÁpprriilliissii  pprrooggrraammookk

6. szombat, 17 óra: 

„„MMIIRRÔÔLL  SSZZÓÓLL  AA  JJEELLEENNÉÉSSEEKK  KKÖÖNNYYVVEE??””
Elôadó: Dr. Vankó Zsuzsanna, a Sola Scriptura Telológiai Fôiskola tanára

8. hétfô, 14 óra: 
„„HHÉÉTTMMÉÉRRFFÖÖLLDDEESS  CCSSIIZZMMÁÁBBAANN””

Országos Mesevetélkedô IV. fordulója

12. péntek, 17 óra
TTAAVVAASSZZKKÖÖSSZZÖÖNNTTÔÔ  MMÛÛSSOORR  ééss  TTÁÁNNCCHHÁÁZZ  

AA  KKEERREEKKEESS  EEGGYYÜÜTTTTEESSSSEELL

14. vasárnap, 8–18 óra:
ÖÖSSVVÉÉNNYYTTAAPPOOSSÓÓ  BBAARRÁÁTTII  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG

~ Kevély Körüli Kevergés  – Kevély Alatti Bolyongás ~

19. péntek, 10 óra: 
„„HHÉÉTTMMÉÉRRFFÖÖLLDDEESS  CCSSIIZZMMÁÁBBAANN””

Országos Mesevetélkedô megyei fordulója

28. vasárnap, 11.30 óra:
KKIITTEELLEEPPÍÍTTÉÉSSII  EEMMLLÉÉKKNNAAPP

Koszorúzás az emlékmûnél

28. vasárnap, 18 óra: 
EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  IISSMMEERREETTTTEERRJJEESSZZTTÔÔ

EELLÔÔAADDÁÁSSSSOORROOZZAATT  IIVV..  RRÉÉSSZZ

MMáájjuussii  eellôôzzeetteess
1. szerda 9–11-ig: 

ZENÉS ÉBRESZTÔ GYERMEKPROGRAMOKKAL 

3. péntek 17 óra:  
ANYÁK NAPJA alkalmából a KEVÉLYHEGYI DALKÖR  és a

PICIKEREKES köszönti az édesanyákat
11. szombat 14 óra KEREKES MAJÁLIS

18. szombat, 17 óra: 
„MIRÔL SZÓL A JELENÉSEK KÖNYVE?”

Elôadó: Dr. Vankó Zsuzsanna, a Sola Scriptura Teológiai Fôskola tanára

Részletek a nagyplakátokon és a mûvelôdési ház honlapján!

Pilisborosjenôi 
Vállalkozók, 

üzlettulajdonosok 
figyelem!

Ingyenes hirdetési lehetôség!

Pilisborosjenô képviselô-testülete
úgy döntött, hogy a Pilisborosjenôn
bejelentett és jelenleg itt is mûködô
cégek, üzletek, egyéb vállalkozások
számára a Pilisborosjenôi Hírmondó-
ban ingyenes hirdetési lehetôséget
biztosít. 

Feltételek:
A hirdetés megjelenéséhez minde-

nekelôtt a helyben bejelentett és itt
mûködô vállalkozók jelentkezése és a
hirdetés szövegének leadása szüksé-
ges. (Helye: Polgármesteri Hivatal
Pilisbo-rosjenô, Fô út 16.) Az ingye-
nesség további feltétele az, hogy ma-
radjon hely az aktuális számban. 

Megjelenés gyakorisága:
A lap megjelenése alkalmi (havon-

ta, kéthavonta), ezért a hirdetések
közlése is ehhez igazodik

Méret:
Maradék hely nagyságának függ-

vénye, de maximum 1/32 oldal méret-
ben. Abban az esetben, ha nincs ele-
gendô hely az összes igényelt hirde-
tés 1/32 méretû közlésére azok egyi-
ke sem jelenik meg, vagy a hírde-
tések tartalma felsorolásszerüen lesz
közölve. (Például: az alábbi pilis-
borosjenôi vállalkozók várják vásárló-
ikat, ügyfeleiket, stb.) 

Amennyiben a jelentkezôk száma
oly mértékû lenne, hogy az oldalszá-
mot ki kell bôvíteni a hirdetôk vállal-
hatják annak önköltségi áron való
megtérítését. Ez jelenleg oldalanként
kb. 10 ezer forint. (Mindenféle kiad-
ványt minimum két oldallal szüksé-
ges bôvíteni!)

Amennyiben a vállalkozó mégis
szeretné anyagilag támogatni a lap
megjelenését köszönettel vesszük!

Az ingyenes hirdetési lehetôség
idôtartama:

Az elsô hirdetés megjelenéstôl
számított egy év. A késôbbiekben, si-
ker esetén meghosszabbítható.

Kötelezettségek:
Mivel a lap esetileg jelenik meg és

a nyújtott lehetôség ingyenes az ön-
kormányzat és a hirdetôk nem kerül-
nek egymással semmilyen jogvi-
szonyba.

Jelentkezni lehet: 
06-30-9-507-775

Várjuk a hirdetni szándékozó vál-
lalkozókat.

Windisch László
Képviselô
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A közszolgálati jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 
A vezetôi megbízás idôtartama: A vezetôi megbízás határo-
zatlan idôre szól. 

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2097 Pilisborosjenô, Fô út 16. 

A közszolgálati tisztviselôk képesítési elôírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöl-
tôje által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi igazgatási feladatok 
Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

Ellátandó feladatok:
Gazdasági Iroda vezetése 

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
Gazdasági Iroda szervezetének irányítása, költségvetési, gaz-
dálkodási, adókivetési és behajtási munka irányítása, intéz-
mények pénzügyi feladatainak ellátása, pénzügyi ellenjegy-
zés, kötelezettségvállalások ellenôrzése, 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rend. 9. § (2), 10. § (7) b) pont szerinti feladatok ellá-
tása, pályázat-elszámolási feladatok koordinációja.

A munkakör betöltôje irányítása alá tartozó szervezeti egy-
ségek megnevezése:
Adóhatóság, Pénzügy

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
,,Közszolgálati tisztviselôk jogállásáról szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselôkre vonatkozó cafetéria szabályzata, PMH SZMSZ
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvôképesség,
• Büntetlen elôélet,
• a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekez-

dése szerinti szakirányú végzettség, 
• gazdálkodási és/vagy költségvetési – legalább 1–3 év

szakmai tapasztalat, 
• Gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
• Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
• Közigazgatási szakvizsga, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• benyújtandó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet sze-

rinti önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak

megkérését igazoló szelvény, szakképzettséget igazoló
dokumentumok másolata 

A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követôen azonnal be-
tölthetô. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 24. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenô Község Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala címére történô
megküldésével (2097 Pilisborosjenô, Fô út 16. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lô azonosító számot: 1/247/2013, valamint a munkakör
megnevezését: Gazdasági Iroda vezetô. 

• Személyesen: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea jegyzô,
Pest megye, 2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
• személyes meghallgatás alapján a polgármester jóváhagyá-

sával a jegyzô dönt az álláshely betöltésérôl 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• www.pilisborosjeno.hu – 2013. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.pilisborosjeno.hu honlapon szerezhet. 

Köszönetnyilvánítás
A Weindorfer Singkreis Német Dalkör megköszöni Heves
László alpolgármesternek, az alpolgármesteri illetményérôl
való lemondása révén nyújtott támogatást. A támogatás
összegét a német kultúra és hagyományápolás céljaira for-
dítjuk. 

Perlinger Györgyi
a dalkör elnökhelyettese

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó: Pilisborosjenô Község Önkormányzata
Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.

Megjelenik: havonta, 1300 példányban. Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

Pilisborosjenô Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
a ,,Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet
Pilisborosjenô Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Gazdasági Iroda vezetô 
munkakör betöltésére. 

KÖZMEGHALLGATÁS
2013. április 30-án 18 h-i kezdettel az

Önkormányzat Képviselô Testülete
KÖZMEGHALLGATÁST tart a Mûvelôdési Ház

nagytermében (Pilisborosjenô Fô út 16.)
falunk lakossága számára. 
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Budakörnyéki Járási Földhiva-
tal új székhelye 1117 Budapest, Ka-
rinthy Frigyes utca 3. Az ügyfélfoga-
dás és az ügyintézés 2013. április 3.
napjától kezdve a hivatal új székhe-
lyén történik.
Fenti naptól kezdve kérjük ügyfelein-
ket, hogy postán küldött beadványai-
kat az új székhelyre legyenek szívesek
címezni.
A Budakörnyéki Járási Földhivatal
egyéb elérhetôségei a 2013. április 3.
napjától kezdve az alábbiak:

Telefonszám: 061/279-209   
061/279-2092

FAX: 061/279-2095
e-mail: budakornyek@takarnet.hu

Az ügyfélfogadási idô az alábbiak sze-
rint alakul:

Hétfô: 830-1200, 1300-1600

Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800-1200; 1300-1600

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 830-1200

A sorszámosztó valamennyi fent rög-
zített ügyfélfogadási idôpont végét
megelôzô fél órával kerül lezárásra.
Felhívom továbbá Tisztelt Ügyfeleink
figyelmét, hogy a Lurdy Ház-i kiren-
deltségünkön 2013. április 02. napjá-
tól – a korábbi rendnek megfelelôen –
kizárólag tulajdoni lap és nem hiteles
térképmásolat szolgáltatásainkat ve-
hetik igénybe, az egész országra kiter-
jedôen.

A Lurdy Ház-i kirendeltség ügyfélfo-
gadási rendje:

Hétfôtôl – Csütörtökig: 
8.30-16.00 
sorszám kiadás: 
15.45-ig
Péntek: 
8.30-13.00
sorszám kiadás: 
12.45-ig

Tisztelettel:     dr. Koós Márk György
hivatalvezetô

A Kormány döntése értelmében a
zártkerti fekvésû földek használóinak
nem kell földhasználatukat a földhasz-
nálati nyilvántartásban regisztráltatniuk.

A vonatkozó jogszabályi rendelke-
zések módosításával kapcsolatban
szükséges intézkedések folyamatban

vannak. Azok hatályba lépéséig a
földhivatalok a zártkerti földekre vo-
natkozóan a földhasználati nyilván-
tartásba történô regisztrálással kap-
csolatos ügyintézésüket felfüggesz-
tették.

Ezen intézkedések a külterületi

fekvésû földek használóit nem érintik,
a külterületi fekvésû földek használa-
tát a hatályos jogszabályok rendelke-
zéseinek megfelelôen továbbra is be
kell jelenteni.

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala

K Ö Z L E M É N Y a zártkert tulajdonosok részére a földhasználati 
regisztrációval kapcsolatosan

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot ír ki
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében elkülönített elôirányzat terhére

közhasznú tevékenység (civil szervezetek) támogatására

I. A pályázat célja:
A pályázat a civil társadalom megerôsödését, fejlôdését, a szervezetek társadalmi
szerepvállalását hivatott elôsegíteni. Célja továbbá az Önkormányzat és a civil tár-
sadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás elômozdítása az önkormány-
zati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.
II. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be Pilisborosjenô közigazgatási területén legalább egy éve
bejegyzett, vagy mûködését Pilisboros-jenô területén kifejtô – nem haszonszerzési
célból, vagy politikai, vallási megfontolásból létrehozott – társadalmi szervezetek
(egyesületek, alapítványok) valamint jogi személyiséggel nem rendelkezô társadal-
mi szervezôdések (klub, kör, szakkör, egyéb). Jogi személyiséggel nem rendelkezô
társadalmi szervezôdések esetén, kötelezettség vállaló szervezet bevonására van
szükség.
III. A támogatás formája:
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendô pénzbeli támogatás, melyet a pályázó
2013. május 3. és 2014. január 31. között keletkezô mûködési, és ugyanezen idôsza-
kban a mûködéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve programok,
rendezvények költségeihez használhat fel. A pályázatban kizárólag a fenti idôsza-
kra vonatkozó számlák számolhatók el. támogatás célja csak a szervezet létesítô
okiratában meghatározott cél lehet. A támogatás önmagában nem lehet a mûkö-
dés kizárólagos forrása.
IV. A pályázatok benyújtásának feltételei:
Pályázni a 2013. évi pályázati adatlapon lehet, az abban meghatározott mellékle-
tekkel.
A határidôn túl benyújtott vagy hibásan, hiányosan kitöltött pályázatok elfogadá-
sára nincs lehetôség. Egy szervezet a támogatási idôszakban egy pályázat benyúj-
tására jogosult. Ha a pályázó jelen pályázat keretében támogatásban részesül és a
következô évben önkormányzati támogatást kérelmez, de a támogatással a
következô pályázat benyújtásának határidejéig nem számol el, akkor a 2014. évi
pályázatból automatikusan kizárásra kerül. 
Pályázati adatlap letölthetô a www.pilisborosjeno.hu webol-dalról, valamint sze-
mélyesen igényelhetô az Pilisborosjenô Községi Polgármesteri Hivatalban (2097
Pilisborosjenô, Fô út 16.) 
A pályázatot papír alapon, egy példányban kell az Pilisborosjenô Önkormányzata
részére (2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.) postai úton vagy személyesen benyújtani.

Pályázatok beérkezésének határideje:
2013. április 15. hétfô – 15 óra

A pályázatokat Pilisborosjenôi Községi Önkormányzat iktatja és archiválja.
Pilisborosjenôi Községi Önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt tá-
mogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó informá-
ciókat közérdekû adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetôvé teszi a nyilvánosság
számára.
A beadott pályázatok alapján a civil szervezetek támogatásáról Pilisborosjenô
Község Önkormányzatának Képviselô-testülete dönt. A nyertes pályázó szerveze-
tekkel az Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A nyertesek névsora és a
támogatások mértéke a www.piilisborosjeno.hu weboldalon lesz elérhetô. A pályá-
zatokkal kapcsolatos további információ a 26/336-028-as telefonszámon kérhetô.



Pilisborosjenô község Önkormányzata Képviselô-
testületének

3/2013. (II. 26.) 
(hatályos 2013. 02. 27. napjától)

önkormányzati rendelete
a 2013. évi önkormányzati költségvetésrôl és   a költség-

vetés végrehajtásának szabályairól 

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete (továbbiakban: képviselô-testület) az Alaptör-
vény 32. cikk (1) a) pont és (1) f) pontjában, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továb-
biakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Áht.
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31) Korm. rendelet
24-28. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva a
2013. évi költségvetésérôl az alábbi rendeletet (további-
akban: Rendelet) alkotja.

I. rész
Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pilisborosjenô Község Ön-
kormányzatának Képviselô-testületére, a Képviselô-tes-
tület bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az
önkormányzat önállóan mûködô intézményeire.

2. §
(1) A Képviselô-testület 

a)  a 2013. évi költségvetését az 1.számú mellékletben
felsoroltak szerinti részletezésben határozza meg.

b) az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése szerinti tartalékok
elkülönítetten, a rendelet 9. §-ában foglaltak sze-
rint kerülnek bemutatásra.  

(2) A rendelet mellékletében alkalmazott táblázatokat
kell alkalmazni zárszámadáskor az Áht. 91. §-ában
foglaltak alapján.

3. §
(1) A Képviselô-testület a következô költségvetési elôi-

rányzat-csoportokat, illetve kiemelt kiadási elôirány-
zatokat határozza meg:
Elôirányzat-csoport neve:
Kiemelt elôirányzat neve:
a) Mûködési kiadások

– Személyi juttatások
– Munkaadókat terhelô járulékok
– Dologi jellegû kiadások
– Támogatásértékû mûködési kiadások és egyéb tá-

mogatások
– Ellátottak pénzbeli juttatása

b) Felhalmozási kiadások
– Beruházási kiadások ÁFA-val
– Felújítási kiadások ÁFA-val
– Támogatás értékû felhalmozási és egyéb kiadások

(2) A Képviselô-testület a következô kiemelt bevételi elô-
irányzatokat határozza meg:

a) Mûködési bevételek
– Önkormányzati támogatás, intézményi finanszí-

rozás
• Intézményi mûködési bevételek

• Önkormányzat sajátos mûködési bevételei
• Központi támogatások
• Támogatás értékû mûködési bevételek

c) Felhalmozási bevételek
– Felhalmozási és tôke jellegû bevételek
– Támogatás értékû felhalmozási célú bevételek

d) Egyéb bevételek, támogatási  kölcsönök visszatérü-
lése

e) Hitelmûveletek bevételei
f) Pénzforgalom nélküli bevételek

II. rész
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek 

és kiadásainak fôösszege

4. §

(1) A Képviselô-testület az Önkormányzat, a Polgármes-
teri Hivatal és az önkormányzati intézmények együt-
tes, 2013. évi költségvetési fôösszegét

369.345 eFt bevétellel, 
369.345 eFt kiadással, 

állapítja meg.

Ezen belül
a) felhalmozási bevételeket         36.630 eFt 

felhalmozási kiadásokat 36.630 eFt összegben
felhalmozási célú hitelfelvételt 23.344 eFt

b) mûködési bevételeket        332.715 eFt
mûködési kiadásokat        332.715 eFt összegben 

hagyja jóvá.

(2) Az éves várható bevételi és kiadási elôirányzatok fel-
használási ütemtervét a 13. számú melléklet tartal-
mazza.

5. §

A 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és ki-
adási fôösszegek megbontását  a 2., 2/A. és 2/B. számú
mellékletek tartalmazzák. A 2. számú melléklet az Ön-
kormányzat együttes pénzügyi mérlege, a 2/A. számú mel-
léklet a mûködési célú, a 2/B. számú melléklet a felhalmo-
zási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be mérlegsze-
rûen.

Az önkormányzat bevételei

6. §

A 4. § (1) bekezdésben megállapított bevételeket ki-
emelt elôirányzatok szerinti részletezésben a 3., 5/A.,
5/B., számú mellékletek tartalmazzák. A 3. számú mellék-
let a Polgármesteri Hivatal és az önállóan mûködô intéz-
mények bevételeit szakfeladatonként,  az 5/A. számú mel-
léklet az Önkormányzat, a Polgármesteri  Hivatal és az
önkormányzat intézményeinek mûködési célú bevételeit,
az 5/B. számú melléklet az Önkormányzat, a Polgármes-
teri  Hivatal és az önkormányzat intézményeinek felhal-
mozási célú bevételeit mutatja be jogcímenkénti részlete-
zésben. 
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Az önkormányzat kiadásai

7. §

(1) A 4. § (1) bekezdésben megállapított kiadásokat ki-
emelt elôirányzatok szerinti bontásban a 4. és 6. számú
mellékletek tartalmazzák. A 4. számú mellékletben ta-
lálhatók a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan
mûködô intézmények kiadási elôirányzatai, a 6. számú
mellékletben pedig az Önkormányzat kiadási elôirány-
zatai, szakfeladatonkénti részletezésben.

(2) A 6. számú melléklet részletezô táblái az alábbiak:
6/1     Általános tartalék és Céltartalékok
6/2     Kiadói tevékenység
6/3     Rendszeres szociális ellátások
6/4     Eseti szociális ellátások
6/5     Egyéb szociális ellátások
6/6     Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
6/7     Hulladékgazdálkodás
6/8     Város- és községgazdálkodás 
6/9     Közvilágítási feladatok
6/10   Egészségház, állategészségügy 
6/11  Átadott pénzeszközök, támogatások

8. §

A Képviselô-testület az Önkormányzat felhalmozási
kiadásait beruházási feladatonként, valamint felújítási cé-
lonként a 6/6., 6/7. számú mellékletek szerint állapítja
meg.

Tartalékok

9. §
A Képviselô-testület a 6/1. számú melléklet szerint
a) az év közbeni mûködési-gazdálkodási gondok eny-

hítésére 10.612 eFt összegû általános tartalékot,
b) a mellékletben megjelölt célokra 11.880 eFt összegû

céltartalékot hagy jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok, EU-projektek

10. §

Az önkormányzatnak jelenleg nincsenek többéves ki-
hatással járó feladatai. (hitelfelvételtôl függ)

Közvetett támogatások 

11. §

A Képviselô-testület a 2013. évi közvetett támogatáso-
kat, azok jellege, mértéke és összege szerinti részletezett-
séggel a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

III. rész

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítá-
sára vonatkozó szabályok

12. §

(1) Az Önkormányzat, valamint önállóan mûködô intéz-
ményei és a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott költ-
ségvetés alapján gazdálkodnak, a vonatkozó jogsza-
bályok szerinti követelmények szigorú betartása, vala-
mint maximális takarékosság mellett. 

(2) A Képviselô-testület felhatalmazza a költségvetési
szerveit a költségvetésben elôírt bevételek beszedésé-
re és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, a tervezett bevételek el-
maradása nem vonja automatikusan maga után a költ-
ségvetési támogatás (intézményi finanszírozás) növe-
kedését. A tervezett bevételek elmaradása, a tervezett
kiadási elôirányzatok arányos csökkenését vonja ma-
ga után.

13. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletében jóvá-
hagyott bevételi és kiadási elôirányzatok módosításá-
ról, a közöttük történô átcsoportosításról e Rendelet
16. §-ban foglalt kivételekkel, a Képviselô-testület
dönt.

(2) Amennyiben év közben az Önkormányzat vagy költ-
ségvetési szervei, a Rendelet elfogadásakor még nem
ismert többletbevételhez jutnak, vagy a bevételek tel-
jesülése elmarad a tervezettôl, a polgármester errôl
tájékoztatja a Képviselô-testületet. A Képviselô-testü-
let szükség szerint, de évente legalább négy alkalom-
mal módosítja rendeletét az alábbiak szerint:
a) az elsô negyedévrôl a májusi képviselô-testületi ülé-

sen a március 31-i,
b) a féléves beszámoló idôpontját megelôzôen a júni-

us 30-i,
c) a háromnegyed éves tájékoztató készítését megelô-

zôen a szeptember 30-i,
d) az éves beszámoló készítését megelôzôen a decem-

ber 31-i állapotnak megfelelôen.
(3) Amennyiben év közbeni jogszabályváltozások miatt –

a helyi önkormányzatokat illetôen – egyes támogatá-
sok, állami hozzájárulások zárolásra kerülnek, vagy
többlettámogatás kerül jóváhagyásra, az intézkedés
kihirdetését követôen a Rendelet módosítását hala-
déktalanul a Képviselô-testület elé kell terjeszteni.

14. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváha-
gyott kiadási és bevételi elôirányzataikat saját hatás-
körben módosíthatják, a kiadási elôirányzataikon be-
lül átcsoportosításokat hajthatnak végre a  (2)–(5) be-
kezdésben foglaltak betartása mellett.

(2)  Saját hatáskörû átcsoportosítás nem irányulhat a sze-
mélyi juttatások elôirányzatának növelésére, kivéve
az Ávr. 36. § (2) bekezdésében foglaltakat.

(3) A költségvetési szervek a többletbevételeiket saját ha-
táskörben többletkiadásokra felhasználhatják. E § al-
kalmazásában, többletbevétel a költségvetési szerv in-
tézményi bevételeinek eredeti elôirányzatán felül tel-
jesült bevétel. 

(4) A költségvetési szervek a támogatásértékû bevételeik,
valamint a véglegesen átvett pénzeszközökbôl szár-
mazó többlet-bevételeiket – a kapcsolódó célnak
megfelelôen – saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az önállóan mûködô költségvetési szervek saját körû
elôirányzat-módosításaira csak a pénzügyi-gazdasági
feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv gazda-
sági szervezetének tájékoztatása és elôzetese egyezte-
tés után kerülhet sor. A polgármester gondoskodik, a
gazdasági szervezet javaslata alapján a módosítások
elôterjesztésérôl a Képviselô-testület felé, a soron kö-
vetkezô rendeletmódosítás idôpontjára. 
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(6) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó fel-
adatmutatók évközi változásáról, azok csökkenése
esetén tárgyév április 25-ig, július 25-ig, október 10-ig,
azok növekedése esetén legkésôbb július 25-ig, a költ-
ségvetési szerv vezetôje köteles az igénylésért felelôs
iroda vezetôje részére adatot szolgáltatni.

(7) A költségvetési szervek vezetôi felelôsek a feladatmu-
tatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások
igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartal-
máért, a normatív elszámolásokhoz szükséges doku-
mentumok helyességéért

A költségvetési elôirányzatok évközi módosításának
nyilvántartása

Adatszolgáltatás az elôirányzat-módosításokról

15. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott
elôirányzat-módosításaikról havonta, a tárgyhót követô
hó 10-éig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelô
részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot
kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére az
e rendelet 15. számú mellékletét képezô adatlapon.

16. §

A Képviselô-testület, illetve bizottságainak saját ha-
táskörû elôirányzat-módosításait a 15. §-ban meghatáro-
zott idôpontokban hagyja jóvá. 

Tartalék és egyéb elôirányzatokkal kapcsolatos külön
rendelkezések

17. §

A Képviselô-testület a Tartalék - Általános tartalék és
Céltartalék összege - terhére történô átcsoportosítás jo-
gát a Képviselô-testület és szervei Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 17/2011. (XI. 9.) (hatályos 2011.
11. 10. napjától) számú rendeletének 57. § (2) a) pont és
2. számú melléklet A) pont VII./1. alpont felhatalmazása
alapján az általános tartalék 8%-a, a céltartalék 2%-a
erejéig a polgármesterre ruházza át a felhasználást köve-
tô negyedév második képviselô-testületére elôterjeszten-
dô, a felhasználásról szóló polgármesteri beszámoló terhe
mellett.  

18. §

(1) A civil szervezetek támogatására elkülönített és nem
nevesített támogatások (elkülönített pályázati alap)
elosztása és kifizetése civil szervezetek részére 2013.
03. 31-ig kiírandó pályázat, annak feltételei és a be-
nyújtott kérelmek alapján történô elbírálás alapján
történik. 

IV. rész

Számlavezetésre és a gazdálkodásra 
vonatkozó szabályok

19. §

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának, számlave-
zetô pénzintézete az OTP Nyrt. 1054 Budapest, Báthory

9. szám alatti fiókja. Az önkormányzat intézményei önál-
ló fizetési számlával rendelkeznek.

20. §

Az önállóan mûködô, valamint az önállóan mûködô és
gazdálkodó intézmények részére az önkormányzat, ha-
vonta biztosítja a jóváhagyott költségvetési kiadási elôi-
rányzat 1/12-ed részét, mely minden hónap 2. napján át-
utalásra kerül az intézmény fizetési számlájára.

21. §

(1) Az intézményeknél, havonta, az intézményi kiutalt ke-
retösszeg erejéig, a napi kiadási szükségleteknek meg-
felelôen, arányosan történik a felhasználás. 

(2) Az intézményi havi pénzmaradvány összege a követ-
kezô havi finanszírozási keret összegét növeli. 

(3) Az év végén megmaradó pénzmaradványról, annak
következô évi felhasználásáról a Képviselô-testület
dönt a 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor.

22. §

Az intézmények a Költségvetési törvény 2. számú mel-
léklete alapján igényelhetô általános és ágazati feladatok
támogatására, valamint a 3. számú mellékletében felso-
rolt központosított elôirányzatokkal, állami támogatások-
kal jogcímenként az éves költségvetési beszámoló kereté-
ben kötelesek tételesen elszámolni, és a pénzmaradvány
elszámolásának keretében az intézményt meg nem illetô
rész fedezetét a befizetési kötelezettség teljesítésére elkü-
löníteni. Ha a támogatásról történô lemondás az intéz-
ménynek felróható okból késedelmesen történik, akkor
az Ávr. 104–107. §-ai értelmében keletkezett kamatfizeté-
si kötelezettség az intézmény költségvetését terheli. 

V. rész

Vegyes és záró rendelkezések

23. §

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kö-
telezettség a jóváhagyott kiadási elôirányzatok mértékéig
vállalható - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is
– és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetôk el
(utalványozás).

24. §

A Képviselô-testület a 2013. évi létszám-elôirányzatot
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmé-
nyek szerinti bontásban a 14 számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

25. §

Ez a rendelet a 2013. február 27. napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétôl kell alkal-
mazni.

Paksi Imre        Hegedûsné dr. Hovánszki Timea 
polgármester   jegyzô
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Pilisborosjenô Község Önkormányzata 
Képviselô-testületének

4/2013. (II. 26.) 
(hatályos 2013. II. 27. napjától 2013. 12. 31. napjáig) 

önkormányzati rendelete

Pilisborosjenô Község Önkormányzat 
Képviselô-testületének Polgármesteri Hivatalában a

2013. évi igazgatási szünet és szokásostól eltérô 
munkarend elrendelésérôl

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-tes-
tülete a közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 93. § (2) és 232. § (3) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed a Pilisborosjenôi Polgármes-
teri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott
köztisztviselôkre és munkavállalókra.

2. § 

(1) A Hivatal 2013. évi munkarendjében a nyári igazgatá-
si szünet 2013. augusztus 5. napjától 2013. augusztus
20. napjáig tart.

(2) A Hivatal 2013. évi munkarendjében a téli igazgatási
szünet 2013. december 30. napjától 2013. december
31. napjáig tart.

(3) A Hivatal 2013. évi munkarendjében a 2013. évi mun-
kaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munka-
rendtôl való eltéréssel járó – munkarend a következô:

a) 2013. augusztus 24., szombat munkanap
2013. augusztus 19., hétfô pihenônap

b) 2013. december 7., szombat munkanap
2013. december 24., kedd pihenônap

c) 2013. december 21., szombat munkanap
2013. december 27., péntek pihenônap

(4) A Hivatal 2013. július 1. napján zárva tart.

3. §

(1) Jelen rendelet 2013. január 27. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2014. január 1. napján hatályát veszti.

Paksi Imre s. k. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s. k.
polgármester jegyzô

Pilisborosjenô Község Önkormányzata 
Képviselô-testületének
5/2013. (2013. 02. 26.) 

(hatályos 2013. 02. 27. napjától)
önkormányzati rendelete 

a Képviselô-testület és szervei Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 

17/2011. (XI. 9.) Önk. számú rendeletének 
módosításáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (2) 51. § (2) 53. § (1) bekez-
désében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi

rendeletet alkotja a képviselô-testület és szervei Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatának (a továbbiakban „R.”)
módosítására.

1. § 

(1) A R. 62. § (1) bekezdésében a „Képviselô-testület”
szövegrész „polgármester” szövegrészre módosul.

(2) A R. 62. § (2) bekezdése hatályon kívül kerül.

2. §

(1) A R. 63.§-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:
„(5) A jegyzôt jegyzôi hatósági jogkörben hat hóna-
pot meg nem haladó akadályoztatása esetén, az adó-
hatósági jogkörök kivételével, az igazgatási ügyintézô
helyettesíti.”

(2) A R. 63. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:
„(6) A jegyzôt pénzügyi igazgatási és gazdálkodási
feladatkörében, valamint adóhatósági jogkörben hat
hónapot meg nem haladó akadályoztatása esetén a
Gazdasági Iroda vezetôje helyettesíti.”

(3) A R. 63.§-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:
„(7) A jegyzôt a képviselô-testületi elôterjesztések
törvényességi ellenôrzésében és a képviselô-testületi
üléseken a törvényességi felügyeletet szolgáló részvé-
tel tekintetében hat hónapot meg nem haladó akadá-
lyoztatása esetén az anyakönyvvezetô helyettesíti.”

3. §

A R. 64.§ (1) bekezdésében a „Képviselô-testület”
szövegrész „polgármester” szövegrészre módosul.

4. §

Jelen rendelet 2013. 02. 27. napján lép hatályba. Kihir-
detésérôl a jegyzô gondoskodik.

Paksi Imre s. k. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s. k.
polgármester jegyzô

Pilisborosjenô Község Önkormányzat 
Képviselô-testületének 

6/2013. (II. 26.) számú (hatályos: 2013. 02. 27. napjától)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának képviselô-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szervei,
köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alá-
rendeltségû szervek feladat és hatásköreirôl szóló 1991.
évi XX. tv. 138. § (1) bekezdés j) pontja, a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekez-
désében, valamint a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következôket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya
a) az önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az
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önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányí-
tása alatt mûködô költségvetési szervekre (a továb-
biakban: intézmények);

b) mindazokra a dolgokra, melyek az önkormányzat
tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dol-
gokra, vagyoni értékû jogokra, a gazdasági és köz-
hasznú társaságokban az önkormányzatot megille-
tô részesedésekre, az immateriális javakra valamint
az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati
vagyon) terjed ki.

2. Az önkormányzati vagyon

2. § (1) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üz-
leti vagyonból áll.

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsva-
gyon, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell
nyilvántartani. A törzsvagyon a közvetlenül kötelezô ön-
kormányzati feladat ellátását, vagy hatáskör gyakorlását
szolgálja.

3. § (1) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon lehet for-
galomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes.

(2) Forgalomképtelen törzsvagyon:
a) törvényben és e rendelet 1. számú mellékletben

meghatározott, az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képezô  nemzeti vagyon és a

b) törvényben és e rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentôségû nemzeti vagyon.

(3) Korlátozottan forgalomképes vagyon, amit e ren-
delet 3. számú melléklete korlátozottan forgalomképes
vagyonelemként állapít meg.

(4) Üzleti vagyon mindaz a vagyon, amely nem tarto-
zik a törzsvagyon körébe.

4. § A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomké-
pes vagyon mûködtetésére:
a) saját többségi részesedésével mûködô gazdálkodó

szervezetet hozhat létre, vagy költségvetési, illetô-
leg önkormányzati intézményt alapíthat, vagy

b) a mûködtetés idôleges jogát koncessziós szerzô-
désben a pályázat nyertesének engedheti át,

c) az önkormányzati törzsvagyonban lévô közcélú ví-
zi létesítmény létesítését végzô gazdálkodó szerve-
zetnek a létesítmény közmûvagyonát a képviselô-
testület használatba adja. 

3. Vagyonnyilvántartás és leltár
5. § (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatá-

lyos jogszabályok elôírásainak megfelelô nyilvántar-
tásokat kell vezetni.

(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségve-
tési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatok-
kal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzs-
vagyont elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell
mutatni az önkormányzati vagyont terhelô kötelezettsé-
geket.

(3) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a nemzeti va-
gyont, annak értékét és változásait, illetve a vagyon elsôd-
leges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését.

II. Fejezet
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlá-

sának közös szabályai

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása

6. § (1) A tulajdonosi jogokat a képviselô-testület gyakorol-
ja, azonban az egyes tulajdonosi jogok gyakorlását a 12.
§ szerint saját szerveire ruházza át.

2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezô gazdálkodó szervezet, vagy magán-
személy akkor kezelhet, ha a képviselô-testület a meghatáro-
zott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelôi szerzôdéssel
megbízza. Ez esetben a vagyonkezelô – a szerzôdésben meg-
határozott körben – a tulajdonos önkormányzat nevében és
megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(3) Önkormányzati vagyonkezelô szervek: az önkor-
mányzat intézményei, gazdasági és közhasznú társaságai, az
önkormányzat hivatala.

(4) A vagyonkezelô szerv a kezelésében, használatában
lévô önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat kötelezô
feladatainak sérelme nélkül – a törvények, és e rendelet ke-
retei között gazdálkodik.

7. § (1) Az önkormányzat a tulajdonában lévô vagyontár-
gyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkor-
mányzat tulajdonába kerülô vagyontárgyak létesítésére
gazdasági társaságot alapíthat, vagyonát gazdasági társa-
ságban hasznosíthatja.

(2) Ha az önkormányzat olyan gazdasági társaságot ala-
pít, vagy abba tagként, részvényesként belép, amelynek tevé-
kenysége az önkormányzat ellátási felelôsségi körébe tarto-
zik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az
önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya
51%-nál kevesebb nem lehet. Ez alól a szennyvízcsatorna
rendszer és szennyvíz tisztító telep üzemeltetését ellátó szer-
vezetben történô résztulajdon szerzése kivételt képez,
amennyiben az üzemeltetô gazdasági társaság tulajdoni
többsége állami tulajdonban van.

(3) Az önkormányzat által alapított gazdasági társasá-
gokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselô-testület
nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a kép-
viselô-testület nyilatkozatával lehet.

(4) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti tár-
saság, cég nevében történô feltüntetéséhez nem járul hozzá.

(5) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megôrzésé-
rôl, üzemeltetésérôl a képviselô-testület, a polgármesteri hi-
vatal, a gazdasági ellátó szervezet, az önkormányzat intéz-
ményei, valamint az e vagyontárgyakat üzemeltetô gazdasá-
gi társaságok útján gondoskodik.

(6) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasz-
nosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyi-
latkozat megtételére jogosult személy köteles a szerzôdés-
ben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának 
nyilvánossága

8. § (1) Az önkormányzati vagyont 1 000 000 Ft értékhatár
felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasz-
nosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt eset-
ben zártkörû– versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot
tevô részére lehet.

(2) Az ingatlan nyilvános értékesítésére, hasznosítására
irányuló döntés alapján a Polgármesteri Hivatal, ingóság
nyilvános értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés
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alapján a vagyonkezelô szerv feladata a versenytárgyalás le-
bonyolítása.

(3) A szerzôdés megkötésére a polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

ellenôrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást.
(5) Az 5 000 000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítés-

re, vagyonhasznosításra vonatkozó szerzôdéseket az az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 15/B. § (1) szerinti tartalommal kötelezô köz-
zétenni a szerzôdés létrejöttét követô 60 napon belül. A köz-
zétételrôl a polgármester gondoskodik.

6. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
9. § (1) A vagyon értékének megállapítására a nyilvántartá-

si érték az irányadó.
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint

kell megállapítani:
a) értékpapír esetén a névérték alapján,
b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem

régebbi értékbecslés alapján.
(3) Ha a szerzôdés tárgya több vagyontárgy vagy vagyon-

tömeg, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek
alkalmazásakor a vagyontárgyak vagy vagyontömeg együt-
tes értéke az irányadó.

(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során meg-
állapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyi-
ben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

7. Eljárás a tulajdonos képviseletében
10. § (1) Az önkormányzati vagyont érintô hatósági eljárás-

ban a tulajdonost megilletô nyilatkozattételi jogot, to-
vábbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél
jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról
a polgármester gondoskodik.

8. Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes
átruházása, követelés elengedése

11. § (1) Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes haszná-
latba adására kizárólag a képviselô-testület jogosult,
ha a kedvezményezett a vagyon használatával a köte-
lezô vagy önként vállalt önkormányzati feladatok tel-
jesítését vállalja, és a vagyonrész e feladat, ellátásához
szükséges. 

(2) Önkormányzati ingatlanvagyon ingyenes használat-
ba adása esetén a kedvezményezett visel minden, a haszná-
lattal kapcsolatban felmerülô költséget – ideértve az esetle-
gesen felmerülô adófizetési kötelezettségeket.
12. § (1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy ked-

vezményesen átruházni – a törvényben meghatározott
eseteken kívül – a következô célra lehet:
a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
b) kötelezettségvállalással, közérdekû célra,
c) közalapítvány javára, alapítványrendeléssel, vala-

mint
d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.

(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben
mondhat le részben vagy egészben követelésérôl:

a) csôdegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által

írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem
térül meg,

d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült
meg,

e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (arányta-
lan költségráfordítással) érvényesíthetô, valamint

f) ha a követelés kötelezettje nem lelhetô fel, és ez
dokumentumokkal hitelt érdemlôen bizonyított.

9. A felajánlott vagyon elfogadása
13. § (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára le-mond-

tak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelô el-
fogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötele-
zettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére 1 000 000 forint értékha-
tár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához
szükség van a képviselô-testület jóváhagyására.

10. Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
14. § A képviselô-testület kizárólagos hatáskörébe tartoz-

nak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó dönté-
sek, értékhatártól függetlenül:
a) az önkormányzat tulajdonát képezô vagyontár-

gyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való
besorolása,

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történô ki-
jelölése,

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló ré-
szesedéseinek értékesítésre történô kijelölése, va-
lamint pénzbeli és apport befektetése társaságok-
ba,

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni
fedezet biztosítékul nyújtása,

e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,
f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú ér-

tékpapír vásárlása,
g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, valamint
h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának en-

gedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz
való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.

15. § (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb dön-
tések értékhatártól függôen az önkormányzat és szer-
vei hatáskörébe tartoznak.

(2) A képviselô-testület hatáskörébe tartozik:
a) az 1 000 000 Ft feletti vagyontárgy vásárlása,
b) az 1 000 000 Ft értékhatár felett a vagyontárgy ér-

tékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasz-
nosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul
adása és egyéb módon való megterhelése, valamint

c) a behajthatatlan követelések törlése 300 000 Ft ér-
tékhatár felett.

(3) A képviselô-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsá-
gának hatáskörébe tartozik:

a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésé-
nek, hasznosításának ellenôrzése,

b) a biztosítási szerzôdések megkötésének vélemé-
nyezése,

c) a  Képviselô-testület  által  értékesítésre  kijelölt,
1 000 000 Ft értékhatár alatti ingatlan elidegeníté-
se, használatának, illetve hasznosítási jogának át-
engedése, biztosítékul adása, egyéb módon történô
megterhelése,

d) 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft értékhatárig az ingó va-
gyontárgy adásvételének engedélyezése, gépjármû-
vek adásvétele, valamint az éves költségvetésben
jóváhagyott beszerzések engedélyezése,

e) 1 000 000 Ft értékhatár alatt, az ellenérték nélkül
felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása,
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f) a behajthatatlan követelések törlése 30 000 Ft és
300 000 Ft között.

(4) A vagyonkezelô hatáskörébe tartozik:
a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhetô vagyon – két

évet meg nem haladó – határozott idôtartamú bér-
beadás útján történô hasznosítása,

b) a használatában, kezelésében lévô, 100 000 Ft ér-
téket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyo-
ni értékû jog értékesítése, valamint

c) a 30 000 Ft – a számviteli szabályok szerint számí-
tott – egyedi értéket meg nem haladó elavult ingó-
ságok értékesítése.

(5) A polgármester jogosult:
a) a hatáskörrel rendelkezô szerv döntése alapján a

vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére,
b) megkötni a nem intézményi használatban lévô bér-

leti szerzôdéseket, valamint
c) megkötni – a Pénzügyi és gazdasági Bizottság véle-

ményének figyelembevételével – a biztosítási szer-
zôdéseket

d) a behajthatatlan követeléseket 30 000 Ft-ig törölni.
16. § (1) E rendelet alkalmazásában a vagyonnal való ren-

delkezés és a tulajdonosi jogok gyakorlása:
a) az elidegenítés, adományozás,
b) a vagyon megterhelése, ideértve a vagyon biztosí-

tékul adását, zálog- és jelzálogjog, illetve szolgalmi
jog alapítását, használat jogának biztosítását, ha-
szonkölcsönbe adását, elidegenítési és terhelési ti-
lalom vállalását, komfort levél nyújtása,

c) a vagyon gazdasági és nonprofit gazdasági társasá-
gokba apportként történô bevitele, alapítványok,
közalapítványok rendelkezésére bocsátása,

d) az önkormányzat tulajdonán fennálló vagyonérté-
kû jog gazdasági társaság rendelkezésére bocsátá-
sához való hozzájárulás,

e) a vagyonhasznosítás, ideértve a vagyon használat-
ba, hasznosítás céljából való használatba adása,
üzemeltetésbe, bérbe, haszonbérbe adását, lízing
szerzôdéssel való hasznosítását, koncesszióba adá-
sát, támogatásra történô felajánlásait,

f) az önkormányzatot megilletô, ingatlanra vonatko-
zó vagyoni jog alapítása és gyakorlása,

g) gazdasági és nonprofit gazdasági társaságokban
üzletrész, részvény alapján az önkormányzatot
megilletô tulajdonosi jog gyakorlása,

h) önkormányzati közfeladat ellátása érdekében a va-
gyon bérbe, üzemeltetésbe, használatba, illetve
hasznosítás céljából való használatba, vagyonkeze-
lésbe adása, és elvonása,

i) vagyonszerzés,
j) (tagi) kölcsön nyújtása,
k) önkormányzati vagyont érintô hatósági eljárásban

az önkormányzatot megilletô jog gyakorlása,
l) közérdekû kötelezettségvállalás.

11. Vagyonkezelôi jog létesítése

17. § Az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása
érdekében az Önkormányzat a közfeladatot Nvt. alap-
ján átlátható jogi személynek, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezô szervezetnek átadhatja, s a feladatát-
adáshoz szükséges, tulajdonában lévô törzsvagyonára
és üzleti vagyonára az átvevôt megilletô vagyonkezelôi
jogot létesíthet.

18. § Vagyonkezelôi jog létesítésére az alábbi közfeladatok-

hoz kapcsolódva kerülhet sor:
a) az épített és természeti környezet védelme
b) a helyi közutak és közterületek fenntartása, közterü-

leten közúti jármûvel való várakozás (parkolás) biz-
tosítása

c) a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása
d) gondoskodás a helyi tûzvédelemrôl
e) az óvodákról, az alapfokú nevelésrôl, oktatásról gon-

doskodás
f) az egészségügyi ellátásról gondoskodás
g) a szociális ellátásról gondoskodás
h) gondoskodás a gyermek és ifjúsági feladatokról
i) a közösségi tér biztosítása

j) közmûvelôdési, tudományos, mûvészeti tevékeny-
ség, sport támogatása

k) nemzetiségi kisebbségek jogai érvényesítésének biz-
tosítása

19. § A vagyonkezelôt – ha jogszabály másként nem rendel-
kezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulaj-
donos kötelezettségei – ideértve a számvitelrôl szóló
törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési
kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem idegenít-
heti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy
más dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul
nem adhatja, és a vagyonkezelôi jogot harmadik sze-
mélyre nem ruházhatja át, nem terhelheti meg.

20. § (1) Vagyonkezelôi jogot az önkormányzati közfeladat
átadásához kapcsolva ellenérték fejében, vagy ingyene-
sen lehet megszerezni és gyakorolni.

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a vagyonkezelôi
jog nyilvános pályázat útján, ellenérték fejében szerezhetô
meg. A pályázat tartalmát a képviselô-testület hagyja jóvá és
a pályázat elbírálásáról a képviselô-testület dönt. A pályáza-
ti eljárás szabályait jelen rendelet 4. sz. melléklete tartal-
mazza.

(3) Kijelöléssel vagyonkezelôi jog kizárólag ingyenesen
szerezhetô meg.

(4) A vagyonkezelôi jog megszerzésének feltétele, hogy a
vagyonkezelô a feladatellátással összefüggô jogokat, kötele-
zettségeket átvegye.

(5) Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelôi jog megszerzé-
séhez az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés is szüksé-
ges. A vagyonkezelôi jog jogosultja köteles gondoskodni az
ôt megilletô vagyonkezelôi jog ingatlan-nyilvántartásba tör-
ténô bejegyeztetésérôl.

(6) A 18. §-ban meghatározott közszolgáltatások ellátá-
sához szükséges önkormányzati tulajdonban lévô ingó- és
ingatlanvagyon kezelésbe adása vagyonkezelô szerzôdéssel
történik.

(7) A vagyonkezelési szerzôdésnek – figyelemmel az ön-
kormányzati közfeladatra és az ahhoz kapcsolódó önkor-
mányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmazni kell:

a) a vagyonkezelô által kötelezôen ellátandó önkor-
mányzati közfeladat és az ellátható egyéb tevékeny-
ségek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkeze-
lô a közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak
olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne ve-
szélyeztesse az átadott közfeladat ellátását,

b) a vagyonkezelô által a feladatai ellátásához alvállal-
kozók, illetôleg közremûködôk igénybevételére, és
ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon
birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó ren-
delkezéseket,

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe
adott eszközöknek a helyi önkormányzat számviteli
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nyilvántartási adataival megegyezô tételes jegyzéket
értékével együtt, azon belül a kötelezô önkormány-
zati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését, a
vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodás-
ra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való
vállalkozás feltételeit,

d) a vagyonkezelôi jog megszerzésének ellenértékét, il-
letve az ingyenesség tényét, a vagyonkezelésbe vett
vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek telje-
sítésének módját és formáját,

e) az önkormányzat költségvetését megilletô – a va-
gyonkezelésbe adott vagyon kezelésébôl származó –
befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott
vagyonnal történô elszámolásra vonatkozó rendel-
kezéseket,

f) a szerzôdés teljesítésének biztosítására vonatkozó
rendelkezéseket,

g) a teljesítés biztosítására szolgáló mellék-kötelezett-
ségeket és egyéb biztosítékokat,

h) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetôen
eredményes gazdálkodásra vonatkozó elôírásokat,

i) a vagyonkezelési szerzôdés idôtartamát.
(8) A vagyonkezelônek a tulajdonosi hozzájárulást kell

beszereznie a vagyonkezelési tevékenység körében felmerü-
lô bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységhez. A
tulajdonosi hozzájárulást a polgármester jogosult megadni.

(9) Az önkormányzat negyedévente ellenôrzi a vagyon-
kezelôi jog gyakorlását, az átadott vagyon rendeltetésszerû
használatát és kezelését.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2013.02.27. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

15. § Hatályát veszti az Önkormányzat Képviselô-testület-
ének a 11/2003. (VI. 15.) Kt. rendelettel módosított, az
önkormányzat vagyonáról szóló 9/2000. (X. 10.) Kt.
rendelete.

Paksi Imre Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea
polgármester jegyzô

Pilisborosjenô Önkormányzat Képviselô-testületének
7/2013. (III. 19.)

számú önkormányzati rendelete
(hatályos 2013.  03. 20. napjától)

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérôl
szóló 9/2012. (III. 12.) számú rendelet módosításáról

Pilisborosjenô Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete (továbbiakban: képviselô-testület) az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban
Áht.) 34. §-a, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló
368/2012 (XII. 31) Korm. rendelet 42. §-ában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a  tárgyévi költségvetés módo-
sításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) al-
kotja.

1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) be-
kezdés kerül:

„(1) A Képviselô-testület az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények
együttes, 2012. évi költségvetési fôösszegét

549.163 eFt bevétellel, 
549.163 eFt kiadással

állapítja meg, ezen belül
– a felhalmozási bevételeket                2.114 eFt
– a felhalmozási kiadásokat             101.609 eFt 
– a felhalmozási célú hitelfelvételt     99.495 eFt,

– a mûködési bevételeket                447.554 eFt
– a mûködési kiadásokat                 447.554 eFt összegben 

hagyja jóvá.”
2. §

A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi 9. § kerül:

„9. § (1) A Képviselô-testület a 6/1. számú melléklet sze-
rint
a) az év közbeni mûködési-gazdálkodási gondok

enyhítésére 7.091 eFt összegû általános tartalé-
kot,

b) a mellékletben megjelölt célokra 40.000 eFt ösz-
szegû céltartalékot,

(2) A Képviselô-testület a 4. sz. mellékletben 500 eFt pá-
lyázati összeget hagy jóvá.”

3. §

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyében, e rendelet 2.
számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2/1. számú melléklete helyében, e rendelet
2/1. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 2/2. számú melléklete helyében, e rendelet
2/2. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. számú melléklete helyében, e rendelet 3.
számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. számú melléklete helyében, e rendelet 4.
számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyében, e rendelet 6.
számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 6/1. számú melléklete helyében, e rendelet
6/1. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 6/2. számú melléklete helyében, e rendelet
6/2. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 6/3. számú melléklete helyében, e rendelet
6/3. számú melléklete lép.

(10) A Rendelet 6/4. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/4. számú melléklete lép.

(11) A Rendelet 6/5. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/5. számú melléklete lép.

(12) A Rendelet 6/6. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/6. számú melléklete lép.

(13) A Rendelet 6/7. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/7. számú melléklete lép.

(14) A Rendelet 6/8. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/8. számú melléklete lép.

(15) A Rendelet 6/9. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/9. számú melléklete lép.

(16) A Rendelet 6/10. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/10. számú melléklete lép.

(17) A Rendelet 6/11. számú melléklete helyében, e rende-
let 6/11. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2013.03. 20. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Paksi Imre s. k. Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea s. k.
polgármester  jegyzô
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A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület, a Jövô Jenô
Alapítvány és az Ürömért Egyesület 2012. szeptember-
tôl valósítja meg a Családi közösségek megerôsítése
Üröm és Pilisborosjenô községekben címû projektjét. 

Folyamatos képzések, csoportfoglalkozások a Misszi-
ós Házban (Iskola u. 2.)

Családi Mûhely 
Interaktív, mentálhigiénés foglalkozás családi életre ké-
szülôknek és már gyakorlóknak, pszichológusok veze-
tésével a családi kommunikáció és konfliktuskezelés
fejlesztésére.
Szombatonként, április 13., 20., május 4., 11., 25. 09.00-13.30-ig.

Intimitások kertje – Szülôk Iskolája,

filmvetítéssel
Szombatonként, április 6., 13., 27., május 11., 25. 10.00-16.00-ig.

Disputa – csoportfoglalkozások 14-25 évesek-

nek
Péntekenként, április 5., 12., május 3., 17., 31. 16.00. órától

Családi életre nevelés (CsÉN)
– 14-25 éveseknek
Péntekenként, április 5., 19., 26., május 10., 24. 16.00. órától. 

mintApa
A tematikus sorozatunkban meghívott neves vendége-
ink mint apaként és mintaapaként is mesélnek maguk-
ról.

Süveges Gergô újságíró, mûsorve-
zetô – április 19.

Ungváry Krisztián történész elôadá-
sa: A Horthy-rendszer mérlege, má-
jus 10.

Kézmûves foglalkozások a
Játszóházban: 
Március 28. csütörtök 16.00: készülés Húsvétra
Május 18. szombat 16.00: készülés Pünkösdre

ÉLETFA, BABAZÁSZLÓ
Életfát és Babazászlót adunk minden 2012–2013-ban
született csecsemônek. 

Igénylés, további információ a www.csaladert.hu olda-
lunkon vagy Bárdy Károlynál a Charlie@Uromert.hu cí-
men. 
Aktuális programjainkról olvashat a www.csaladert.hu
oldalon. 

FÖLD NAPI SZEMÉTGYÛJTÉS
Április 20. szömbat délelött 10 órától. Ialálkozás a
Mûvelôdési Ház elötti parkolóban.  Konténert, kesztyût,
zsákokat, szendvicset és teát biztosítanak a szervezôk. 
Új program : önkéntes segítôknek díjtakan lovaglás –
lovagoltatás. Szervezô: Jövô Jenô és NOE.

Lökkös Attila
projektvezetô

Közösségfejlesztés 
a Családokért


