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Pilisborosjenôi

Hírmondó
Tisztelt  Olvasók!

A Hírmondó jelen számában polgármesteri, képviselôi beszámolókat 
olvashatnak az elmúlt két (!) évben végzett munkáról. Bízzunk abban,
hogy az elkövetkezôô öt éves ciklust lezáró írásokban is legalább ennyi,

de reméljük több eredmény szerepel majd.
a szerk.

Újabb négy év
elteltével ismét he-
lyi választásokra
kerül sor a jövô
hónapban. Az el-
múlt idôszak látvá-
nyos változásokat
nem hozott ugyan,
de takarékos gaz-
dálkodás mellett a
település fejlôdé-
séhez szükséges

folyamatokat sike-
rült megalapozni, elôkészíteni. Nyilvánvalóvá
vált, hogy a falu önerejébôl nem tudja évtize-
des gondjait megoldani, pályázni kell, és a pá-
lyázati támogatásokra továbbra is szükség
lesz. Kívánom, hogy a választás után felálló
testület vállalja a megkezdett folyamatok to-
vábbvitelét, emellett ôrizze meg a település
gazdasági, anyagi függetlenségét!

Mivel – elsôsorban személyes okok miatt –
úgy döntöttem, hogy nem indulok a mostani
választáson, ezért ezúton szeretném megkö-
szönni minden pilisborosjenôi lakosnak az
együttmûködését, mellyel a közös gondjainkat
megoldani igyekeztek, segítettek. A jövôben
magánemberként szeretném figyelemmel kí-
sérni szûkebb pátriánk hétköznapjait és ünne-
peit. 

Az új testületnek azt kívánom, hogy ered-
ményesen tudja szolgálni a közjót és a falu bé-
kéjét, gyarapítsa a falu vagyonát. Minden ked-
ves Pilisborosjenôinek jó egészséget, jókedvet,
tartalmas éveket és eredményeket kívánva el-
köszön Önöktôl

Paksi Imre
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A Kormány legutóbbi ülésén döntés született az Aura ingatlan együttes tárgyában:

ÚJRA FALUNK TULAJDONÁBA KERÜLT A RÉGI ISKOLA!
Felújításáról, hasznosításáról már az új testület dönt.
(Úgy hírlik, hogy az októberi választáson nem függetlenként induló polgármester
jelölt és csapata már a frissen visszakapott épületegyüttes eladását fontolgatja. Ne
ijedjünk meg! Ez azért sem lenne lehetséges, mivel az állam biztosan nem járulna
hozzá.....)

a szerk.

Jó hírJó hír, , 
hangsúlyozzuk!hangsúlyozzuk!

Tisztelt Olvasók!

Most így, a számomra ,,csonka”
ciklus vége felé engedjék meg, hogy -
remélhetôleg, szerkesztôként és kép-
viselôként is jelképes- búcsúzásként
néhány sorban kis visszatekintést ad-
jak Önöknek a Pilisborosjenôi Hír-
mondó történetébôl. 

A lapot, még a kilencvenes évek
elején Szegedi Róbert polgármester
úr alapította azzal a céllal, hogy a fa-
lu közéletét bemutató, az önkor-
mányzat munkáját segítô, és a község
történéseirôl valósághûen tájékozta-
tó hírforrást hozzon létre. A kezde-
tekkor Mayer Róbert úr szerkesztet-
te a lapot. Abban az idôben a Mûve-
lôdési Ház ,,vezetôjeként", munkám-
ból adódóan folyamatos kapcsolat-
ban voltam az önkormányzattal és
Szegedi polgármester úrral. Gondo-
lom ez is közrejátszott abban, hogy
engem kértek fel a Hírmondó szer-
kesztési feladataira, melyet sok évig
társadalmi munkában végeztem. Ez
idestova 20 éve történt. A munkafo-
lyamat akkor magába foglalta az
anyagok összegyûjtését, tipográfiai
szerkesztését, a pesti nyomdába való
leadást, elhozatalt, postázást is. Eze-
ken a feladatokon felül számtalan
cikket, beszámolót, tudósítást írtam a
lapban. A megbízás elfogadása után
közel nyolc évig vettem részt a Hír-
mondó kiadásában. 

A 2002-es ,,községvédôs” ciklus el-
sô napjaiban új (fô!) szerkesztô ka-
pott megbízást. ô jelentôs tiszteletdíj-
ért végezte a munkát. Pazarló oldal-
szám mellett négy évig nem éppen
közpénz kímélô volt a lap kiadása...

2006-ban a falu lakói megtiszteltek
bizalmukkal és képviselônek válasz-
tottak. Ekkor kaptam újra megbízást
a lap szerkesztésére. Ezután a Hír-
mondót a helyi Római Bt. nyomta és
a tipográfiai szerkesztést is ôk végez-
ték. Nem lehetünk eléggé hálásak
Kónya Gábor úrnak a hosszú éveken

Fejezetek a Hírmondó történetébôl

át a falu javára, önköltségi áron vég-
zett lelkiismeretes munkájáért. Kü-
lön köszönet jár az olvasók, képvise-
lôk, intézmények, egyesületek, isko-
la, óvoda, különféle csoportok, ala-
pítványok közremûködéséért is, mi-
vel segítségük nélkül nem lehetett
volna a lapot kiadni sem akkor, sem
most. Itt ki kell emelnem Fáy Árpád-
né Emese személyét, aki a kilencve-
nes évek végétôl 2002-ig önzetlenül
segített a lap szerkesztésében. Sôt
pályázati forrást elnyerve növelte
számítógépes kapacitásunkat, mely
által a szerkesztés könnyebbé, kor-
szerûbbé vált.

A 2010-es választáskor a falu lakói
ismét váltást akartak. Ekkor egy
újabb szerkesztô és nyomda kezdte
el a Hírmondó kiadásával kapcsola-
tos munkát. Szemre valóban tetsze-
tôs, de méreg drágán kiadott lap ké-
szült két évig. A lap kihordását a
Posta helyett egy Bt-re bízták. A szí-
nes kiadvány nagyon sokba került fa-
lunknak. Úgy évi négy-öt millió fo-
rintba. Ez két év alatt közel 10 millió
forint! 

Mikor 2012-ben – az ismert okok
miatt – ismét képviselôi megbízást
kaptam. Ekkor ismét feladatom lett
a Hírmondó szerkesztése. Azóta a

lap átlagban kéthavonta jelenik meg,
takarékos oldalszámban, az anyagi
lehetôségekhez mért külalakban ke-
rül kiadásra. A helyi Római Bt.
nyomda a régi feltételekkel végzi a ti-
pográfiai szerkesztést és a nyomást.
Most ismét a Posta viszi ki a lapot. 

Közel egy éve határozott a testület
arról, hogy a rendeleteket, testületi
határozatokat nem közli teljes terje-
delemben a lapban. A döntés okai: a
mai egyéni tájékozódási lehetôségek
már tág teret adnak a lakóknak a kí-
vánt információ megszerzéséhez, van
önkormányzati honlap, a Hivatalban
kifüggesztésre kerülnek a rendeletek,
határozatok. És a legfôbb indok: a
2012-ben ,,örökül kapott” szorító
anyagi helyzet miatt folyamatosan
szigorú gazdálkodást kell folytatni.
Ez a határozat is hozzájárult ahhoz,
hogy az utóbbi két év alatt a lap ki-
adása megközelítôleg másfél millió
forintba került falunknak. 

Persze nem minden a költség. A
belbecs is számít! Erre is figyeltünk.
De emellett igyekeztük a lapot csak
fontos, aktuális információkkal meg-
tölteni, azonban, ha éppen nem volt
közlendô, nem gyártottunk híreket! 

Tavaly sikerült képviselôi elôter-
jesztésem révén lehetôséget teremte-
ni arra, hogy a helyi vállalkozók in-
gyen hirdethessenek a lapban. Azóta
minden számban kétoldalnyi hirdetés
van. Ha rajtam múlik az elkövetkezô
években is adott lesz az ingyenes hir-
detési lehetôség. Az önkormányzat
ily módon is segítheti a helyi cégek,
iparosok ismertté válását, forgalmuk
növelését. Bízom abban, hogy az
iparûzési adó növekményen keresztül
falunk is részesül eredményeikbôl. 

Tisztelt Olvasók!

Köszönöm, hogy az Önök segítsé-
gével szolgálhattam falunkat! Remé-
lem, lesz rá módom a jövôben is!

Windisch László
képviselô-szerkesztô
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Tisztelt pilisborosjenôi Lakók!

A ciklus végéhez közeledve szeret-
nék néhány szót szólni az elmúlt két
évben végzett munkáról, de elôbb en-
gedjenek meg egy kis ,,történelmi"
visszatekintést.

2010-ben falunk választópolgárai-
nak többsége az az év tavaszán kor-
mányra került párt támogatását élvezô
Paksi Imre vezette képviselôi csopor-
tot tisztelte meg bizalmával. Gondol-
ták: négy évre, vagy tán még többre
biztosítva van falunk jövôje. A válasz-
tók bíztak a kormánypárt által támo-
gatott képviselôkben, a munka el is in-
dult, megalakult az új testület. Innen
kezdve azonban folyamatos mélyrepü-
lés indult el. Számtalan rossz döntés született. Ezek egyike
a Falugondnok Kft létrehozása volt. Errôl néhány sorral
lejjebb írok bôvebben.

2012 ôszén kerültem képviselôtársaimmal együtt ismét
a képviselô testületbe, miután a nagy küldetéstudattal in-
duló képviselôk többsége, két év pazarló gazdálkodás után
egyenként lemondva távozott. Ekkor kaptam meg az alpol-
gármesteri megbízást. Rögtön azon voltunk, hogy stabili-
záljuk a pénzügyi helyzetet, racionalizáljuk a költekezést.
Igaz, ezért mindenkinek áldozatot kellett hoznia. Ezen fáj-
dalmas döntések egyike volt az adórendelet átdolgozása,
módosítása. Az adóteher növelésével egy idôben olyan, ad-
dig nem nyújtott kedvezményeket vezettünk be (nyugdíja-
sok, sok gyermeket nevelô családok, haszonélvezettel ren-
delkezô idôsek számára) melyekkel még csökkent is  adó-
terhelésük. Ráadásul a beépített telken – 3000 négyzetmé-
terig – nem kell telekadót fizetni. Ígértük, hogy amint le-
het csökkentjük a lakók terheit. Varga István képviselôtár-
sam is írja: a polgármester a mai napig akadályozza adó-
csökkentési elôterjesztésünk napirendre vételét. Ígérjük
Önöknek, hogy, amennyiben polgármester jelöltünkkel
együtt többségben lehetôséget kapunk a további munkára,
még az idén elsô feladataink egyike lesz az adórendelet
korrekciója. 

Sajnos olyan örökséget hagytak ránk elôdeink (ellen-
tétben velünk, akik minimum 180 millió forintot hagytunk
a kasszában 2010-ben) hogy még az adókorrekcióval sem
jutott pénz az utak látványos felújítására, új utak építésé-
re. Az idôjárás és az elhasználódás okozta károk kijavítása
is rengeteg pénzt elvitt. 

Az új testület 2012 ôszén a kiadások lefaragásának elsô
mozzanataként hozzáfogott a Falugondnok Kft felszámo-
lásához. Írásom elején jeleztem, hogy a Falugondnok Kft
megalapítása az egyik legrosszabb és legfeleslegesebb dön-
tése volt a 2010-ben megalakult képviselô testületnek.
Több mint 30 millió forintba került évente Önöknek! Rá-
adásul a Kft alapítása sem volt mindenben a törvényeknek
megfelelô. Zûrös, nem átgondolt vállalások, vásárlások,
kérdéses, felelôtlen kifizetések történtek. 2012 ôsze óta
folyamatban van a Kft felszámolása. Az önkormányzat ál-
tal teljesen feleslegesen apportként bevitt két önkormány-
zati telek nincs veszélyben, mivel a Földhivatal törvényi
feltételek meglétének hiánya miatt szerencsére nem írta át
a Kft tulajdonába. Amennyiben lehetôségünk lesz folytat-
ni a munkát, záros határidôn belül megoldjuk a Kft felszá-

molását, amit jelenleg  az ügyvéde-
ink lassú munkája is megnehezít. 

A Kft. feladatát a Gondnoki
Csoport vette át. ôk az Önkormány-
zat keretén belül dolgoznak köz-
munkásokkal kiegészítve. Anyagiak
szûkössége miatt fôleg a falukép
szebbé tételén (fûnyírás, növényül-
tetés, szemetesek ürítése, falutaka-
rítás, kisebb javítások elvégzése)
dolgoznak. Próbáljuk virágosabbá,
élhetôbbé, barátságosabbá tenni a
falut, támogatva a lakossági kezde-
ményezéseket is. Erre a legjobb pél-
da a mostanában társadalmi össze-
fogással készült Kevélyhegyi Pihe-
nôhely kialakítása. Az önkormány-

zat tulajdonba vette a pihenôhelyet.
A legrosszabb idôkben is támogattuk a civil szerveze-

tek munkáját, anyagilag és erkölcsileg is. Az idén példá-
ul a kért támogatási összegeket teljes egészében meg-
kapják az egyesületek. Ezzel nagymértékben hozzájárul
az önkormányzat a falu társadalmi életének jobbításá-
hoz.

Jó esélyünk van a régi iskola területének és épületé-
nek újbóli tulajdonba vételére. Így, amennyiben a jelen-
legi iskola ,,kinövi” az épületet lesz lehetôségünk ide át-
helyezni. Persze ehhez komoly állami forrásokat is kell
szerezni, mert az épület és a telek nagyon leromlott álla-
potban van jelenleg. Az épület megkapása azért is fon-
tos lenne, mert az állam tornaterem építési programot
hajt végre. Mi a második ütemben számíthatunk egy ,,B”
típusú, kettéosztható tornaterem megépülésére, amely a
jövô év folyamán valósul meg. Ez nem férne el a mosta-
ni iskola területén. Szeretnénk ennek az épületegyüttes-
nek a megvalósítási munkáiban részt venni, hiszen több
választási cikluson keresztül dolgoztunk azért, hogy a di-
ákok és tanárok régi vágyát a tornaterem megvalósulását
teljesíthessük, de eddig sosem volt igazi lehetôség a
megvalósításra. Az épület hotel szárnyát lehetne valami
hasonló célra hasznosítani. Ötletek vannak.

Eredményeink közül talán a Bécsi úti zebra (sajnos
csak egy...) megvalósulása tekinthetô az egyik legfonto-
sabbnak. Erre nagyon büszkék vagyunk, annak ellenére,
hogy a 2006-2010-ig tartó ciklusban a képviselôk, köztük
a 2012-ben ismét képviselôi megbízást kapó Varga Ist-
ván, Windisch László, Rafainé Üllei Erzsébet és jóma-
gam teljes 2009-es évi tiszteletdíjunkat felajánlva három
zebra építését szerettük volna elérni. A kivitelezô nem
igyekszik, hiszen még nincs teljesen kész az átkelô, de
már a jelenlegi formájában is védelmet nyújt az ott átkel-
ni szándékozóknak. Úgy tudjuk, hogy felmart útfelület
kijavítása után felkerül a helyére a festés és a tábla is. Ha
lehetôségünk lesz rá továbbra is azon leszünk, hogy még
két zebra épüljön a Bécsi úti településrésznél.

A magam részérôl ennyit kívántam elmondani a rövi-
dített ciklusban végzett munkánkról. Remélem sikerült
képviselô társaim gondolait kiegészítenem. Bízom ab-
ban, hogy a jövôben is lesz lehetôségem, lehetôségünk a
megkezdett munkát folytatni. 

Heves László
alpolgármester

Alpolgármesteri beszámoló
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A választási ciklus végéhez közeled-
ve feladatomnak érzem, hogy elszámol-
jak az elmúlt két év elvégzett munkájá-
val Önök felé.

Két évrôl beszélek, mivel a 2010-évi
választások során a választók változást
akartak és egy teljesen új összetételû
testületet bíztak meg a Községünk irá-
nyításával. Megalakulása után ezen tes-
tület 18 hónapig valahogy mûködött is,
de ez alatt az idô alatt az elôzô képvise-
lô testülettôl ,,örökölt” 180 millió Ft
készpénz – a nem felelôs gazdálkodás
következtében – jórészt elfogyott. A
pénzhiány ellensúlyozására még 2011 év
végén adórendelet módosítást (!) haj-
tottak végre, viszont akkor még a gaz-
dálkodáson nem szigorítottak, ezért a
bejött többletbevétel el is folyt valaho-
vá. A késôbb kényszerûen mégis beve-
zetett takarékossági intézkedések hatá-
sára a képviselôk egy kivétellel lemond-
tak mandátumukról, köztük az alpol-
gármester asszony Lökkös Krisztina is.

2012. október elején tette le az esküt
az újjá alakult képviselô testület, mely
az következô összetételben kezdte meg
a munkát: Paksi Imre hivatalban maradt
polgármester, Hunya Éva, Heves Lász-
ló, Rafainé Üllei Erzsébet, Szirtes Ger-
gely (képviselôként ô maradt meg egye-
dül az elôzô testületbôl) Varga István,
Windisch László képviselôk. Az új kép-
viselôk tisztában voltak csôd közeli
helyzettel, ezért már az alakuló ülésen -
a község és lakói érdekében- csökken-
tették a tiszteletdíjukat (ellentétben a
lemondott képviselôkkel), ami a mai
napig nem változott. Természetesen az
újonnan belépô képviselôknek az
,,örökölt” csôd közeli helyzetben nehe-
zebb dolguk volt a gazdálkodással, ezért
szükségszerû intézkedéseket kellett
meghozniuk a bevétel növelése, vala-
mint a kiadások csökkentése érdeké-
ben.

Negatív öröksége volt az újraalakult
képviselô testületnek az is, hogy elôdei
útépítése kapcsán, az elmaradt közbe-
szerzési eljárás miatt a Közbeszerzési
Döntôbizottság megbüntette, pénzbír-
ság befizetésére kötelezte az Önkor-
mányzatot, melyet még ôk megfelleb-
beztek a bíróságnál. Másodfokon a bí-
róság helyt adott a Döntôbizottság ha-
tározatának, a büntetést ki kellett fizet-
ni, viszont akik tehettek errôl, azok már
nem voltak képviselôk így ezt a pénzt is
a falunak kellett kifizetnie.

További örökség volt egy beadott pá-
lyázat melyet ,,szakszerûen” készítettek
el és pályáztak bruttó 210 millió Ft-ra
egy tagi óvoda építésére, melyet 2013-
ban elnyertnek minôsített a kiíró és csak

ekkor derült ki, hogy a pályázati terv
megvalósításához nem elég a pályázati
pénz, mivel a legolcsóbb ajánlat is 310
millió Ft volt. Az elkészített tervek
szakértô által elvégzett vizsgálatakor
kiderült, hogy egy átgondolatlan, funk-
cionálisan nehezen mûködtethetô, bô-
víthetetlen épületet terveztek, mely
magas költségen üzemelt volna annak
ellenére, hogy a legmodernebb meg-
újuló energiát használó rendszert épí-
tették volna be. A jelenlegi képviselô
testület közel egy éves munkájának kö-
szönhetô, hogy a napokban elkezdôd-
het az építkezés, egy funkcionálisan jól
használható és a bôvíthetôség lehetôsé-
gét is magában hordozó épület együttes
lesz és belefér a pályázati pénzbe. Itt
megjegyzem: az idén sikerült további
30 millió forint plusz forrást szerez-
nünk a terv megvalósításához.

Szintén örökség a 2010-ben aláírt
megállapodás a Malomdûlô Kft-vel,
melyet a 2010-ben a frissen megválasz-
tott Paksi féle képviselô testület bírósá-
gi eljárás keretében kívánt semmissé
nyilvánítani. A bíróság a semmisségi
keresetet elutasította és 6 millió Ft per-
költség megfizetésére kötelezte az Ön-
kormányzatot. A semmisségi perrel egy
idôben a Malomdûlô Kft. is indított egy
kártérítési pert, melynek a kimenetelét
erôsen befolyásolja a semmisségi per
eredménye. Ezekre a perekre nem ke-
rült volna sor amennyiben felelôsen
gondolkodó képviselôk ülnek a megfe-
lelô székekben.

A 2012 ôszi ,,váltás” után elkészült
és elfogadásra került az új Szabályzási
Terv és a Helyi Építési Szabályzat, bár
még tartalmaz olyan elemeket, amelye-
ket módosítani szükséges, de többségé-
ben a mai igényeknek, törvényeknek
megfelelô és feloldotta a 2002 év óta
meglévô ellentmondást több fejlesztési
területen, így elkezdôdhetett a munka
pl. BT Zrt. területén is. A Téglagyári út
lejegyzése is megtörténhetett és az
,,ajándék” telkek átadása is folyamat-

ban van, mellyel a falu vagyona jelentô-
sen gyarapodik.

76 millió Ft értékben eredményesen
pályáztunk energetikai korszerûsítésre
az Óvoda és az Általános Iskola épüle-
tére. A munkák már javában folynak,
elkészülésük még ebben az évben vár-
ható. A pályázat hozománya egy gazda-
ságosabban üzemeltethetô energiataka-
rékos rendszer üzemeltetése a két in-
tézményben. Természetesen a korszerû-
sítés mellett elvégeztetünk több olyan
munkát (tetôcsere, konyhai szellôzés
cseréje, …), ami szükségessé vált az
idôk során.

Önkormányzatunk az MNV Zrt. felé
igényt jelentett be az AURA épületé-
nek (a régi Iskola Üröm határában)
hasznosítására, melyet elsô körben el-
utasítottak. A továbbiakban többször
megerôsítettük az igényünket és jelen-
leg az MNV Zrt. támogatja az igényt,
de a végsô szót a Kormány fogja kimon-
dani. 

A gazdálkodásunk jelenleg stabil
(van pénz a kasszában), de természete-
sen a forrásteremtés idôszaka még nem
fejezôdött be. Vállalkozások bevonásá-
val kívánunk további forrásokat terem-
teni az ellátandó feladatokhoz. A fej-
lesztési területek hasznosításával, ipari
területek kialakításával lehetôségeket
kívánunk nyújtani a betelepülô vállal-
kozások számára. A lakosság terheit
nem kívánjuk tovább növelni, sôt a kép-
viselôk többsége már tavaly év végén el-
határozta, hogy ebben az évben mérsé-
kelni kívánja a terheket. Erre vonatko-
zóan ez év során több elôterjesztés is
volt, amit a jelenlegi Polgármester Úr
nem volt hajlandó napirendre venni.

A mostani képviselô testület nehéz
munkával megállította a csôd felé veze-
tô úton haladó gazdálkodást, ésszerû és
takarékos mûködtetéssel stabilizálta a
pénzügyi helyzetet és elôkészítette a
forrásteremtéshez szükséges feltétele-
ket. Önökön múlik, hogy a választások
során további lehetôséget kapjunk vég-
rehajtani azt, amit elkezdtünk és a kö-
vetkezô választások elôtt lényegesen
több eredményrôl számolhassunk be.

Az elmúlt két évben a számtalan
egyéb döntés meghozatalát nem számít-
va, –  fentebb leírt okok miatt –  ennyit
sikerült megvalósítanunk. Amennyiben
négy évet dolgozhattunk volna Önö-
kért, a 2010-es anyagi feltételekkel
most nagyobb eredményt tudnánk fel-
mutatni. 

Köszönettel

Varga István Csaba képviselô
a pénzügyi bizottság elnöke

Tisztelt Pilisborosjenôi Polgárok
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Lemondások

A 2010-es választáskor felállt testület a 180 mFt tarta-
lékot felélte, majd további forrás hiányában a pénzügyi és
személyi korlátokat belátva lemondott. A jelenlegi testü-
let nem a személyes ambíciókat, hanem a közösség érde-
két tartja szem elôtt, és pénzügyi válsághelyzetben is vál-
lalta a település irányítását, a megkezdett feladatok befe-
jezését, megvalósítását. A korábban lemondottakhoz  ha-
sonló személyi kör ismét hatalomhoz szeretne jutni, miu-
tán a jelenlegi testület válságkezelésének köszönhetôen
helyre állt a költségvetési helyzet.

Mesevölgy háromcsoportos tagóvoda építés
Az elnyert pályázati támogatás 200 mFt volt, így az,

hogy Lökkös Krisztina 230 mFt-ot nyert volna, pontatlan
állítás.

A pályázatot a Granticon Kft. állította össze, nyújtotta
be és projektmenedzseli, amiért 6 mFt+ÁFA (7.620.000
Ft) sikerdíjat kapott, illetve további 787.400 Ft+ÁFA (1
mFt) díjért írta meg a megvalósíthatósági tanulmányt. A
tanulmányhoz és a pályázathoz a Polgármesteri Hivatal és
az óvodavezetô szolgáltatott minden adatot.

Az Önkormányzat és a MAG Zrt. 2013. április 26. nap-
ján támogatási szerzôdést kötött. 

A projekt tervezett és elszámolható összköltsége:
210.526.315 Ft volt, melybôl 200.000.000 Ft vissza nem té-
rítendô támogatás (95%) volt. 

Az épület építésére az összköltségbôl 150M Ft+ÁFA
jutott. A mostani testület lefolytatta közbeszerzési eljárást
az elôzô testület által megterveztetett épületre. A nyílt
közbeszerzési eljárásban 7 ajánlat érkezett, a legolcsóbb
218.651.090 Ft+ÁFA, a legdrágább 287.423.852 Ft+ÁFA
volt. A legolcsóbb ajánlat is 68.651.090 Ft+ÁFA
(87.186.884 Ft) összeggel meghaladta a rendelkezésre ál-
ló keretet.

A jelenlegi testület további 30 M+ÁFA forrás kiegészí-
tést harcolt ki támogató szervezetnél az építmény megva-
lósítására.

Az épületet újra terveztettük az ,,A” energetikai osz-
tály fenntartásával, a pályázatban elôírt megújuló energia-

felhasználás betartásával. Az újratervezett óvoda nem-
csak olcsóbban megépíthetô, hanem lehetôséget nyújt a
szomszédos önkormányzati telek irányába bôvítésre is.

Az építésre a vállalkozót kiválasztottuk, az épület
alapjának kitûzésére 2014. 08. 29.-én sor került.

Szemétszállítás
A szolgáltató felmondása és egy ajánlatok hiányában

eredménytelen pályázat után a testület a közbeszerzési el-
járás keretében sikeresen jelentôsen, 16%-kal csökkentet-
te a szemétszállítási díjat a 10%-os rezsicsökkentésen
felül.

Energetikai pályázat
A pályázat keretében az iskola és óvoda (mára már el-

avult technológiával épült) épületeinek energetikai kor-
szerûsítését (15 cm EPS hôszigetelés, nyílászárók cseréje,
LED világítás, új kondenzációs gázkazán beépítése) való-
sítjuk meg. Ehhez társul a megújuló energia (napelem,
napkollektor) hasznosítása. A pályázat 85%-os támoga-
tottságú. 

A pályázaton kívül ezzel a beruházással együtt valósul
meg önkormányzati forrásból az iskola körüli dréncsöve-
zés folytatása, mely a régi épületrész vizesedését csökken-
ti, szünteti meg, mindkét intézményben a konyhai szellô-
zés felújítása, cseréje, iskolai melegítôkonyha felújítása, a
tetôborítás részleges cseréje, a radiátorok teljes felülvizs-
gálata és szükség szerinti cseréje, a felújítások utáni festé-
sek. 

A projekt elfogadott elszámolható bruttó összköltsé-
ge: 88.957.403 Ft, melybôl 

– támogatás: 75.613.792 Ft (85%),
– saját forrás 13.343.611 Ft (15%).
A beruházás folyamatban van, a szeptemberi nyitásra

már a belsô munkálatok elkészülnek, a teljes kivitelezés
véghatárideje 2014. 12. 31.

AURA
A Pilisborosjenô, külterület 0135/11 hrsz. alatti 18094

m2 intézményi terület (AURA) általános iskolaként mû-
ködött 1993-ig. Jelenleg a Magyar Állam tulajdona.

Az intézményi épületet Aura Hotel néven szálláshely-
ként üzemeltették.

Az intézményi épületet az elôzô testület tulajdonba, il-
letve ennek hiányában kezelésbe kérte, azonban az MNV
többször elutasította a kérelmet.

A jelenlegi testület fenntartotta a kérelmet, többször
kiegészítette, kiterjedt levelezést és tárgyalást folytatott az
épület megszerzése érdekében, különösen amiatt, hogy az
iskola épülete szûkössé vált a növekvô gyermeklétszám
miatt, illetve az új épülettel az egyéb intézmények funkci-
onális elhelyezésére is lehetôség lenne (hivatal, családse-
gítô, védônôk).

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és a KLIK tá-
mogatta a tulajdonba adást, az MNV pedig felterjesztette
a Kormány elé döntésre az ingatlan ingyenes tulajdonba
adását, és a Kormány 1471/2014. (VIII. 27.) Korm. hatá-
rozatában közöltek szerint ez meg is történt.

TTéénnyyeekk ffeekkeettéénn--ffeehhéérreenn
((22001122..  ookkttóóbbeerr––22001144..  aauugguusszzttuuss  3311..))

Az újratervezett óvoda látványterve
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Terveink között szerepel a tornaterem megvalósítása
ezen az ingatlanon, melyre vonatkozó pályázati igényt a
testület már elôterjesztette, illetve megszerezte a tornate-
rem építésre vonatkozó KLIK támogatást is az AURA te-
rületére vonatkozóan.

Fejlesztési területek
Továbbra is fontosnak tartjuk beépítésre szánt terüle-

tek fejlôdésének elôsegítését.
A Malomdûlô és a Budai Tégla területének fejleszté-

se érdekében a Budai Téglával kötött megállapodás alap-
ján lejegyezhetôvé, kiszabályozhatóvá vált a Téglagyári
út, melynek egy része már ét is került az Önkormányzat
tulajdonába. A két fejlesztési terület közmûvesítésével a
rendelkezésükre álló csatornakapacitás önkormányzat ré-
szére történô átadásával a Bécsi úti településrész a Fôvá-
rosi Csatornázási Mûvek hálózatába lenne csatolható,
amivel kapacitás szabadulna fel a belsô településrészen.
A Malomdûlôvel fennálló perek a közmûvesítéssel szin-
tén megszûnnének.

A Lazaréti ingatlantulajdonosok támogatására a tes-
tület 90%-os adókedvezményt biztosít, illetve kezdemé-
nyezte a szennyvízcsatorna hálózat állami tulajdonba vé-
telét a fennálló szerzôdés tiszteletben tartásával, mivel a
Lazaréti Víziközmû Társulat több, mint 100 mFt-os érté-
ken kívánja tulajdonba adni a szennyvízcsatornát a szer-
zôdéses ingyenes átadási kötelezettség ellenére.

A Lazaréti terület és a Napsugár Lakókert szennyvíz-
evezetésének biztosítására a szennyvíz végátemelô bôvíté-
se, rekonstrukciója folyamatban van, melyet a Green
Garden Kft-vel kötött gazdasági megállapodás finanszí-
roz. A tervek elkészültek, a kivitelezés folyamatban van.
Azonban a közeljövôben lehetôség nyílik a szennyvíztelep
átfogó korszerûsítésére is. 

A 013-as és 027-es táblákban az arra felkészült tulaj-
donosi csoportokkal megkötöttük a településrendezési
szerzôdéseket.

Szennyvíztisztító
A DMRV Zrt. javaslatára a Nemzeti Fejlesztési Prog-

ramiroda Nonprofit Kft. elkészítette a ,,Pilisborosjenô
szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztés” tárgyú
projektet az alábbi jellemzôkkel:

– Az elôkészítô szakaszban a programiroda a kedvez-
ményezett, és a feladatra 100 %-os központi támo-
gatást kapott.

– 2015. nyarán várható a pályázati anyag térítésmen-
tes átadás az önkormányzat, mint a jövôbeni kedvez-
ményezett részére.

– Projekt mûszaki tartalmának összköltsége elôzetes
becslés alapján kb. 300 millió Ft, az önrész mértéke
még nem ismert, és a mûszaki tartalom is változhat.

– A jelenleg tervezett mûszaki tartalom szerint:
– a bôvítés a jelenlegi területre tervezett 15–20 m

széles bôvítéssel
– a jelenlegi 4500 LEÉ (Lakos-egyenérték) kapaci-

tás bôvítése 8000 LEÉ-re
– azonos, folyamatos üzemû technológia kiépítése a

jelenlegi folyamatos + szakaszos  kombináció he-
lyett 

– egységes, korszerû energiaellátás, számítógépes
folyamatirányítás és adatgyûjtés

– Tervezett határidôk:
– megvalósíthatósági tanulmány, 

költség/haszon elemzés 2014.11. 07.
– engedélyes tervek 2014.12. 19.
– jogerôs engedélyek 2015. 01.19.
– megvalósítás közbeszerzési 

dokumentációjának elkészülése 2015. 02. 20.
– az elôkészítési projekt 

zárójelentésének beadása 2015. 06. 15.
A csatornázáskor elmaradt szennyvízcsatorna szolgal-

mi jogok bejegyzése két éve van folyamatban, melyhez
250 szerzôdést kell megkötni, amelyek mindegyikében
több tulajdonos akaratát kell összehangolni. A szennyvíz-
tisztító telep rendelkezik üzemengedéllyel, melyet meg-
hosszabbítottunk, azonban a csatornarendszer a szolgalmi
jogok bejegyzésének hiányában a mai napig nem rendel-
kezik üzembe helyezési engedéllyel, ezért bár a szerzôdé-
sek megkötése nem látványos, égetôen szükséges.

M0 autópálya
Az M0 nyomvonallal érintett beépített, illetve beépí-

tésre szánt területek érdekében a testület kérte a védôte-
rület csökkentését, vagy elhagyását, mivel a gyorsforgalmi
út alagútban haladna.

Közmunka program
Önkormányzatunk maximálisan kihasználja a köz-

munka program keretében igényelhetô keretösszeget,
amelynek keretében 2012-ben több, mint 2 MFt, 2013-ban
több, mint 2,5 mFt állami támogatást kapott a közmunká-
sok bérének kifizetésére, aki nagyobb részben a Falu-
gondnokságon, és kisebb részben a Hivatalban dolgoznak.

Hírmondó költségcsökkentése
2011-ben párezer Ft híján 4 mFt-ba került a Hírmon-

dó, 2013-ban ez alig haladta meg az 1 mFt-ot. A szerkesz-
tô a feladatait ingyenesen látja el.

Falugondnokság
A Falugondnok Kft-nek az Önkormányzat 2011-ben 3

mFt törzstôkét és 10,7 mFt-ot nyújtott gépbeszerzésre.
2012-ben az Önkormányzat 33,4 mFt-ot adott a Falugond-
nok Kft-nek. 2013-ban a végelszámolásról szóló döntés
miatt ez  támogatási összeg 2,3 millióra csökkent, idén pe-
dig 200 eFt-ot kapott az adminisztrációs költségek finan-
szírozására.

A hó eltakarítás végrehajtására a Kft. sajnos önerôbôl
nem volt képes, így a Zeke Kft-t hívta segítségül, akivel az
elôzô testület felmondta az évek óta megfelelôen mûködô
hóeltakarítási szerzôdést. A szerzôdés felmondása és hó
eltakarításnak a Falugondnok Kft-nek átadása nem ho-
zott megtakarítást, illetve nem is volt hatékony.

Útfelújításra 2012. október óta több mint 7 mFt-ot
költöttünk.

Költségvetés kiadási oldalának drasztikus 
csökkentése

Az iskola fenntartását átvette a KLIK, ami évi 100 mFt
személyi bér költséget jelentett az Önkormányzatnak. Az
Önkormányzat továbbra is mûködtetôje az iskolának, ami
közétkeztetéstôl a rezsiköltségeken keresztül az épület
karbantartásáig minden költséget magába foglal. 

(Folytatás a köv. oldalon)
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A költségvetés kiadási oldala ezen a 100 mFt személy-
ibéren kívül további 62 mFt évi megtakarítást jelent, ame-
lyet drasztikus megszorító intézkedésekkel tudtunk meg-
valósítani.

Az adóemeléssel és a megszorító intézkedésekkel a
költségvetés egyensúlyba került, 60 mFt lekötött betéttel
rendelkezünk jelenleg, melybôl 15 mFt a szennyvíztisztí-
tó bôvítési pályázatra áll rendelkezésre. A Képviselô-tes-
tület nem kívánja tovább növelni az adót, a csökkentésre
vonatkozó elôterjesztés már elkészült, nem a lakossági
terhére szeretné megvalósítani a további fejlesztéseket.

Bécsi út gyalogátkelô
Képviselô-testületünk többször felszólította a Magyar

Közút Zrt-t és a KKK-t az évekkel ezelôtt megtervezett
2db középszigetes gyalogátkelôhely megvalósítására,
melybôl az egyik idén nyáron elkészült. Az Önkormányzat
vállalta a solymári oldalon lévô közvilágítás üzemeltetését
is a Bécsi úti lakosok biztonságos átkelése érdekében. To-
vábbra is ragaszkodunk további átkelôhelyek kiépítésé-
hez, és terveink között szerepel a Bécsi úti menti járda és
vízelvezetés kiépítése.

A Testület nevében: Paksi Imre
polgármester

A Humán Bizottság tagjainak nevé-
ben köszönöm most meg az elmúlt két
éves segítséget és munkát, azoknak,
akikkel együtt dolgoztunk.

Nagy öröm, hogy intézményeink
(óvoda, iskola, családsegítô és gyer-
mekjóléti szolgálat) megtálalták a kö-
zös hangot és nagyszerûen tudnak im-
már együttmûködni.

Örülünk annak, hogy közremûködé-
sünkkel már a falunkban is elérhetô az
a diagnosztikus eszköz, a Polcz Alain-
féle,un. Világjáték teszt, ami nagy se-
gítséget jelent a korai fejlesztésben.

Büszkék vagyunk arra, hogy részt
vehettünk az óvoda belsô tereinek fel-
újításában, az iskola épületének állag-
megóvásában, eszközfejlesztésben es
alapítványaik támogatásában. A beren-
dezési tárgyak (pl.: játszószônyegek)
cseréjét a Humán  Bizottság tagjai ma-
gán jövedelmükbôl valósították meg.

Ugyancsak lehetôségünk volt támo-

gatni a nyári táborok, így az Indián
tábor megrendezését is.

Együtt örültünk annak, hogy évek
bizonytalansága után végre kineve-
zett igazgatója van az iskolának,
Dienes Dóra személyében, akit a tes-
tület egyhangúan támogatott.

Igazgató asszony erôs elszánása pó-
tolhatatlan segítséget jelentett az un.
Zöld iskola ,,visszaszerzésére” tett erô-
feszítésekben is. Nagy várakozással te-
kintünk az épület újbóli tulajdonba ke-
rülése elé, talán megoldódik a sok évti-
zedes gond, a tornaterem gondja is.

Erôfeszítéseket tettünk azért, hogy
megoldjuk a becsi úti gyermekek szer-
vezet óvodába utaztatását, valamint
azért is, hogy idôseinket ne Ürömben
lássak el, de törekvésünket még nem
koronázta siker.

Köszönjük segítô észrevételeiket,
magánéletükben es munkájukban to-
vábbi sikereket, jó egészséget kívánunk
Önöknek! 

Rafai Józsefné, Windisch László
képviselôk, Bódy Gézáné és Majerné
Horváth Anita külsôs tagok nevében: 

Hunya Eva, a Bizottság elnöke

2014. SZEPTEMBER 20. (szombat)-ra 100 ÉVES
OSZTÁLYTALÁLKOZÓRA HÍVUNK TITEKET, mivel
100 éve mûködik iskolánk.

Ez a kerek évforduló jó alkalom arra, hogy találkozhas-
son egymással minden Pilisborosjenôn végzett diák.

A rendezvény célja: összehívni illetve haza hívni azokat
a falunkban végzett diákokat, akik életük egyik fontos,
meghatározó  szakaszában, ebben a közösségben élték di-
ákéveiket. Találkozásra, emlékezésre hívunk benneteket,
egy jó idôutazásra. Jó alkalom arra, hogy egy rövid idôre ta-
lálkozhassatok régi tanáraitokkal is.

A NAP PROGRAMJA:
,,100 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓK”-fenti nap

délelôttjére szervezik az osztályok szervezôi általában (10
órára). Pontos idôpont a szervezôk által megjelölt
idôben,helymeghatározás költségtervek az osztálytalálko-
zók szokásai szerint. Akit még nem értesített az osztályta-
lálkozók szervezôje (i) kérem, hogy keressétek ôket és se-
gítsetek neki (nekik) a szervezésben.

Köszönet!

(Folytatás az elôzô oldalról)

,,100 ÉVES FALU SÉTA, SZÜRETI FELVONULÁS”
15 órakor indul a Posta épületétôl (Budai  út) Mûvelôdési
ház programja szerint, amelyhez induláskor csatlakoznak a
100 éves osztálytalálkozók résztvevôi. Az itt lakó és elszár-
mazott diáktársak kéz a kézben tesznek egy közös sétát
Pilisborosjenôn.

,,SZÜRETI GÁLA MÛSOR A 100 ÉVES TALÁLKO-
ZÓ JEGYÉBEN” a TÁJHÁZ színpadán, a Mûvelôdési ház
programja szerint. Az általuk ajánlott program mellett
lehetôséget biztosítunk azoknak az osztályoknak illetve sze-
mélyeknek, színpadra alkalmas produkciójuk bemutatására,
amelyet elôtte egyeztetnek a szervezôkkel. A programok
végén élôzene a tájházban.

Akinek van valamilyen régi,iskolánkkal kapcsolatos em-
léktárgya, fotója ,elsô iskola táska, bármi ami kiállításra alkal-
mas juttassa el Király Tibor részére (Fô u. 61. Ôkelme bolt.)

A programok részleteirôl folyamatos tájékoztatást
adunk.

Király Tibor
Ötletgazda–fôszervezô

KEDVES PILISBOROSJENÔI ,,VÉNDIÁKOK"!
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Pilisborosjenôi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzôje, mint HVI vezetô
2097 Pilisborosjenô, Fô út 16.

Telefon: 06-26-336-028, Fax: 06-26-336-313 
E-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu

iktatószám: tárgy: tájékoztatás

A Helyi Választási Iroda vezetôjeként az alábbi vá-
lasztási tájékoztatót adom ki.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOKRÓL

A Nemzeti Választási Bizottság 2014. július 29-én ki-
tûzte a nemzetiségi önkormányzati választásokat. Az
NVB 1128/2014. számú határozatában rögzítette azon a
településeket, ahol kitûzésre került a nemzetiségi válasz-
tás, valamint meghatározta a benyújtandó ajánlások szá-
mát.

Ennek megfelelôen Pilisborosjenô Községben 
• a német nemzetiségû polgárok létszáma a népszám-

láláskor: 163 fô
• a választópolgárok száma a választás kitûzésekor:

83 fô
• a szükséges ajánlások száma: 5 fô
• a megválasztható képviselôk száma: 3 fô

Pilisborosjenô, 2014. augusztus 4.

Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea sk.
jegyzô

RENDELÉSI IDÔPONTOK AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Felnôtt háziorvosi rendelô

Telefon: 06-26/336-308

Hétfô 13-17 Dr. Kovács Levente 
Kedd 8-12 Dr. Kovács Levente
Szerda 16-19 Dr. Kovács Levente
Csütörtök 8-11 Dr. Kovács Levente
Péntek 7-11 Dr. Kovács Levente

Gyermek háziorvosi rendelô
Bejelentkezés rendelési idôben: 06-26/536-033

Betegrendelés:
Kedd 15-18 Dr. Kerekes Ildikó
Csütörtök 15-18 Dr. Kerekes Ildikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
Szerda 14-16 Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: Hétfô, Szerda, Péntek: 08.00-11.00

Védônôi szolgálat a gyerekrendelôben
Telefon: 06-26/536-033

Gallai Judit védônô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné védônô 06-30/95-07-657
Egészséges rendelés: Szerda 14-16
Terhes tanácsadás: Szerda 16-18
Szûrôvizsgálat (1–6 éves): Hétfô 14-16

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától indul
és másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken
17.00 órától hétfô reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon érte-
lemszerûen a megelôzô utolsó hétköznap 17.00 órájától az
ünnepnap másnapjának 07.00 órájáig tart.

A pomázi orvosi rendelô Pomáz fôútján, a polgármes-
teri hivatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21.
Telefonszáma: 06 26 326-211. Ha ajtaját zárva találják,
kérjük csengessenek.

Dr. Telegdi András elérhetô nappal, rendelési idôben
a 06 26 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idô: 
hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon: 07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma:
+36 30-99-29-257
Orvosi rendelô:

Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. Telefon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenô, Mester u. 10
Telefon: 26/336-314

(Forrás: Pilisborosjenô Község Honlapja 2014-08-04)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
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ÉÉPPÍÍTTÔÔAANNYYAAGG  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS
PPiilliissbboorroossjjeennôô,,  

FFôô  úútt  001133//3311  HHrrsszz

SSóóddeerr,,  hhoommookk,,  cceemmeenntt,,  mméésszz,,
zzssaalluukkôô,,  HHôôsszziigg..  rreennddsszzeerreekk,,
kkoonnttéénneerr--rreennddeellééss,,  GGééppii  fföölldd--

mmuunnkkaa,,  hhuullllaaddéékkááttvvéétteell,,  
TTeerrmmôôfföölldd  kkiisszzáállllííttáássssaall

A Pilisborosjenô területén mûködô
vállalkozások ingyenes hírdetései az

Önkormányzat támogatásával.
T R U N K

EElléérrhheettôôssééggeekk::

+36-30-934-838, 
+36-30-944-5678
+36-30-421-0548

Fax:     06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

Víz-, gáz-, központi 
fûtésszerelés, javítás, 
mûszaki felülvizsgálat,
energia felhasználási 

tanácsadás.
30 éves szakmai gyakorlat.

Tel.: 06 20 423 5812

ÔKELME BOLT
PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ  FFÔÔ  ÚÚTT  6611..

(Busz végállomásnál)
Papír-írószer, szigorú számadású

nyomtatványok,méteráru, rövidáru,
iparcikk, játékáru.

Felsôruházat – Lakástextil
Barkácsáru, 

Villanyszerelési anyagok,
Hulladékgyûjtô és szelektív szeme-

teszsákok kaphatók,
(Zöld Bicske Nonprofit Kft.)

Várom kedves Vásárlóinkat!
06-30-6337952

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.

AAsszzttaalloossmmuunnkkáákk,,  
aajjttóó--,,  aabbllaakk--,,  bbúúttoorrkkéésszzííttééss,,  

jjaavvííttááss,,  rreessttaauurráállááss
06 30/274-6730

www.fanyuvo.5mp.eu

*Lakberendezési tanácsadás,
bútortervezés, virágdekoráció

06 30/315-7999 ww.kisnora.hu

termelôi áron a kaphatók!
Fekete Éva

2097 Pilisborosjenô 
Lovarda u 6.

hétköznap: 17–19 óráig,
hétvégén: 8-11-ig 15-19 óráig

szerda szünnap! 
Telefon: 26/816-051,

0620/2937377

ZZÖÖLLDDSSÉÉGG--GGYYÜÜMMÖÖLLCCSS  BBOOLLTT
NNNNaaaappppoooonnnnttttaaaa    ffffrrrr iiiissssssss    áááárrrruuuu!!!!

AAAA    PPPPiiii llll iiiissssbbbboooorrrroooossssjjjjeeeennnnôôôô,,,,     BBBBuuuuddddaaaaiiii     úúúútttt     55556666....     sssszzzz....     aaaallllaaaatttttttt iiii     PPPPoooossssttttáááánnnnáááállll
TTTTeeeellll .... ::::     00006666----22226666----333333336666----333399997777

ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  ÁÁllllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  
ddrr..  HHaattvvaannyy  GGáábboorr (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

MMeeggvváállttoozzootttt  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

MMûûeemmlléékk  ééppüülleetteekk  
rreessttaauurráálláássaa,,  ééppüülleettsszzoobb--

rráásszzaatt  rreeffeerreenncciiáávvaall..
Radnóti Géza

Tel.:06 20 955-66-32
email:radnotiopaion@gmail.com

Muskátlik,
virág,-és
zöldség-
palánták

AUTÓKÖLCSÖNZÉS–
KISZÁLLÍTÁSSAL

*
SOFÔRSZOLGÁLAT

* 
AUTÓBESZERZÉS 

és ELADÁS
TEL.: 06-20-502-5788, 

06-20-483-2978
www. bpcar.hu 

ArCo-ArCo-Mag Mag 
KftKft ..

Pilisborosjenô, 
Ilona u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Termény, állateledel, mirelit, díszhal-

eledel, kulcsmásolás, termelôi bor,
Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)

Nyítvatartás: Hétfô: zárva
Kedd–Péntek:  8-12 14-18
Szombat:         8-13
Vasárnap:        zárva
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A Pilisborosjenô területén
mûködô vállalkozások ingyenes

hírdetései az Önkormányzat 
támogatásával.

PILISBOROSJENôI
ASZTALOS MESTER

vállalja
egyedi ajtók, ablakok készítését,

egyéb asztalos munkák 
kivitelezését:

06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212
– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klima-

tizálás, propán-bután gázellátás, 
vízellátás, csatornázás, külsô 

csatornabekötések tervezése és
kivitelezésének megszervezése, 

hatósági eljárások és engedélyek 
beszerzése és ügyintézése. 

Anyagkivonatok és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

GGyyöörrggyyii  BBuuttiikk
FFôô  uuttccaa  4455..  

aazz  áállllaattoorrvvoossii  rreennddeellôô  mmeelllleetttt  vváárr--
jjaa  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiitt  

aazz  aalláábbbbii  kkíínnáállaattttaall::

ddiivvaattáárruu  ééss  kküüllöönnffééllee  
aajjáánnddéékkttáárrggyy  mmeelllleetttt  

ZZöölldd  BBiiccsskkee  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..
hhuullllaaddéékkggyyûûjjttôô  ééss  sseelleekkttíívv  
sszzeemmeetteesszzssáákkookk  iiss  kkaapphhaattóókk

06-70/282-53-25

PILISBOROSJENÔI NYOMDA
vállal mindenféle könyv, programfüzet,

brossura, szórólap, prospektus, levélpapír 
grafikai tervezését és legyártását.

Telefon: 06 20 9414-183, 06 26 816-045
E-mail: romaibt@upcmail.hu

PPIILLIISSBBOORROOSSJJEENNÔÔ
EEzzüüsstthheeggyyii  úútt  4400..

FFÉÉNNYYKKÉÉPPEEZZÉÉSS
– rendezvény-, 
– gyermek-,
– tárgy-fotó készítését vállalja,

valamint meglévô képek Pfotoshop-os
javítását profi fotós-retusôr

Telefon: 06 20 329-4513

Ált. iskolai tanító, ált. és középiskolai magyartanár felvételire, érettségire 
elôkészítést és korrepetálást vállal. Telefon: 06-20-230-0714


