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A településfejlesztési kon-
cepció közösségi részvételen 
alapuló kidolgozása kb. más-
fél-két évet vesz igénybe, 
azonban közben elkezdőd-
nek a forrásteremtési, illetve 
az építési, felújítási, munká-
latok is. 

A koncepció elkészültéig 
tartó átmeneti időszakban 
is felelősségünk döntése-
ket hozni az egyes épületek 
hasznosításáról, szolgáltatá-
sok elhelyezéséről, pályázati 
lehetőségek kihasználásáról, 
oly’ módon, amelyek a leg-
jobban szolgálják a falu ér-
dekeit. 

Ezek egyike a régi iskola 
rövidtávú hasznosításáról 
való döntés, amelynek ese-
tében az idő rövidsége mi-
att a teljes körű bevonásra 

nincs lehetőségünk, de hogy 
döntésünk során minél több 
szempontot figyelembe ve-
hessünk, kérjük a tisztelt la-
kosságot, hogy a régi iskola 
hasznosításával kapcsolatos 
ötleteit, véleményét, kér-
déseit ossza meg velünk a 
velemeny@pilisborosjeno.hu 
címen!

Az előttünk álló képviselő-
testületi szavazáson hang-
súlyozottan átmeneti idő-
szakról döntünk, mely során 
az alábbi szempontokat kell 
mérlegelnünk.

Az épület főkönyvi bruttó 
értéke 216 696 168 Ft, valós 
értéke azonban ennél jóval 
magasabb lehet, felmérésére 
az utóbbi években nem ke-
rült sor. 

Mindenki egyenlően 
viselje a közerheket – 5. oldal

Próbaidőn a hulladék-
szállítási szolgáltató – 7. oldal

Közös stratégiaalkotás 
Pilisborosjenő fejlődéséről 

és faluközpontjáról

Óvatosság, visszafogottság, 
fokozatosság

– Tömöri Balázs polgármester gondolatai 
a 2020-as költségvetési évről – 3. oldal

Nem sokkal új képvise-
lő-testület tavalyi megala-
kulása után, decemberben 
tette közzé a Nemzeti Inf-
rastruktúra-fejlesztő Zrt. 
(NIF) weboldalán az M0-s 
autópálya északi szektorá-
nak kialakításához kapcso-
lódó pilisborosjenői ipar-
telepi bekötőút építésének 
előkészítéséről szóló hírét 
– az út elvileg a külső-te-
lepülésrészeket kapcsolná 
össze az ófaluval –, ami 
érthetően komoly vissz-
hangot váltott ki főleg a 
Panoráma és a Hegyalja ut-
cákban élőknél. 

A projekt jelenleg előké-
szítő stádiumban van, azaz 
nincsenek még tervek sem. 
Az előkészítő szakasz első 
fázisa az előzetes egyez-
tetések lebonyolítása, 
második lépése pedig az 

engedélyezési tervdoku-
mentáció elkészítése – je-
lenleg az egyeztetési fázis 
tart. 

Ennek célja, hogy olyan 
koncepció készüljön még a 
tervezés megkezdése előtt, 
amelyhez az önkormány-
zat a hozzájárulását adja, 
ugyanis engedélye nélkül 
az út nem épülhet meg.

Az önkormányzat az 
érintett lakosok megkér-
dezése, véleménye nélkül 
nem kíván állást foglalni 
ez ügyben. Ezért az iparte-
lepi bekötőút tervezőinek 
részvételével – valameny-
nyi faluban élő számára 
– lakossági fórumot tart 
március folyamán. Az ese-
mény pontos időpontjáról 
és helyszínéről a hivatal 
online felületein tájékozta-
tunk.   

Lakossági fórum lesz az
 ipartelepi bekötőútról

2020. február

Pilisborosjenő önkormányzata 2020. feb-
ruár 23-ára lakossági fórumot hirdet és 

megkezdi a falu közösségének bevonását a 
településfejlesztési koncepció kialakításába, 

melynek része a faluközpont-stratégia is. 

(folytatás a 2. oldalon)
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2019-ben az éves rezsiköltség 2,25 
millió forint volt. Az éves amortizáció 
összege 4 333 923,36 Ft. Az épület 
fenntartásában további kiadást jelent 
az épületre eső biztosítási és kar-
bantartói díj, a kertrendezés, illetve 
a takarítás költsége. Ahhoz, hogy az 
épület ne termeljen veszteséget, olyan 
hasznosításra van szükség, amelyből 
befolyik az évi 6,5-6,8 millió forintos 
fenntartási költség. 

A jelenlegi, nem piaci konstrukci-
óban kiadott termek bérleti díjából 
2019-ben 866 157 Ft folyt be, és to-
vábbi 1 395 213 Ft követelése van az 
önkormányzatnak. Ez alapján a 2019-
ben az épület 4,22-4,52 millió forint 
deficitet ter-
melt. Az iskola-
épület átmeneti 
hasznosítására 
így megoldást 
kell találnunk. 
Erre az elmúlt 
hónapokban több alternatívát is vizs-
gáltunk, és ez a folyamat jelenleg is 
tart.

Az önkormányzatot megkereste 
a Waldorf-közösség iskolaalapítá-
si szándékkal, ami akkor valósulhat 
meg, ha öt évre szerződést kötnek az 
önkormányzattal a régi iskola új ré-
szének bérlésére. Az ötéves megálla-
podás első szakasza két évre szólna, 
2020 szeptemberétől számítva. Ek-
korra várható reálisan a faluközösség 
igényein alapuló faluközpont-straté-
gia elkészülése is, és ennek alapján 
lehetne majd a régi iskola hosszú távú 
hasznosításáról dönteni. Ha a folya-
mat végén a lakosság az épület más 
módon történő hasznosítását szeret-
né látni, akkor a szerződésből hátra-
lévő három év alatt a Waldorf-közös-
ségnek más megoldást kell keresnie 
iskolájának elhelyezésére.

Valós alternatív átmeneti megol-
dást jelenthetne, ha az épületet a 

jelenlegihez hasonló egyéni bérleti 
szerződésekkel, piaci áron adná ki az 
önkormányzat. Ennek a konstrukció-
nak előnye, hogy a faluközpont-stra-
tégia megalkotása után nem kellene 
éveket várni arra, ha az épületet más 
funkcióra szeretné hasznosítani a fa-
luközösség, a megvalósíthatóság csak 
a forrásteremtés sikerességén múlna. 
Megfelelő bérleti díj és kihasználtság 
mellett a Waldorf-közösség ajánlatá-
hoz hasonlóan maradna a falu számá-
ra hasznosítható terem.

Vizsgáltuk a hivatal vagy a műve-
lődési ház átköltöztetésének lehető-
ségét, valamint a korábban felmerült 
fecskelakások és idősek otthona ki-

alakítását is. Ezen 
túlmenően a 2097 
Csoport Egyesület 
által indított ötlet-
börze-sorozatból 
 is érkeznek felve-
tések, amelyekre 

 folyamatosan végezzük a költségkal-
kulációkat.

A stratégia elkészülte előtt kell dön-
tenünk például a családsegítő szol-
gálat elhelyezéséről, a Falugondnok-
ság új helyéről vagy az új bölcsőde 
helyszínéről is. Igyekszünk gondosan 
mérlegelni a felmerülő szempontokat 
és bevonni a szakértőket a döntésho-
zatalba.

A településfejlesztési koncepció-
ról, benne a faluközpont-stratégiáról, 
abban pedig a régi iskola épületének 
hosszú távú hasznosításáról az itt élő-
ket bevonva, közösen fogunk dönteni. 
Biztatunk mindenkit, hogy vegyen 
részt ebben a munkában, melynek 
első lépése a 2020. február 23-án, va-
sárnap 16 és 19 óra között a Reichel 
József Művelődési Házban tartandó 
falufórum lesz.

Pilisborosjenő önkormányzatának 
képviselő-testülete

Régi-új 
utakon!

A 2019 őszén hiva-
talba lépett faluve-
zetés egyik kiemelt 
feladatának tekinti 
az önkormányzati 
kommunikáció és 
a különböző hír-

közlő csatornák megújítását. Ennek 
jegyében kezdett el dolgozni több 
irányban a 2097 Csoport Egyesü-
let önkormányzati munkát is segítő 
kommunikációs szakértői csoportja. 
Utóbbi tagjai, az egyesület új vezeté-
se és megválasztott képviselők között 
többször is szóba került a Pilisboros-
jenői Hírmondó sorsa. 

Ellene és mellette is szóltak érvek: 
felmerült a megszüntetése is, a csak 
online módon való megjelentetése 
is, valamint a korábbi formában való 
megőrzése is. 

Azonban végül bölcs döntés szüle-
tett: a tradícionális, nyomtatott alapú 
Hírmondó továbbra is megmarad az 
önkormányzat egyik hivatalos médi-
umának – gondolva arra, hogy nem 
csak a fiatalok és középkorúak éle-
nek a faluban, hanem olyan idősek is, 
akiknek a Hírmondó az egyetlen tá-
jékozódási pont –, ám küllemében és 
hangvételében megváltozik. 

A fekete-fehér színösszeállítás egy-
felől sugallja a majd’ három évtizede 
létező lap teremtette hagyományt, 
másfelől tükrözi – mellőzve minden 
propagandát és önfényezést – az ön-
kormányzati munkáról és a közér-
dekű információkról való tényszerű 
tájékoztatást. 

Ebben a törekvésében segítem – 
kollégáimmal együtt – megbízott fe-
lelős szerkesztőként a faluvezetés, a 
hivatal és a képviselők munkáját.

Raffai Ferenc

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
hivatalos havi kiadványa
Felelős kiadó: 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
(2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)

Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
Felelős szerkesztő: Raffai Ferenc
Munkatárs: Viszkocsil Veronika, Kádár Viktor
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu
Nyomda: B32 Nyomda Kft.
Felelős vezető: Deák Kinga

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  

(folytatás a 1. oldalról)

Vizsgáltuk a hivatal 
átköltöztetésének lehető-
ségét is

„

Közös stratégiaalkotás
Fókusz
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Az elmúlt hónapokban az egyéb fon-
tos-sürgős és aktuális ügyek mellett a ko-
rábbi ciklus örökségével foglalkoztunk, 
amihez társult az idei év elejétől a 2020-as 
költségvetés előkészítése is. Az elmúlt 
hetekben több fontos ügy is eldőlt!

A 2016-ban útépítésre, útjavításra 
kapott konszolidációs pénzből 116,7 
millió forintot, illetve ennek további 
mintegy 13 milliós késedelmi és ügy-
viteli kamatait vissza kell fizetnünk a 
Magyar Államkincstár számára. Ez azt 
is jelenti, hogy az államháztartásról 
szóló törvény előírásai szerint a kamatok-
kal együtt mintegy 130 millió forint – nagy 
valószínűség szerint – a 2020-as költség-
vetést terheli. Ebből két dolog következik. 
Egyrészt az idei büdzsét az óvatosság, visz-
szafogottság, fokozatosság jellemzi majd.  
Másrészt az első teljes évünkben a válasz-
tási kampányban említett vállalásokból, 
tervekből azoknak lehet megvalósulási 
esélye egyáltalán, amelyek nem anyagi 
forrásokat igényelnek. Ez nem jelenti azt, 
hogy végleg letettünk volna a 2097 Cso-
port Egyesület választási programjában 
megfogalmazottaktól, ám az új tapasz-
talatok és a valóság ismeretében át kell 

gondolnunk, alakítanunk azokat. Amikor 
megfogalmaztuk a programot, nem ren-
delkeztünk teljes információval a falu akut 
ügyeiről, pénzügyi állapotáról! Tehát még 

a legszükségesebb, legsürgősebb változta-
tásokat is alaposan meg kell fontolni.

A költségvetés-tervezés a régi-új Hír-
mondó elkészítése és megjelenése idején 
és utána is tart, a következő hetekben még 
sok részlet változhat, finomodhat. Elsősor-
ban a kötelező feladatok ellátása és azok 
fedezetének előteremtése a cél! Elsősor-
ban a falu intézményeinek (óvoda, műve-
lődési ház, hivatal és a német nemzetiségi 
önkormányzat) finanszírozására (306 mil-
lió Ft), a közvilágítás (8 millió Ft) és a hóel-
takarítás (15,3 millió Ft) költségeire, az 
orvosi ügyelet szolgáltatásához szükséges 
80 Ft/fős hozzájárulásra, a temetőfenntar-

tásra (1,8 millió Ft), az állategészségügyi 
szolgáltatás biztosítására (2 millió Ft), a 
család- és gyermekjóléti szolgáltatásra (10 
millió Ft), a pilisborosjenői időskorúak 
Ürömi Idősek Klubjában történő nappali 
ellátására és szociális étkeztetésére (5,2 
millió Ft) kell koncentrálnunk. Sajnos idén 
– képletesen szólva – össze kell húznunk a 
nadrágszíjat! Intézményeink prioritáslis-
tát csináltak terveikről, a források rendel-
kezésre állása esetén ezek megvalósítását 
apránként figyelembe fogjuk venni.

Fontos célkitűzésünk, hogy a már meg-
nyert pályázatokhoz biztosítsuk a szüksé-
ges önerőt. A bölcsődeépítési pályázathoz 
az önerő több mint 35 millió forint. Fontos, 
hogy a további lehetséges jövőbeli pályáza-
tokhoz is tudjunk saját forrást tenni. Ezért 
például terveztünk önrészt a sportpálya 
építéséhez, egy kisbusz nagyon kedvező 
feltételű vásárlásához. Utóbbi megosztva 
szolgálná a helyi sportolók szállítását és 

az önkormányzati feladatok ellátá-
sát. Ezeken kívül más, még előre nem 
látható pályázatokra is számítunk. A 
legnagyobb spórolás mellett is beter-
veztünk egy ipari mosogatógép vá-
sárlását az iskola konyhájára, amely 
nagyban segítheti az ebédeltetést.

Az adócsoporthoz egy új, négy órá-
ban dolgozó kolléga került, akinek 

alkalmazását a bevallások nyomon követé-
sének és a közterhek kivetésének újragon-
dolása, illetve a talajterhelési díjak besze-
désének hatékonyabbá tétele indokolta. Ez 
utóbbi adónemből befolyó összegeket egy 
környezetvédelmi alap elnevezésű szám-
lán külön gyűjtjük, és kizárólag erre a célra 
használjuk majd fel.

Mindent egybevéve türelmet és megér-
tést kérünk – ezúton is – a falu lakóitól! 
Célunk, hogy a nehéznek ígérkező „átme-
neti évet” lehetőségeinkhez mérten kezel-
jük, biztosítsuk a falu alapvető működését, 
szem előtt tartva azt, hogy a következő év/
évek fejlesztéseit elő tudjuk készíteni.

Tömöri Balázs, Pilisborosjenő polgármesterének írása a 2020-as költség-
vetés tervezéséről, a falu pillanatnyi pénzügyi állapotáról és a nehéznek 

ígérkező „átmeneti” esztendőről.

Célunk, hogy a nehéznek 
ígérkező „átmeneti évet” lehetősé-
geinkhez mérten kezeljük, biztosít-
suk a falu alapvető működését

„Össze kell húznunk 
a nadrágszíjat!”

„
A képviselők sokszor egyeztettek az idei költségvetésről
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Polgármester: Tömöri Balázs
Telefonszám: 30/467-7178
E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: csütörtökön 15 és 20 óra között

Alpolgármester: Komlós Tibor
Telefonszám: 26/336-603
E-mail: alpolgarmester@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: szerdán 10 és 12 óra között.

Jegyző: Dr. Horti István
Telefonszám: 26/336-603
e-mail címe: jegyzo@pilisborosjeno.hu
Fogadóóra: egyeztetett időpontban

Polgármesteri hivatal 
Telefonszám: 26/336-028
e-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu
Ügyfélfogadási ideje: hétfőn 13 és 18 óra, 
szerdán 8 és 12, ill. 13 és 16.30 óra között. 

Ügyfélszolgálati iroda:
Hétfő: 8-18 Kedd: 8-16 Szerda: 8-16.30
Csütörtök: 8.00-16 Péntek: 8-13.30
Közterület-felügyelő: Szollár György
Tel.: 30/605-2577, 26/336-028/120-as mellék
E-mail: kozterulet@pilisborosjeno.hu

Főépítész: Jámbor László
Telefonszám: 26/336-028/118-as mellék
Fogadóóra: hétfőn 13 és 18 óra között

Humán Bizottság: 
Bozsódi Borbála (elnök), Buzás István, 
Nevelős-Forgács Ildima (tagok). 
bozsodi.borbala@pilisborosjeno.hu. 
Fogadóóra: bejelentkezést követően 
keddenként 17-18 óra között 

Külső-településrészek Bizottsága: 
Antonovits Bence (elnök), Bozsódi Borbála, 
Dömötörfy Zsolt, Kiss Ildikó, Keresztes Gábor 
antonovits.bence@pilisborosjeno.hu 
Fogadóóra: bejelentkezést követően 
péntekenként 16-17.30 óra között

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 
Bubik Szabolcs (elnök), Dömötörfy Zsolt, 
Zádor István (tagok). 
bubik.szabolcs@pilisborosjeno.hu 
Fogadóóra: bejelentkezést követően 
péntekenként 8-9 óra között

Fenntartható Fejlődés és 
Településfejlesztési Bizottság: 
Dömötörfy Zsolt (elnök), Antonovits Bence, 
Bubik Szabolcs, dr. Vass László (tagok). 
domotorfy.zsolt@pilisborosjeno.hu 
Fogadóóra: bejelentkezést követően 
egyeztetett időpontban

Műszaki Bizottság: 
Buzás István (elnök), Antonovits Bence, 
Mihálffy Attila (tagok). 
buzas.istvan@pilisborosjeno.hu 
Fogadóóra: bejelentkezést követően 
egyeztetett időpontban

Német nemzetiségi önk. képviselők: 
Szegedi Ferenc Róbert, Kiss Béla, Perlinger Györgyi, 
Van Der Heide Kornélia Viktória, Szegedi Márton

Közérdekű információk

Komlós Tibor alpolgármester egyik 
feladata, hogy a korábban elhanya-
golt Falugondnokságot újraszer-
vezze, tevékenységét hatékonyabbá 
tegye. Mint elmondta, friss képvi-
selőként – alpolgármesterré vá-
lasztása előtt – tapasztalta, hogy a 
szervezetnek nincs működőképes 
gépparkja, nincs az aktuális felada-
tokra mozgósítható munkatársa. 
Megesett, hogy a gondnokság egyik 
alkalmazottja saját tulajdonú autó-
jával (!) végezte az idős személyek 
szállítását… 

Az első lépések egyikeként intéz-
kedett egy-egy használt hasznon-
gépjármű és személyautó beszer-
zéséről, hogy legalább előbbivel az 
utcai szemetesekből a hulladékok 
el-, illetve – igény szerint – a szoci-
ális tüzifák kiszállítását el lehessen 
végezni, utóbbival pedig az idősek 
fuvarozását és a szociális ebéd szál-

lítását is folytatni lehessen. A gép-
park azonban még így sem teljes, 
a nagyobb volumenű munkákhoz 
kénytelen a Falugondnokság külső 
segítséget igénybe venni.

A munkaerő-helyzet legalább ked-
vezően alakult. Komlós Tibor tájé-
koztatása szerint februártól már há-
rom alkalmazottra lehet számítani a 
mindennapi munkák során, továbbá 
amikor szükség van rá, egy alkalmi 
munkavállalóra is, mellettük pedig 
egy csökkent munkaképességű sze-
mély – napi négyórás foglalkozta-
tásban – is segíti a Falugondnokság 
tevékenységét. 

Az alpolgármester reméli, hogy 
belátható időn belül sikerül megta-
lálni a szervezet új telephelyét, ami 
az elképzelések szerint a tűzoltóság 
faluvégi területén lehet.

RF

Formálódó Falugondnokság

Jól indult a február: a hónap harma-
dik napján a pilisborosjenői önkor-
mányzat küldöttsége Tömöri Balázs 
polgármester és dr. Horti István 
jegyző vezetésével munkalátogatást 
tett Laboda Gábornál, Üröm polgár-
mesterénél és a szomszédos önkor-
mányzat képviselő-testületénél. 

A baráti hangulatú találkozón 
több olyan ügyben is egyeztettek a 
felek, amelyek a két települést egy-
aránt érintik, és beszélgettek a jövő-
beni együttműködés lehetőségeiről 
is. Egyebek mellett szó esett Pilis-
borosjenő és Üröm programnaptár-
jainak összehangolásáról, Budapest 

felé, a Csillaghegy-irányú közlekedés 
bővítésének lehetőségeiről, az orvo-
si ügyeletről és a zebraépítésekről. 

A két település vezetői közötti 
hatékony együttműködés sokat len-
díthet egyes ügyek előrehaladásán, 
hiszen együtt jobbak az érdekér-
vényesítési lehetőségek. A vezetők 
és képviselők egyetértettek abban, 
hogy a hasonló munkamegbeszélé-
seket érdemes rendszeresíteni, így 
a tervek szerint márciusban Pilis-
borosjenőre látogat majd az ürömi 
önkormányzati küldöttség.

RF   

Együtt erősebbek lehetünk

Hivatal
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Bizottságok

A Gazdasági és Pénzügyi Bizott-
ság egyik fontos feladata volt a 
2019-es évvégi megalakulás 
utáni időszakban és az idei év 
első hónapjaiban a 2020-as 
költségvetés előkészítése. A 
polgármesteri hivatal pénzügyi 
osztályával közösen egyeztet-
tünk és  egyeztettünk az önálló 
költségvetésű intézményekkel 
(művelődési ház, óvoda, Német 
Nemzetiségi Önkormányzat) 

a tavalyi tényszámokról és az 
idei tervekről. Ezek mellé ké-
szül el a hivatal költségveté-
se és az önkormányzat egyéb 
tervei. A végleges költségvetés 
várhatóan idén február végén 
áll össze.

A 2020-as számításokat 
nagyban behatárolja, hogy a 
korábbi faluvezetés által idő-
ben el nem számolt útfelújítási 
állami költségvetési támoga-

tást az államkincstári konszoli-
dációs alapnak mindenképpen 
vissza kell fizetni, ami közel 
130 milliós „lyukat üt” a 450 
milliósra tervezett költség-
vetésben. A szűkös fejleszté-
si források ellenére minden 
területről összegyűjtöttük és 
priorizáltuk a terveket, mert 
az év során több olyan bevételi 
forrással is számolnunk (pá-
lyázati pénzek, adóbefizetések, 
fejlesztési területek befizetései 
stb), amelyek fedezetet bizto-
síthatnak ezekre.

Az átláthatóság érdekében 
idei célunk az is, hogy a költ-
ségvetést és a fejlesztési ter-
veket könnyen érthető módon 
mutassuk be a falu lakosainak 
itt a Hírmondóban. 

Pénzügyi szempontból má-
sik fontos feladatunk a valódi 
közteherviselés megteremtése. 
Az elmúlt években sok jogos 
kritika érte a korábbi vezetést, 
hogy a magas összegű adók 
befizetése után miként lehet-
séges, hogy soha nincs elég 
pénz a fejlesztésekre. Két oka 

lehet: ha nem minden érintett 
fizet, illetve, ha nincs komolyan 
véve a befizetés rendje. Azzal 
a helyzettel szembesültünk, 
hogy rengeteg ingatlan után ki 
sem vetették az adókat, nem 
naprakészek az adatok, illet-
ve a kintlévőségek behajtása 
is akadozott. Az adócsoport – 
új vezetővel és két kollégával 
kiegészülve – azon dolgozik, 
hogy minden kintlévőséget 
korrektül kiszámoljon, és majd 
értesítse a tartozó ingatlantu-
lajdonosokat. Ezt követően a 
hivatal is elkezdheti az elmúlt 
évek kintlévőségeit ledolgozni, 
az önkormányzat számára a 
jogos bevételeket megszerezni. 
Ez az érintettekkel sok egyez-
tetéssel jár majd; erről később 
részletes tájékoztatást adunk.
Minden, adót rendesen fizető 
helyi lakos jogos igénye, hogy 
a hivatal egyenlő módon vesse 
ki és hajtsa be az adóforintokat, 
és mindenki közös igénye, hogy 
ezt közérthetően magyarázzuk 
is el a befizetőknek. Ezen is dol-
gozunk az idei évben!

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke, 
Bubik Szabolcs írása a grémium eddig végzett 

munkájáról és az idei célkitűzésekről.

Legyen valódi 
közteher -

viselés!

A Humán Bizottsághoz tartoz-
nak az egészségügy, a szociális 
ellátás, a kultúra, az oktatás, a 
sport és az ifjúság ügyei. Tagjai 
Buzás István és Nevelős-For-
gács Ildima, mellettük sok 
szakértő és önkéntes segíti a 
munkánkat! A grémium meg-
alakulása után leginkább szer-
vezői feladatokat láttunk el a 
falu hétköznapi működésének 
biztosítása érdekében; ilyen 
volt például az idősek és a szo-
ciális ebéd szállításának meg-
szervezése. Az első hivatalos 
ülésünket igyekeztünk minél 
szélesebb körben meghirdetni 
és megtartani. 2019. december 
elején kb. tizenöt résztvevő ta-
lálkozott a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálatnál.

 Az ismerkedésen túl volt egy 
másik apropó is: az akkor még 
készülő, civil csoportokat tá-
mogató rendelethez gyűjtöt-
tünk észrevételeket, javasla-
tokat. A cél megmaradt, azaz 
szeretnénk minél több falubeli 
közösséget támogatni, ám fon-
tosnak tartjuk, hogy ez jogsze-
rűen és közérthető elbírálási 
szempontok alapján történjen 
– a rendeletet azóta elfogadta 
a képviselő-testület (ami a pi-
lisborosjeno.hu oldalon elér-
hető). A konkrét pályázatot a 
költségvetés elfogadása után 
írjuk majd ki.

Az adventi időszak nagyon 
mozgalmas volt. A faluköz-
pont hagyományos feldíszíté-
se évről-évre nagy szervezői 

munkát igényel. Rengeteg ön-
kéntes és adományozó segített 
a karácsonyi ünnepség meg-
szervezésében, a faluközponti 
karácsonyfa feldíszítésében, a 
betlehem és az adventi koszorú 
helyére kerülésében.

A nehézsorsúak megsegíté-
sére, az önkormányzat szer-
vezésében, Mága Zoltán he-
gedűművész adott koncertet 
a katolikus templomban még 
tavaly decemberben, amelynek 
bevételét, 365 ezer forintot az 
ünnep előtt átadtunk a család-
segítő szolgálatnak. Emellett 
Mága Zoltán további 500 ezer 
forintot is felajánlott a temp-
lom felújítására. 

Karácsony előtt a bizott-
ság, illetve az önkormányzat 
a szépkorú lakosoknak a helyi 
Coop-üzletben levásárolható 
élelmiszer-utalványt juttatott 
el. Nagy örömünkre összeállt 
egy kisebb csapat egy új, a fel-
sős általános iskolás, valamint 
a középiskolás korosztályt tö-
mörítő ifjúsági klub megszer-
vezésére. A bizottság is segí-

teni kívánja a működésüket! 
A bizottságban foglalkoztunk 
egészségügyi témákkal, a mű-
füves focipályával és az elnyert 
bölcsődeépítési pályázattal is, 
most pedig a szociális rendelet 
megújításán dolgozunk. Ami 
az egészségügyi témákat illeti: 
az év elejétől rendel a faluban 
Dr. Andrónyi Kristóf ortopéd 
szakorvos, és további szak-
rendelések – OEP támogatta 
fogászat, kardiológia és diete-
tikai tanácsadás – kialakítása 
is folyamatban van. A Bécsi úti 
településrészen élő Dr. Horváth 
Ferenc megkereste az önkor-
mányzatot, hogy a külső-tele-
pülésrészen tartana háziorvosi 
rendelést – amit a bizottság is 
támogatott –, az önkormányzat 
ehhez keres alkalmas ingatlant. 

A bizottság munkatervében 
a következő nagyobb feladat 
a szociális térkép elkészítése 
lesz, ami alapján meghatároz-
hatjuk a hosszú távú szociálpo-
litikai irányokat, hogy megfe-
lelő ellátásokkal segíthessük a 
falubeliek életét.

A Humán Bizottság elnöke, Bozsódi Borbála 
írása a tagok sokféle tevékenységéről

Sok szakterület, 
összetett munka
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A Külső-településrészek Bizott-
sága első teendői egyikeként 
– a településrészeken tartott 
fórumok és a személyes tapasz-
talatok alapján – összeállított 
egy-egy, a téglagyári-malom-
dűlői és a Bécsi úti, Panoráma 
utcai, Tücsök utcai területekre 
vonatkozó problématérképet, 
amelyet a január 15-i ülésen hi-
vatalosan is jóváhagyott. Annak 
érdekében, hogy a bizottság és 
az önkormányzat megismerje 
az ott élő lakosok álláspontját 
a mindennapi életüket érintő 

aktuális kérdésekben (például 
az ipartelepi bekötőút építésé-
nek terve, a Tücsök utca és a 
Malomdűlő-Téglagyári út for-
galomszabályozási felvetései 
stb.), és esetleg egyéb fontos 
észrevételekkel tovább bővítse 
a térképet, egy átfogó kérdőíves 
felmérés elvégzését is tervezi. 
Kérjük a tisztelt érintetteket, 
hogy a nyilvános problématér-
képek segítségével gondolják 
át a településrészek fejleszten-
dő pontjait, és vegyenek részt a 
felmérésben! A térképek meg-

tekinthetők a falu honlapján, 
hivatalos Facebook-oldalán il-
letve a külső-településrészeken 
kihelyezett hirdetőtáblákon is.

Ennek elkészültéig is lépése-
ket tettünk több ügyben. Több 
cégtől kértünk ajánlatot a busz-
várók cseréjére, Komlós Tibor 
alpolgármesterrel felmértük a 
Kövesbérci út vízelvezetésének 
helyreállításához szükséges lé-
péseket, amelyet az időjárás ja-
vulásával haladéktalanul meg-
kezdünk, illetve Szollár György 
közterület-felügyelővel együtt 

dolgozunk a közterületeken tá-
rolt autóroncs- és szemétlera-
katok felszámolásán, amelyek 
miatt számos lakossági panasz 
érkezik a hivatalba.

Még tavaly decemberben, az 
esőzések miatt járhatatlanná 
vált Malomdűlőn végzett az 
önkormányzat – Komlós Tibor 
irányításával – állapotjavító be-
avatkozást, melynek keretében 
40 köbméter vegyes úttöltő 
anyag került az útba. Egyúttal 
elszállíttattuk az illegálisan ki-
helyezett hulladékkupacokat 
is. Az elkövető ellen a rend-
őrség nyomozást indított. Ez-
úton szeretnénk megköszönni 
a téglagyári és malomdűlői 
lakosok segítő hozzáállását, 
és felajánlásukat a további út-
javításokhoz! Továbbá Gál Er-
zsébet önkéntes segítségével 
dolgozunk azon, hogy egy, az 
illetékes szolgáltatóval megkö-
tendő keretszerződés révén a 
csatornázatlan ingatlanokról 
is megtörténhessen a szenny-
víz-elszállítás.

A Külső-településrészek Bizottsága elnöke, 
Antonovits Bence írása az elkészült probléma-
térképről, a tavalyi rendkívüli munkákról és a 

tervezett autóroncs- és szennyvíz-elszállításról.

Megismert 
problémák

A bizottságunk az ismert fej-
lesztési területek problémái-
nak áttekintésével kezdte meg 
működését. Az önkormányzat 
peres ügyeinek száma hatal-
mas: mintegy száz bírósági 
perben érintett felperesként 
vagy alperesként a fejlesztési 
területek kapcsán. Ezek egy ré-
sze jelenleg „alvó állapotú”, de 
így is tíz aktív peres üggyel kel-
lett foglalkoznunk. A korábban 
meghirdetett „Beszéljük meg!”-
elv szerint minden érintett fe-
let arra kértünk, hogy kezdjük 
meg az érdemi párbeszédet, 
ennek jegyében a még folya-
matban lévő peres ügyeket 
szüneteltessük, és keressünk 
kompromisszumos megoldást 
a problémákra. Az érintettek 

örültek ennek, jelezték, hogy 
a peres eljárás számukra is in-
kább kényszerpálya volt. 

A Lazarét ügye a legkomple-
xebb, itt több érdekcsoport is 
kialakult. E területre az önkor-
mányzat 2020. február 28-ig 
tervezi kidolgozni a közművesí-
tés ütemes elvégézést lehetővé 
tévő javaslatot. E munkálatok 
költségeinek fedezete részben 
az ingatlanokban, részben a 
még be nem fizetett hozzájáru-
lásokban van, a továbblépéshez 
elengedhetetlen a tulajdono-
sok együttműködése.

A Tücsök utcai, hatalmas 
kötbérfizetési kötelezettség-
gel terhelt településrendezési 
szerződésben (TRSZ) érintett 
tulajdonosokkal két alkalom-

mal is tárgyaltunk. Itt az ön-
kormányzatra hárult a köz-
művesítés elvégzése, amelyre 
jelenleg nincs fedezet. Ennek 
oka közismert: a 2015-ben 
és 2016-ban kapott adósság-
konszolidációs támogatás sza-
bálytalan felhasználása miatt 
az önkormányzatnak mintegy 
130 millió forintnyi visszafize-
tési kötelezettsége keletkezett, 
amelynek inkasszója 2020-ban 
esedékes a kamataival együtt. 
Így a TRSZ kapcsán patthelyzet 
alakult ki, amelyben az önkor-
mányzat nem tud nekiállni a 
szerződésben vállalt feladatai 
teljesítésének, viszont a köz-
jegyző által szentesített, in-
kasszóval behajtható kötbér 
azonnal csődhelyzetet jelente-
ne a falu számára. Ami egyben 
azt is jelentené, hogy az önkor-
mányzat lényegében megbé-
nul. A tulajdonosokkal szóban 
megállapodtunk arról, hogy 
március 18-ig közösen kidolgo-
zunk egy mindkét fél számára 
előremutató javaslatot.

Jóval építőbb jellegű felada-
tokkal is foglalkoztunk. Az el-

nyert bölcsődeépítési pályázat 
kapcsán az érintett felek és 
külsős szakemberek bevonásá-
val többkörös egyeztetésen va-
gyunk túl, így reálisnak látszik, 
hogy az új bölcsődét egy köz-
pontibb fekvésű önkormányza-
ti telken építsük fel.

A faluközpont fejlesztésének 
ügyével még bőven a válasz-
tások előtt, egyesületi keretek 
között kezdtünk el foglalkoz-
ni. Ennek megtervezése csak 
részben választható le a teljes 
település további fejlődését 
megalapozó településfejleszté-
si koncepcióról és stratégiáról, 
melyek mielőbbi, a lakosság be-
vonásával történő befejezését a 
képviselő-testület is támogatta. 
A helyzetet bonyolítja, hogy az 
üresen álló régi iskolaépület 
mielőbbi állagmegóvása és 
hasznosítása sürgető feladat, 
így ez ügyben olyan megoldást 
keresünk, ami átmenetileg, a 
településfejlesztési és faluköz-
pont-stratégia megszületéséig 
biztosítja az épület hasznosítá-
sát és megakadályozza annak 
további állagromlását.

A Fenntartható Fejlődés és Településfejlesz-
tési Bizottság elnöke, Dömötörfy Zsolt írása a 
fejlesztési területek érintő egyeztetésekről.

Érdemi párbeszéd

Bizottságok

6



hírmondó

Köz-ügyek

2020. január 1-jétől új hulla-
dékszállítási közszolgáltatási 
szerződés lépett életbe Pi-
lisborosjenőn. A Zöld Bicske 
Kft.-Vertikál Zrt. konzorcium-
mal 2020. június 30-ig tartó 
,,próbaidőszakra” kötött meg-
állapodást az önkormányzat. 

A félév alatt a szolgáltatás-
végzés minőségét szigorúan el-
lenőrizzük, és amennyiben az 
nem felel meg az igényeknek, 
júliustól más szolgáltatót vá-
lasztunk. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy visszajelzéseket 
kapjunk a lakóktól, ha valahol, 
valamiben hiányosságot ta-
pasztalnak. Kérjük, hogy ész-
revételeiket írják meg nekünk 
a hulladekszallitas@pilisbo-
rosjeno.hu e-mail címre vagy 
jelezzék telefonon az ügyfél-
szolgálat +36 26 336 028-as 
telefonoszámán! 

A hulladékszállítással kap-
csolatos legfontosabb változá-
sok: Az eddigi 120 és 60 l-es 
mellett most már 80 l-es kuka 
is igényelhető. A 80 l-es kuká-
val éves szinten 8500 Ft taka-
rítható meg. A 80 l-es kukára 
való áttérést adatbejelentő lap 

kitöltésével lehet kezdemé-
nyezni a szolgáltatónál. A 80 
l-es szemétgyűjtőt meg kell 
vásárolni. 2020. február 17-
től jó minőségű, használt kuka 
vásárlására kínál lehetőséget 
(minden méretben) a Zöld 
Bicske Kft. saját telephelyein 
(legközelebb: Pilisvörösvár, 
Fácán u. 44., nyitva tartás: csü-
törtökön 8-14 óra). A 60 l-es 
gyűjtőedényt továbbra is csak 
egyedülállóak igényelhetnek, 
jogszabály szerint önkormány-
zati jóváhagyással.

A szelektíven gyűjtött 
műanyag-, fém- és papírhul-
ladék elszállítását kéthetente, 
minden hónap első és harma-
dik szerdáján végzi a szolgál-
tató.

A szelektíven gyűjtött üveg-
hulladék háztól történő elszál-
lítására negyedévente egyszer 
kerül sor, első alkalommal 
2020. február 26-án.

A zöldhulladék-gyűjtéshez 
4 db lebomló zsákot biztosít a 
szolgáltató egy évre. A kiosztás 
helyéről és idejéről a későbbi-
ekben értesítjük a tisztelt la-
kosságot.       VV

Megújuló hulladékszállítás

Az egyik voltaképpen régi-új 
lesz: a jelenlegi rossz minőségű 
műfüves focipálya helyén egy 
korszerűbb műfüves borítású, 
40x20 méteres méretű, villany-
világítással ellátott létesítmény 
lesz, köszönhetően annak, hogy 
a Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) országos pályaépíté-
si programja keretében be- és 
elfogadták az önkormányzat 
pályázatát. A megvalósítás 
költsége közel 40 millió forint, 
amiből a helyhatóságnak tíz 

százalékos önrészt (kb. 4 millió 
forintot) kellett vállalnia, a töb-
bit az MLSZ finanszírozza. 

Molnár András, a projekt ön-
kormányzat részéről megbízott 
koordinátora elmondta, hogy 
január folyamán a szakembe-
rek elvégezték a talajmecha-
nikai vizsgálatot, ami kedvező 
eredményt hozott, így ezen 
már nem múlhat az kialakítás. 
Hozzátette, az ezt tartalmazó 
és további hat szükséges doku-
mentumot február elején jut-

tatták el a szövetséghez. A kivi-
telezőt majd az MLSZ választja 
majd ki, akivel a konkrét épít-
kezés részletit kell tisztázni.

A koordinátor megjegyezte, 
jelenleg két opció van: a pálya 
vagy marad a mostani helyén, 
vagy 90 fokkal elforgatják. 
Utóbbi esetben ugyan elvenne 
néhány négyzetméternyi részt 
a játszótérből, ám cserébe 
olyan terültek szabadulnának 
fel, ahová esetleg a játszóteret 
bővíteni lehet, illetve ahová 
elhelyezhető lenne onnan a ko-
sárlabda-pálya. 

A várhatóan a tavasz folya-
mán elkészülő új pályát első-
sorban a Pilisborosjenő USC 
használná edzésidőben, azon 
kívül bárki focizhatna rajta – a 
villanyvilágításnak köszönhe-
tően az esti órákban bérleti 
díjért akár alkalmi csapatok is. 

Az MLSZ mellett a Magyar 

Kézilabda-szövetségnek is van 
hasonló létesítmény-fejlesztési 
programja, amelyre – az iskola 
közreműködésével – szintén 
pályázott az önkormányzat.  Jó 
esély van arra, hogy kedvezően 
bírálják el a beadott pályázati 
anyagot, így megépülhet egy 
kültéri kézilabda-pálya, illetve 
ennek keretében megújulhat 
az iskola tornaszobájának bo-
rítása is. 

Ugyancsak tervben volt egy 
új tornacsarnok építése az is-
kola mellett, azonban ennek 
megvalósítása – nem az önkor-
mányzat hibájából – csúszhat. 
Történt ugyanis, hogy időköz-
ben új jogszabályi előírások 
léptek életbe, ami miatt a ter-
vek korábbi műszaki tartalmát 
aktualizálni kell, és csak ennek 
elfogadása után kezdődhet a 
kivitelezés.

RF

A közeljövőben több új sportpályával is gazda-
godhat Pilisborosjenő, két sportági szakszö-

vetség programjának jóvoltából.

Új focipályáját és kézi-
labda-pályát kap a falu

Február 15-én nyílik egy kü-
lönleges, modern kiállítás Sápi 
Marcell műveiből a nagyterem-
ben!  A kiállítás március 6-ig 
tekinthető meg. 

Február 21-én 18 órától a 
Jenői kockavetők társasjá-
ték-klub újabb kihívások elé 
állítja az érdeklődőket. Az ér-
deklődésre való tekintettel a 
programot havonta kétszer 
tartják a szervezők, március-
ban 7-én és 20-án. 

A farsangi mulatozás jegyé-
ben február 28-án a Nyugdíjas 
Klub nosztalgiaestet rendez, 
Kaiser Zoltán zenei közremű-
ködésével. 

Március 8-án 17 órától Kővá-
ri Eszter Sára és Peltzer Ferenc 
a hölgyeknek kedveskednek 
„Ellopták szívemet” című, régi 
magyar dalokat és virágéneke-
ket magába foglaló koncertjük-
kel.

A március 15-i nemzeti ün-
nep alkalmából a koszorúzás 
március 13-án 17 órakor lesz 
a Kossuth-táblánál, amit a Né-
met Nemzetiségi Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola ne-
gyedikes növendékeinek ünne-
pi előadása követ a művelődési 
ház nagytermében.

VV  
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