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Október végére készülhet el a zebra 
az iskolánál – 8. oldal

Lakossági fórum október 2-án  az
ipartelepi bekötőútról – 4. oldal

Focipálya-avató ünnepségre 
került sor Pilisborosjenőn 2020. 
szeptember 6-án a Pilisborosje-
nő USC, a focipálya projektcsapat 
és az Önkormányzat szervezé-
sében. 2019 novemberében egy 
új 20x40 méteres, világítással 
rendelkező, modern műfüves 
sportlétesítmény építésére pá-
lyáztunk a falu szélén, a játszótér 
szomszédságában elhelyezkedő 
korábbi balesetveszélyesen gö-
röngyös, a sportklub fiataljai által 
legjobb tudásuk szerint sajátke-
zűleg lerakott, használt műfüves 
pálya helyére. Miután elnyertük 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) 90%-os támogatását, az 
Országos Pályaépítési Program 
keretében nyár közepére már 
elkészülhetett volna a pálya, ha 
a koronavírus nem szól közbe. 
Iskolakezdésre, ősz elejére vé-
gül elkészült és azonnali átadása 
mellett döntöttünk, hogy már a 
világítás bekötése előtt haszná-
latba vehessék a helyi fiatalok. A 
Cornus Kert Kft. végezte a kivite-
lezést, melynek teljes költsége 32 
716 740 forint volt, amiből 3 271 
674  forint a pilisborosjenői ön-
kormányzat önrésze.  

A pályázat előkészítésében és a 
megvalósítás szervezésben jelen-
tős szerepe volt a Molnár András 
vezette focipálya projektcsapatba 
tömörülő helyi önkénteseknek. A 
projektcsapat tagjai tavaly októ-
ber közepe óta rengeteg energiát 

fektettek abba, hogy felépüljön a 
focipálya. Saját munkájuk mellett, 
szabadidejükben: elkészítették a 
pályázati anyagot, körbejárták a 
pályaelhelyezési lehetőségeket, 
egyeztető, előkészítő találkozókat 
szerveztek, talajmechanikai vizs-
gálatot rendeltek meg, részletes 
pályafeltüntetési- és vízelvezetési 
tervet készítettek, elindították a 
pálya megvilágításához szüksé-

ges elektromos hálózat kiépítésé-
hez szükséges ügyintézést, mely 
másfél-két hónapon belül ki is 
épül,  felügyelték a folyamatokat, 
hogy minden időben megtörtén-
jen, illetve minden fontos doku-
mentumot és dokumentációt a 
végletekig menően elő- és elké-
szítettek úgy, hogy a képviselő 
testületnek minél kevesebb dolga 
legyen. 

Köszönet a projektcsapat   tagjai - 
nak, amiért önzetlenül és sikere-
sen dolgoztak együtt a faluközös-
ségért! A létesítmény megvaló-
sulását Aczél Ferenc, Bényi Attila, 
Borók György, Bozsódi Borbála, 
Buzás István, Fiák István, Forgó 
Szilárd, Gáspár Erik, György Pé-
ter, Komlós Tibor, Mihálffy Attila, 
Molnár András és Selmeczi Tamás 
segítették.

Sportünneppel avattuk fel 
az új focipályát

A falu műfüves pályája széles összefogással valósult meg

(folytatás a 2. oldalon)

A Kedd Esti Barátok és a Garage Futsal nyerte a pályaavató tornát, amire 2x6 helyi csapat nevezett.
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Két Magyar Falu Prog-
ramban hirdetett pályázati 
kiírásra (óvodai játszóudvar 
fejlesztése és közterületek 
karbantartását szolgáló esz-
közök beszerzése) nyáron 
beadott pályázataink tarta-
léklistára kerültek, vagyis 
akkor kaphatnak forrást, ha 
valamely támogatásra java-
solt pályázó visszalép. Ezen 
nem megtörve, az elmúlt 
hetekben több pályázat be-
nyújtásán vagy annak előse-
gítésén dolgoztunk: 

- az óvodabővítés pályáza-
ton a fenti óvoda alvógalériái 
közötti vécés folyosó létesí-
tésére, illetve téliesített ud-
vari wc építésére;

- a hivatal ügyfélbarát át-

alakítására, modernizálásá-
ra, irodai terek újraosztásá-
ra, a vizes blokk komplett 
felújítására;

- a Fő utca 59. szám alatti 
önkormányzati bérlakások 
fűtésének korszerűsítésre, 
modern, egyedi mérőórás 
fűtési rendszer kialakításra 
pályáztunk.

Az iskolafejlesztés támo-
gatására kiírt és temető 
felújítását célzó pályázato-
kon csak segítettünk és na-
gyon drukkolunk a sulinak 
(KLIKK-nek), illetve Wilhe-
im Péter plébános úrnak, 
hogy támogatást nyerjenek 
a temető kerítésének felújí-
tására és a suli szabadtéri 
színpadának megépítésére.

Pályázati hírek
Kedves pilisborosjenői fi-

atalok! Gimnáziumotokban 
már bizonyára tájékoztattak 
benneteket arról, hogy a köz-
nevelési törvény értelmében 
a gimnáziumi évek alatt 50 
órányi közösségi szolgálatot 
kell teljesítenetek. Önkor-
mányzatunk lehetőséget kí-
ván biztosítani számotokra, 
hogy ezt az 50 órát (vagy 
annak egy részét) Pilisboros-
jenőn teljesíthessétek, olyan 
érdekes és hasznos tevékeny-
ségekkel, amik hozzájárulnak 
egyéni fejlődésetekhez, és 
falunknak is javára válnak. 
Az Önkormányzatnál közjót 
szolgáló feladatok sokaságá-
ból választhattok, az alábbi 
tevékenységi területeken:

a) egészségügyi, b) szociá-

lis és jótékonysági, c) oktatá-
si, d) kulturális és közösségi, 
e) környezet- és természetvé-
delemi, f) polgári és kataszt-
rófavédelmi, g) közös sport- 
és szabadidős tevékenység 
óvodáskorú, sajátos nevelési 
igényű gyermekekkel, idős 
emberekkel.

Amennyiben érdekel ben-
neteket ez a lehetőség, első 
körben beszéljétek meg is-
kolátok felelős oktatójával, 
majd vegyétek fel a kapcso-
latot a helyi Önkormányzat-
nál Bozsódi Borival (bozsodi.
borbala@pilisborosjeno.hu)  
vagy Szomora Csillával (szo-
mora.csilla@pilisborosjeno.
hu)

Üdvözlettel: 
Tömöri Balázs, polgármester

A pályaavatóra eljött Benkő Ta-
más, az MLSZ Pest Megyei igaz-
gatója, aki hangsúlyozta, hogy a 
település a minőségi sportolási 
lehetőség mellett új közösségi 
teret is kapott. Tömöri Balázs 
polgármester kiemelte a sport 
egészségvédő szerepét. Emellett 
méltatta a Pilisborosjenői Után-
pótlás Sport Club vezetőinek 
- Selmeczi Tamásnak és Gáspár 
Eriknek - szerepét a helyi tö-
megsport népszerűsítésében, az 
utánpótlás nevelésben végzett 
értékes munkájukat. Aktivitásuk 
nélkül a falu nem tudott volna 
pályázni az országos pályaépítési 
programon. Ezt követően együtt 
átvágták a nemzeti színű szala-

got, átadva ezzel az új pályát Pi-
lisborosjenő lakosainak. 

A pályaavató tornán 12 előre 
regisztrált csapat mérte össze 
tudását, a falubeliek jókedvű 
szurkolásától motiváltan. A mér-
kőzéseket a helyszínen megte-
kintő helyi őslakos Stampf József 
szerint a futball szeretetének 
nagy hagyománya van Pilisbo-
rosjenőn. Az ötvenes években a 
Kálváriánál rúgták a bőrt a helyi 
utcák neveit viselő csapatok játé-
kosai, majd önerőből focipályát 
építettek a két falu között. 

Legyen az új pálya sok jó han-
gulatú sportesemény, edzés és 
szabadidős testmozgás színtere!

(A pálya használatának feltéte-
leit lapunk hátoldalán találja.)

Iskolai Közösségi Szolgálat 
(IKSZ) gimnazistáknak

Bereczkiné Szendrey 
Éva 2020. szeptember 1-el, 
közös megegyezéssel lekö-
szönt a Művelődési Ház ve-
zetői és könyvtárosi poszt-
járól. Éva 1990. március 
1-től dolgozott a falu Mű-
velődési Házában könyvtá-
ros alkalmazottként, több 
ciklusban Művelődési ház 
vezetőként. Jelenlegi öt-
éves vezetői megbízatása 
október 1-el járt volna le, 
könyvtárosként határozat-
lan idejű szerződése volt. 
Köszönjük a falu kulturális 
életének szervezésében, a 
közművelődésben töltött 
több évtizedes munkáját!

A törvényi előírások-
nak megfelelően az Önkor-
mányzat a nyár folyamán 
kiírta a pályázatot a Műve-
lődési Ház és Könyvtár ve-
zetői állásának betöltésére 
– a www.pilisborosjeno.hu 
honlapon meghirdetett ál-
lásra szeptember 15-ig le-
hetett jelentkezni. 

Felmerülhet a kérdés: kit 
kereshetnek addig, amíg az 
új vezető be nem tölti mun-
kakörét? Miként lesz nyitva 
a könyvtár?

Terembérlés és progra-
mok ügyében Bozsódi Borbá-
lát kereshetik a korábbi elér-
hetőségeken: 

pbjmuvhaz@gmail.com 
+36 30 596 7573
+36 30 607 3069

Az átmeneti időszakban a 
könyvtár hétfőn és szerdán 
15-18 óra között, csütör-
tökön 9-12 óra között tart 
nyitva. A „Könyvet házhoz” 
szolgáltatást továbbra is 
működtetjük, ezzel kapcso-
latban Csonka Íriszt lehet 
keresni a programok@pilis-
borosjeno.hu e-mail címen 
vagy a +36 30 950 7782-es 
telefonszámon.

Csonka Írisz és 
Bozsódi Borbála

Változás a művház élén

Gáspár Erik, Tömöri Balázs, Benkő Tamás és Selmeczi Tamás az átadáskor

(folytatás a 1. oldalról)

Hírek

2



hírmondó

Hírek

Tömöri Balázs polgár-
mester a megnövekedett, 
új lakossági igényekre te-
kintettel meg kívánja osz-
tani a jelenleg dr. Kovács 
Levente háziorvos által ed-
dig egyedül ellátott házior-
vosi körzetet. A megosztás 
révén még egy háziorvos 
működhet majd dr. Kovács 
Levente mellett, s részben 
új háziorvosi struktúra 
kialakításához vezet. A 
változásokról a pilisboros-
jeno.hu oldalon hírt fogunk 
adni. 

„A legszebb konyhaker-
tek” program helyi, pilis-
borosjenői nyerteseinek, 
Repcsin Zsófinak és Balázs 
Nellinek kertjeit neveztük 
az országos versenyre is. 
Az országos zsűri szep-
tember folyamán ül össze 
és értékeli a benevezett 
kerteket. Figyeljék az ön-
kormányzat honlapját a 
fejlemények miatt!

Az önkormányzat fel-
hívására  nyári diákmun-
kára jelentkezők közül 
11 pilisborosjenői diákot 
tudtunk alkalmazni. Az 
Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium koor-
dinálása mellett megva-
lósult program keretében 
Budai Miklós, Durosaiye 
Ádám, Erdélyi Panka, Ge-
iger Dávid, Kiss András, 
Lénárt Flóra, Mocsári Be-
nedek, Müller Ottó, Sán-
dor Máté (nem szerepel 
a fotón), Süle Dániel, Tari 
Ádám 2020. július és au-
gusztus hónapjában ösz-
szesen 229 órát dolgoz-
tak a falunak. Köszönjük 
a fiatalok munkáját, me-
lyet a hivatalban, illetve 
a falugondnokságon vé-
geztek!

2020. júniusától Dohi 
Zoltán végzi a falugaz-
dász feladatokat Pilis-
borosjenőn. Iroda hely-
színe: Pilisvörösvár Fő 

út 83. Ügyfélfogadás: 
minden héten csütörtök 
8:00-12:00, 12:30-16:30  
(telefonos egyeztetés 
szükséges). Elérhetősé-
ge: 06 70 479 67 26 és 
dohi.zoltan@nak.hu

A következő ügyek-
ben tud a gazdálkodók 
segítségére lenni: az ős-
termelői igazolványokkal 
kapcsolatos ügyintézés 
(kiadás, hosszabbítás, 
adatváltoztatás, bevonás), 
az agrárkamarai tagság-
gal kapcsolatos kérdések 
megválaszolása, az egy-
séges területalapú támo-
gatások beadásában való 
közreműködés, segítség-
nyújtás a gazdák számá-
ra. A falugazdásznak az 
irodai feladatok mellett 
terepi feladatai is vannak, 
ezért először mindig te-
lefonon keressék időpont 
egyeztetés végett.

Szeptember 5-én a mű-
velődési ház parkolójában 
megtartott bolhapiacon a 
jótékonysági büfé asztal 
működtetéséből 27.205 
Ft adományt adtunk át a 
Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat számára. Kö-
szönjük Pomázi Ágnes 
szervezőnek és az összes 
adományozónak! 

Könyvtárunk nyitva-
tartása változott; hétfőn 
és szerdán 15-18 óra kö-
zött, csütörtökön 9-12 
óra között tart nyitva.

A „KÖNYVET HÁZHOZ” 
szolgáltatást továbbra 
is működtetjük. Csonka 
Íriszt a programok@pilis-
borosjeno.hu e-mail címen 
vagy a +36 30 950 7782-es 
telefonszámon érhetik el.

A járványhelyzetre való 
tekintettel, kérjük, hogy 
orrot és szájat eltakaró 
maszkban/sálban, a távol-
ságtartás szabályait meg-
tartva, egyszerre csak egy 
látogató lépjen a könyvtár-
ba! Köszönjük!

Hírek röviden

Ha bejelentést szeretnénk 
tenni a rendőrségen, akkor 
2020. szeptember 15-től a Pi-
lisborosjenő Polgármesteri 
Hivatal Fő utca 16. szám alatti 
épületének oldalában lévő OTP 
bankautomata melletti ajtón 
belépve érik el Apáti Szabolcs 
rendőr főtörzsőrmester, körze-
ti megbízott irodáját. Az iroda 
kialakításának célja, hogy a Pi-
lisborosjenőn élők a megadott 
fogadóórákon közvetlenül for-
dulhassanak az illetékes körzeti 
megbízotthoz, meggyorsítva az 

ügyintézést és elősegítve rend-
őrünk gyors és hatékony fellé-
pését. Fontos szempont volt, 
hogy földszintes, idősek által is 
jól megközelíthető helyiségbe 
kerüljön át az iroda. Apáti Sza-
bolcs rendőr főtörzsőrmester 
fogadóórát tart minden hónap 
első szerdáján 14-16 óra kö-
zött, amire előzetes – telefonon 
vagy e-mailen történő – egyez-
tetés alapján lehet bejelentkez-
ni. 

Elérhetőségei: 30/597-5787 
és apatisza@pest.police.hu

Új rendőri iroda
Új, könnyebben megközelíthető, földszinti 

irodában tartja fogadóóráját körzeti 
megbízott rendőrünk Apáti Szabolcs.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a 2020. II. félévi helyi adók 

és a gépjárműadó befizetésé-
nek határideje: 2020. szeptem-
ber 15.

az aktuális adófolyószám-
la-egyenleget – ügyfélkapuval 
rendelkező adózóink – az E-ön-
kormányzati portálon a követ-
kező elérhetőségen tekinthetik 
meg: ohp-20.asp.lgov.hu/szol-
galtatasok

a helyi vállalkozók a 2019. 
adóévről szóló helyi iparűzé-
si adó bevallásukat legkésőbb 
2020. szeptember 30-ig nyújt-
hatják be online hivatalunk 

felé (a NAV oldaláról elérhető 
19HIPA nyomtatványon vagy 
az E-önkormányzati portálon 
keresztül: ohp-20.asp.lgov.hu/
ugyinditas). A 2019. adóévről 
összeállított bevallásban az 
adóalapra jutó iparűzési adó 
összegének megállapításához 
még az 1,5%-os adómértéket 
kell alkalmazni!

Az adók befizetése banki 
átutalással is teljesíthető, a kü-
lönböző adónemekhez tartozó 
számlaszámok elérhetőek itt: 
www.pilisborosjeno.hu/doku-
mentumtar/adougyek/adoza-
si-informaciok-szeptemberben

Adózási tudnivalók

Apáti Szabolcs rendőr főtörzsőrmester az új irodában
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MIT NEVEZÜNK 
IPARTELEPI BEKÖTŐÚTNAK?

Az ipartelepi bekötőút (hi-
vatalosan Ipartelepi bekötés) 
a Hegyalja út - Kövesbérci 
úttól a Budai út és a Fő út kö-
zött elhelyezkedő kereskedel-
mi-szolgáltató területet össze-
kötő tervezett 1500 m hosszú, 
2x1 sávos útszakasz, mely a 
Hegyalja utcától a Budai útig 
többé-kevésbé a jelenleg léte-
ző földút nyomvonalát követi, 
majd a Budai úttól a 013/15 
hrsz. és 013/16 hrsz. telkek ha-
tárán érné el a 714/5 ingatlant, 
melyről a környező Gf4 és Gf2 
besorolású telkek elérhetők. 
(lásd melléklet térkép) Nevét 
onnan kapta, hogy a kereske-
delmi-szolgáltató övezet (ipar-
telep) feltárására szolgálna.

MI A FŐ INDOKA AZ 
IPARTELEPI BEKÖTŐÚT 
TERVEZETT MEGÉPÍTÉSÉNEK?

Az állam gazdaságfejlesztési 
céllal a Nemzeti Infrastruktú-
rafejlesztő Zrt. beruházásain 
keresztül támogatni kívánja a 
fejlődőképes magyar tulajdonú, 
exportképes kis- és középválla-
latok (KKV) növekedését. Az ál-
lam a MEDITOP Gyógyszeripari 
Kft.-t, mint Pilisborosjenő leg-
nagyobb adófizetőjét és mun-
káltatóját, az ilyen kiemelke-
dően támogatandó KKV-k közé 
sorolta. 

A MEDITOP Gyógyszeripari 
Kft. jelenlegi telephelye nem te-

szi lehetővé a cég hosszútávú nö-
vekedését, illetve a cég jelenlegi 
telephelye a főutakról nehezen 
közelíthető meg. Az alapanya-
gokat szállító tehergépjármű-
vek, kamionok ki- és bepakolása 
is csak a Fő út egyik közlekedő 
sávjának elfoglalásával lehetsé-
ges jelenleg. Ez a cég forgalmá-
nak növekedésével várhatóan 
egyre nagyobb gondot fog jelen-
teni. A MEDITOP Gyógyszeripa-
ri Kft. ezért azt kérte a Nemzeti 
Infrastruktúrafejlesztő Zrt.-től, 
hogy a további növekedését az 
ipartelepi bekötőút létesítésével 
tegye lehetővé, ugyanis koráb-
bi, mára meghaladott terveik 
szerint logisztikai központot 
terveztek létesíteni a jelenlegi 
szennyvíztisztító helyén vagy 
annak környékén annak érde-
kében, hogy a lakosságot ne 
zavarják a teherforgalmukkal, a 
szállítmányok ki- és bepakolá-

sával, illetve képesek legyenek 
a megnövekedett anyagforga-
lom következtében kialakuló 
nagy mennyiségű alapanyag és 
késztermék korszerű és rugal-
mas tárolására. A cég már ma 
is rendkívüli tárolókapacitás hi-
ánnyal küszködik.

AMENNYIBEN NEM ÉPÜL MEG AZ 
IPARTELEPI BEKÖTŐÚT, HOGYAN LE-
HET MAJD ELÉRNI A BÉCSI UTAT A 
PANORÁMA UTCA KÖRNYÉKÉRŐL, HA 
AZ M0 MIATT MEGSZŰNIK A 
JELENLEGI KIJÁRAT?

A Hegyalja út - Kövesbérci 
út sarkától a Téglagyári kör-
forgalomig tartó 730 m hosz-
szú 2x1 sávos út az ipartelepi 
bekötőút sorsától függetlenül 
mindenképp megépül, hiszen 
ki kell váltani az M0 miatt meg-
szűnő Panoráma utcai kihaj-
tót. A Bécsi út ezen keresztül 

érhető majd el. Az ipartelepi 
bekötőúton a Hegyalja út - Kö-
vesbérci út sarkától a Budai út 
és a Fő út között elhelyezkedő 
kereskedelmi-szolgáltató terü-
letet összekötő szakaszt értjük, 
ebbe nem tartozik bele a Bécsi 
úti kihajtó.

KI FINANSZÍROZZA AZ 
IPARTELEPI BEKÖTŐÚT 
ESETLEGES MEGÉPÍTÉSÉT?

A beruházást 100%-ban az 
állam (Nemzeti Infrastruktúra-
fejlesztő Zrt.) finanszírozza.

MILYEN SZAKASZBAN TART A 
BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE, 
MEGVALÓSÍTÁSA? 
MIT TUDUNK MÉG BEFOLYÁSOLNI? 

Jelenleg az engedélyezési 
terv előkészítésének szakaszá-
ban van a projekt. A beruházás 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata lakossági fórumot hirdet 2020. október 2. péntek 17 
órai kezdettel az ipartelepi bekötőút témájában a Német Nemzetiségi Tájházba. 

A fórumra meghívjuk a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. képviselőjét és a tervezőket, így 
közvetlenül az illetékeseknek tehetik fel kérdéseiket. A hiteles tájékoztatás céljára az önkor-

mányzat létrehozta a www.pilisborosjeno.hu/bekotout honlapot, ahol válaszokkal szolgálunk 
az eddig felmerült kérdésekre és várjuk a további felvetéseket. 

Kérjük, tájékozódjanak a témában, és mondják el véleményüket az októberi fórumon! 

Lakossági fórumot tartunk 
az ipartelepi bekötőútról

Az ipartelepi bekötőút – a Hegyalja utcától a Budai útig – nagyjából a jelenlegi földút nyomvonalát követné

Fókusz
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Fókusz

kivitelezése még nem eldöntött 
tény, az önkormányzat támo-
gatása nélkül nem tud megva-
lósulni, és a jelenlegi önkor-
mányzat választási ígéretének 
megfelelően a lakosság többsé-
gének támogatása esetén tudja 
támogatni a projektet. Emellett  
a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. 
esetlegesen változó tervei is 
befolyásolhatják a projekt meg-
valósulását, akár a helyszín vo-
natkozásában is. 

VAN ARRA LEHETŐSÉG, HOGY A TER-
VEZETT UTAT CSAK A PILISBOROSJE-
NŐI LAKOSOK HASZNÁLJÁK?

A jelenleg szóban forgó ál-
lami finanszírozású fejlesztés 
esetén nincs. Az út kamion cél-
forgalmat lehetővé tevő mére-
tezéssel készülne, építésének 
elsődleges célja a teherforga-
lom lebonyolítása a cég logisz-
tikai központja és a 10-es út 
között.

MILYEN ÉRVEK SZÓLNAK AZ 
IPARTELEPI BEKÖTŐÚT 
MEGÉPÍTÉSE MELLETT?

Jobb összeköttetés létesülne 
a sűrűn lakott területek elkerü-
lésével a MEDITOP Gyógyszer-
ipari Kft. tervezett telephelye 
és a fő közlekedési útvonalak 
között (az eredeti cél).

Az út szolgálhatná a Pilisbo-
rosjenő faluközpont (ófalu) és 
a külső településrészek (Külső 
Pilisborosjenő Bécsi úti telepü-
lésrészek, Téglagyár, Malomdű-
lő) közvetlen, kerülőút nélküli 
megközelítését. A jelenlegi út 
kb. felére rövidülne, a forgal-
mas ürömi körforgalmi csomó-
pont elkerülésével. 

Könnyebben elérhetővé vál-
na az ófaluból Solymár, a soly-
mári Auchan áruház, a pilisvö-
rösvári Járási Hivatal és a 10-es 
út észak-nyugati szakasza. 

Hosszabb távon lehetőség 
nyílik közvetlen tömegközle-
kedés létesítésére az ófalu és 
a külső településrészek között, 
akár Solymár és Dorog irányá-
ba is.

A beruházás állami forrásból 
részben megoldaná a Bécsi úti 
településrész egy részének ví-
zelvezetési gondjait, mivel az 

út építésével együtt korszerű 
vízelvezetés és járda is épülne.

A fejlesztés szilárd burkolatú 
úttal látná el a Kövesbérc alatt 
húzódó, lakóterületi övezetbe 
sorolt, de jelenleg még szántó 
művelésű ingatlanokat. 

MILYEN ÉRVEK SZÓLNAK AZ 
IPARTELEPI BEKÖTŐÚT 
MEGÉPÍTÉSE ELLEN?

Az út vélhetően jelentős átme-
nő forgalmat generálna, hiszen 
egérútként használható mind 
a Bécsi úti torlódás kikerülésé-
re, mind a Bécsi út-Üröm-Bu-
dakalász/Csillaghegy irányban 
haladók útjának lerövidítésére. 
Feltételezhető, hogy a forgalom 
csupán kis része lenne a MEDI-
TOP Gyógyszeripari Kft. teher-
forgalma (max. egy tucatnyi ka-
mion hetente), nagyobb részét a 
jelenleg a Solymár-Pilisvörösvár 
felől Üröm-Csillaghegy-Budaka-
lász irányba, illetve az ellenkező 
irányba haladó, nem helyi gép- és 
teherjárművek adnák legalább 
addig, amíg az M0 10-es és 11-es 
út közötti szakasza el nem ké-
szül. A megnövekedett forgalom 
várhatóan hátrányosan érinti kü-
lönösen a Hegyalja úton lakókat, 
de a reggeli órákban az ófaluból 
Budapestre igyekvőket is akadá-
lyozhatja majd, amennyiben visz-

szatorlódik a kocsisor az ürömi 
körforgalomtól. Mivel a Hegyalja 
út Kövesbérc felőli oldala Natura 
2000 terület, így az út nyomvo-
nala ezen a szakaszon rendkívül 
szűk helyen, közvetlenül a lakó-
házak kerítése mellett tud csak 

futni. A megnövekedett forgalom 
növelné a Bécsi úti településrész 
zaj- és károsanyag terhelését.

A rekultivált területen átvezető 
út meredeksége a tervek alapján 
9%, ami a tervezett forgalomnál a 
maximálisan alkalmazható emel-
kedés. Ez a Rózsa vagy Kőfuvaros 
utcák meredekségének felel meg, 
kamionforgalom számára nem 
kedvező. Annál is inkább, mert 
10 perc kitérővel van alternatív 
útvonal: a Budai út, ami mindösz-
sze kb. 4% meredekségű. Meg-
jegyzendő, hogy a Budai út jelen 
állapotában nem folyamatos ka-
mion terhelésre méretezett. 

Az új út vélhetően felgyorsítja 
a nyomvonal környékének be-
épülését.

HOGYAN VÉLEMÉNYEZHETEM AZ 
IPARTELEPI BEKÖTŐÚT TERVÉT?

Személyesen, október 2-án, 
az ipartelepi bekötőútról tar-
tott lakossági fórumon (ha a 
koronavírus-járvány lehetővé 
teszi ennek a megrendezését); 
külső településrészeken élő-
ként az október folyamán ki-
küldésre kerülő kérdőív kitöl-
tésével és leadásával; írásban 
a bekotout@pilisborosjeno.hu 
címre küldött e mailben. 

További információ:
www.pilisborosjeno.hu/bekotout 

2020. szeptember 21-én 17 
órától a Művelődési Házban 
lakossági fórumot tartunk Pi-
lisborosjenő község helyi épí-
tési szabályzatának (HÉSZ) 
módosítása témában. A 
véleményezendő anyagok 
elérhetőek a hivatal hirdető-
tábláján és elektronikusan itt: 
www.pilisborosjeno.hu/fohi-
rek/hesz-partneri-egyeztete-
senek-lakossagi-foruma

2020. szeptember 23-
án 17:30-tól a Tájházban a 
Fenntartható fejlődés és te-
lepülésfejlesztési Bizottság 
és a Pénzügyi Bizottság szer-
vezésében lakossági fórumot 

tartunk Változások Lazaré-
ten témában, lazaréti ingat-
lantulajdonosok részére.

2020. október 2-án 17 órá-
tól lakossági fórumot tartunk 
a Tájházban ipartelepi be-
kötőút témában.

A koronavírus világjárvány 
miatt kérjük, hogy az utolsó 
pillanatig figyeljék az ön-
kormáyzat weblapját (www.
pilisborosjeno.hu), mert egy-
részt változás történhet, más-
részt tervezzük online is köz-
vetíteni a fórumokat, aminek 
követéséről ott szerezhetnek 
technikai információkat.

Tematikus lakossági fórumok 
szeptember-októberben
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Beszámoló a civil csoportok 
2020. évi támogatásáról  

Idén több szempontból is 
más formában zajlott a civil 
csoportok támogatása, mint 
a korábbi években. 2019 de-
cemberében a képviselő-tes-
tület a törvényi előírásoknak 
megfelelve pótolta a korábbi 
években hiányzó, a lakosság 
önszerveződő közösségeinek 
támogatásáról szóló rendelet 
(15/2019, XII.12.) megalko-
tását.

Ebben a rendeletben meg-
határozásra kerültek a be-
adott pályázatok elbírálá-
sához a főbb szempontok, 
amelyeket a decemberi Hu-
mán Bizottsági ülésen véle-
ményezhettek a napjainkban 
aktív civil csoportok képvise-
lői.

A másik változást a kiala-
kult járványhelyzet okozta, 
amelynek hatásai alapjaiban 
változtatták meg a legtöbb 
civil csoport mindennapjait, 
több hónapra teljesen leállít-
va működésüket. A Kormány 
által kihirdetett veszélyhely-
zet alatt a – képviselő-testü-
let tagjainak meghallgatását 
követően a polgármester a 
32/2020 (III. 13.) számú ha-
tározattal külön döntésben 
támogatta azt a négy civil 
szervezetet, amely alapve-
tő feladatot vállal át az Ön-
kormányzattól, vagy a falu 
számára értékes és hasznos 
feladatot végzett a kialakult 
veszélyhelyzetben is. A többi 
civil csoport számára pedig 
a veszélyhelyzet elmúltával 
egy második körben nyújtott 
támogatást a képviselő-tes-
tület. A korábban támogatást 
igénylő szervezetektől a Hu-
mán Bizottság bekérte a meg-

változott programterveiket az 
év hátralévő részére vonatko-
zóan, és ez alapján tett javas-
latot a képviselő-testületnek 
a civil szervezetek támogatá-
sára.

Az Önkormányzat a 2020. 
évi költségvetésében összesen  
10 440 000 Ft támogatási ke-
retet irányzott elő a civil szer-
vezetek támogatására. A feb-
ruárban benyújtott 15 pályázó 
részére a Humán Bizottság ja-

vaslata alapján 10 030 000 Ft  
támogatást szánt a képvise-
lő-testület, amelyből végül a 
veszélyhelyzet kihirdetése után 
polgármesteri döntéssel első 
körben 5 422 424 Ft, máso-
dik körben pedig 3 210 000 Ft  
támogatásban részesült ösz-
szesen 11 civil szervezet. Az új 
koronavírus hatással volt a ci-
vil szervezetek idei működésé-
re, így a második meghirdetett 
körben több olyan szervezet is 

volt, amely nem adta be újra 
igényét a támogatásra. Az éves 
támogatási keret fennmaradó 
részére az ősz folyamán – de 
legkésőbb október 31-ig – még 
benyújthatják igényüket azok a 
civil szervezetek, amelyek eb-
ben az évben még nem kaptak 
támogatást, de tevékenységü-
ket folytatni tudják a következő 
időszakban is.

Humán Bizottság

Azok az aktív civil szervezetek, amelyek ebben az évben még nem kaptak 
támogatást, október 31-ig még benyújthatják igényüket.

Pályázó neve Pályázat címe 2020. évi igé-
nyelt összeg (Ft)

Megítélt 
összeg (Ft)

1 Pilisborosjenő 
Polgárőr Egyesület

2020. évi önkormányzati tá-
mogatás 2 500 000 1 900 000

2 Pilisborosjenő Weindorf
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2020. évi önkormányzati 
támogatás 2 600 000 2 470 000

3 Pilisborosjenői 
Waldorf Egyesület

2020. évi önkormányzati 
támogatás 500 000 330 000

4 Deutschklub Pilisboros-
jenő

2020. évi önkormányzati 
támogatás 696 000 380 000

5 Nyugdíjas Klub Programok, eszközök 400 000 380 000

6 2097 Csoport Egyesület Újság nyomdaköltsége
Jazz Fesztivál 1 697 690 1 502 424

7 Pilisborosjenői FesztiVár FesztiVár 2020 200 000 190 000

8 Üröm-Pilisborosjenő Re-
formátus Társegyház

2020. évi önkormányzati 
támogatás 4 400 000 380 000

9 Nebuló Alapítvány Színpad
Programok 1 400 000 1 100 000

10 Dr. Cserényi-Zsitnyányi 
Ildikó PBJ Helytörténeti kézirat 1 000 000

Más formában, 
nem a civil 

keretből

Összesen 15 393 690 8 632 424

Bizottságok
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Hivatal

Antonovits Bencét Bozsódi Borbála 
váltja a tanácsnoki pozícióban

A 2019. november 17-i 
képviselő-testületi ülésen 
fogadtuk el az új Szerveze-
ti- és Működési Szabályza-
tot, amelynek értelmében 
képviselői pozíciómon túl 
tanácsnokként szolgáltam Pi-
lisborosjenőt. A bő kilenc és 
fél hónapban az általános pol-
gármesteri asszisztencián túl 
elsősorban az utak ügyével, 
és a tudomásunkra jutott sza-
bálytalanságok, mulasztások 
megoldásán dolgoztam, majd 
a vírushelyzet operatív mun-
káiban segítettem.

Ismert tény, hogy az előző 
testület által 2016-ban fel-
vett 142.699.147 Ft konszo-
lidációs pályázatból jogtalan 
felhasználás miatt a Magyar 
Államkincstár 116.684.851 Ft  
visszafizetési kötelezettsé-
get állapított meg. A fennma-
radó 26.014.296 Ft összeg 
jóváírásához a Temető utca 
használatbavételi engedélyé-
nek megküldését írta elő az 

Igazgatóság. 2020 tavaszán 
sikeresen érvényesítettem 
garanciaigényünket, majd pó-
toltam az előző vezetés által 
elmulasztott átadás-átvételt, 
melyet követően az út forga-
lombahelyezési engedélyezte-
tése megindulhatott.

A 2015. évben felvett 
81.300.853 Ft támogatás el-
számolásához a Magyar Ál-
lamkincstár az Ezüsthegyi út 
forgalombahelyezési engedé-
lyének megküldését kérte. Az 
átadás-átvétel pótlása után 
kiderült, hogy az út szabályta-

lanul és rendkívül gyenge 
minőségben épült meg, így 
forgalombahelyezési enge-
dély rá nem adható. A Köz-
lekedési Hatósággal együtt-
működve külső tervező cég 
bevonásával megkezdtük a 
szabályossá tételi és fenn-
maradási engedély meg-
szerzésének folyamatát, 
melynek feltételéül csapa-
dékvíz elvezetést kellett ter-
veztetnünk az Ezüsthegyi 

út teljes szakaszára. A tervek 
határidőre elkészültek, így fo-
lyamatban van a fennmaradási 
engedély kiadása. Az engedé-
lyek birtokában 107.315.149 Ft 
bírság visszafizetésétől mente-
sül a falu.

Augusztusra a konszolidá-
ciós pénzek elszámolásával 
kapcsolatos munkák oroszlán-
része lezárult, az új kollégák 
érkezésével pedig lett olyan 

személy a hivatal-
ban, akinek mun-
káimat átadhattam, 
így 2020. augusztus 
1-vel lemondtam 
tanácsnoki szerep-
körömről, amelyet 
a továbbiakban új 
feladatkör megha-
tározással Bozsódi 
Borbála képviselő-
társam vesz át.

A jövőben képvi-
selőként szeretnék 
azokra a témákra 
fókuszálni, amiért a 
képviselői posztért 
indultam: a környe-
zet- és természetvé-
delem, zöldterület 
kezelés, vízgazdál-
kodás, fenntartható település-
fejlesztés. Szintén célom a Kül-
ső-településrészek Bizottsága 
munkáját összeszedettebbé 
tenni. Megtisztelő és nagyon 
tanulságos volt a falut ebben a 
szerepben szolgálni, köszönöm 
a választóknak és képviselő 
társaimnak, hogy ezt lehetővé 
tették.

Antonovits Bence

2020. augusztusában a kép-
viselő-testület meghatalma-
zása alapján megkezdtem ta-
nácsnoki munkámat, amelyre 
a folyamatban lévő nagyobb 
szabású humán témákat érintő 
projektek és feladatkörök ellá-
tása miatt mutatkozott igény. 

Az új művelődési ház vezető 
megválasztásáig a Művelődé-
si Ház és Könyvtár átmeneti 
működtetése, a szociális tér-
kép és egészségterv előkészü-
leti munkálatai, a folyamat-
ban lévő ifjúsági és szociális 
ügyek, sporttal, egészségügy-
gyel és kultúrával kapcsolatos 
teendők szervezési feladatait 
látom el, amelyek képvise-
lői munkámon túlmutatnak. 
Ezért köszönettel elfogadtam 
a felkérést, és igyekszem leg-
jobb tudásomnak megfelelően 
helytállni ezen a poszton! Ke-
ressenek bizalommal a témá-
ban felmerülő ügyek és kérdé-
sek kapcsán! 

Bozsódi Borbála

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának 
hivatalos havi kiadványa
Felelős kiadó: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)
Kiadásért felelős személy: Tömöri Balázs polgármester
E-mail: szerkesztoseg@pilisborosjeno.hu

Szerkesztő: Bozsódi Borbála, Kádár Viktor, 
Tömöri Balázs
Olvasószerkesztő: Viszkocsil Veronika
Munkatárs: Antonovits Bence, Hoffmann Rita, Mihálffy Attila, 
Perlinger Györgyi
Nyomda: B32 Nyomda Kft. Felelős vezető: Deák Kinga

Impresszum – Pilisborosjenői Hírmondó  

Képviselőink saját beszámolóikban ismertetik a döntést hátterét
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A zebraépítéshez szükséges 
munkálatok kivitelezésének 
megkezdését jelentősen kés-
leltette az a tény, hogy a köz-
világítás fejlesztéséhez kapott 
szakhatósági engedélyek lejár-
tak a buszöböl áthelyezésének 
megkezdéséig, a szakhatósági 
engedélyeket újra meg kellett 
szereznünk minden érintett 
szolgáltatótól, hatóságtól. Az 
önkormányzat a Bola95 Kft.-t 
bízta meg a kivitelezéssel, akik 
augusztus elején vették át a 
munkaterületet és 30 napos 
határidővel vállalták a teljes ki-
vitelezést. Ezt követően – ugyan 
már a közlekedési hatósági en-
gedély jogerősen rendelkezésre 
áll –, a Volánbusz Zrt. kérésére, 
és a kérésnek helyt adva a szak-
hatóság a kiadott engedélyt 
módosította, és az eredetileg 
tervezettnél nagyobb buszmeg-
állót írt elő. További késedelmet 

okozott az, hogy az augusztusi 
esőzéseket követően a munka-
területet érintő ellenőrző talaj-
mechanikai vizsgálatok során 
az altalaj teherbíró képessége 
gyengének bizonyult, ezért 
plusz 20 cm talajcserét írtak elő. 
Az ezt követően feltárt munka-
terület talajában egy addig is-

meretlen, a közműtérképeken 
sem szereplő elektromos kábel 
került a felszínre, aminek véde-
lembehelyezését,  áthelyezését 
csak az erre megfelelő akkredi-
tációval rendelkező vállalkozás 
végezheti el. Ez az elektromos 
kábel a Pilisborosjenő ivóvíz 
ellátását elősegítő szivattyúte-
lep működését biztosítja, ezért 
ennek kiváltása is csak tervezett 
időpontban, az érintett részt-
vevők összehangolt munkája 
mellett lehetséges. A költségek 
megosztása kapcsán megálla-
podtunk, a munkát megrendel-
tük, a felszínen történő munka-
végzés hamarosan folytatódik. 
Mindezek a változtatások ter-
mészetesen plusz költséggel is 
járnak, a projekt teljes költsége 
ezekkel együtt eléri a 16 millió 
forintot. Ha mostantól minden 
a tervek szerint halad, akkor a 
buszmegálló szeptemberben 

elkészülhet. Ezt követően le-
het megindítani a műszaki át-
adás-átvételi eljárást az érintett 
hatóságok részvételével, ami-
nek az átfutási ideje optimális 
esetben két hét, majd jöhet a 
zebra tényleges kivitelezése, 
felfestése. Így jön ki az október 
végére kalkulált átadás.

ÉPÜL A TORNATEREM

Az iskola megközelítési ne-
hézségeinek nem a zebra hiánya 
a fő oka, bár kétségkívül a bu-
szöböl áthelyezése a Fő út autós 
forgalmát még pár hétig nehe-
zíti, hanem elsősorban az, hogy 
a várva várt tornaterem építése 
végre megkezdődött, ami jó hír, 
ám a munkaterület, valamint a 
felvonulási terület jelentős részt 

foglalnak el a korábban parkoló-
ként használt iskolai területből. 
A munkagépek felvonulása és 
a tereprendezés után az épület 
alapozása megkezdődött. A ki-
vitelező HC Építők Kft., a BMSK 
és az önkormányzat havonta 
egyeztet a kivitelezés haladá-
sáról, kihívásokról, teendőkről. 
A kivitelező tervei szerint télig 
tető alá szeretné hozni az épü-
letet, hogy télen már beltérben 
dolgozhassanak. Így legyen!

TERVEZZE ÚJRA
A MEGKÖZELÍTÉST!

Annak érdekében, hogy minél 
kevesebb kisiskolásnak kelljen a 
felújítások miatt egy szakaszon 
egy sávosra szűkülő Fő utcán át-
kelnie, megegyeztünk az iskola 
melletti ingatlan tulajdonosai-
val (a PRENET-ING Kft.-vel és a 
Fluart Innovative Vaccines Kft.-
vel), hogy az építkezések legsű-
rűbb időszakára bérbe adják az 
önkormányzat számára telkük 
egy (jelentős) részét. Hálás kö-

szönet érte! Így szeptembertől 
egy lekerített, közvetlen suli 
melletti, nagy befogadóképes-
ségű parkoló áll elsősorban az 
alsós szülők rendelkezésére. 
Kocsiból kiszálló gyerekeik a 
parkoló oldalában megnyitásra 
került kapun át tudnak úttest- 
és járda használatának szüksé-
gessége nélkül bejutni a suliba. 

A nagyobb gyerekek és legin-
kább a Fő utca Kevélyek felőli 

oldalán lakók számára, gyalo-
gos és kerékpáros használatra 
megnyitottuk a Lazaréten lévő 
Szajkó utca felőli bejáratot. 
Maga a Szajkó utca autóval nem 
használható, de az Őzláb utca - 
Szajkó utca sarkán félreállásra 
elegendő terület kialakításával 
segítjük, hogy a kocsikból ki-
szálló gyerekeknek csak e gya-
logosnak készült murvás úton 
kelljen besétálniuk, autóutat ne 
keresztezzenek.

A Trunk építőanyag telep mel-
letti ideiglenes autós parkoló 
kialakítása érdekében az önkor-
mányzati telekről elhordattuk 
az előző években felhalmozott 
sitt-hegyeket. Nyilván olcsó 
megoldás lehetett ide deponálni 
a faluban keletkező hulladékot, 
de most a terület parkolóként 
való használatára van szükség. 
Ezt a parkolót a nagyobb gyere-
kek szüleinek ajánljuk, akik ott 
leparkolva könnyebben át tud-
nak kelni az úttesten az ideigle-
nes buszmegállóhoz és besétál-
ni a parkolón át az iskolába.

Tömöri Balázs polgármester beszámolója az iskola környéki építkezésekről

Október végére készülhet 
el a zebra az iskolánál

A nagyobb gyerekek és leginkább a 
Fő utca Kevélyek felőli oldalán lakók szá-
mára, gyalogos és kerékpáros használatra, 
megnyitottuk a Lazaréten lévő Szajkó utca 
felőli bejáratot.

„

Suli ügyek
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Suli ügyek

A sulit kerékpárral, gyalog 
vagy busszal a Fő út felől meg-
közelítő diákoknak fontos infó, 
hogy az önkormányzat meglévő 
térkőkollekciójának felhaszná-

lásával elkészült a belső udvari 
járda is. Ez azért készült, hogy 
ne kelljen közvetlenül a tor-
naterem építkezés melletti, az 
ételszállításra is használt úton 

begyalogolniuk az iskolásoknak 
a suli épületéig. Köszönet érte a 
nyári diákmunkásoknak és a Fa-
lugondnokság munkatársainak!

Kérjük azokat, akik nem a 

pilisborosjenői iskolába jön-
nek reggel, hogy a Budai út felé 
hagyják el a falut és ha lehetsé-
ges, akkor kerüljék el az iskolát. 
Akiknek a Fő úton kell menniük, 
számítsanak nagyobb gyerek-
forgalomra és kérjük, lassan, 
türelmesen hajtsanak! 

Közterület-felügyelő, körzeti 
megbízott rendőr és a polgárőr-
ség önkéntesei segítenek az első 
napok reggelein, hogy mindenki 
gond nélkül bejusson a suliba és 
megszokhassa az új, átmeneti 
forgalmi rendet, parkolási lehe-
tőségeket. Nagy köszönet mun-
kájukért! Az autósoknak, sulinál 
közlekedőknek is köszönjük a 
szokásosnál fokozottabb figyel-
met! Kérjük a szülőket és taná-
rokat, hogy tanulmányozzák a 
térképrészletet és keressék az 
iskolavezetés által ajánlott leg-
megfelelőbb megközelítési irá-
nyokat!

Tömöri Balázs

Sólyomfészek az iskolában
Idén tavasszal már körvona-

lazódott, hogy az iskolának új 
ételbeszállító lehetőséget kell 
keresnie, hiszen a karantént kö-
vetően egyértelművé vált, hogy 
az Oliva étterem már nem fog 
tudni szállítani az iskolába.  A 
hivatalban felelős hozzáértők jó 
ideje azon gondolkodtak, hogy 
mindenképpen olyan beszállí-
tót találjanak, amely friss, helyi 
alapanyagokból főzi a gyerekek 
ételeit a lehető legegészsége-
sebb módon, mégis ízletesen 
elkészítve. Kézenfekvő volna az 
iskola konyháját használni, de 
sajnos az eszközpark még nem 
alkalmas ilyen mennyiségű étel 
elkészítésére.

Hosszú és meglehetősen 
kalandos hetek következtek. 
Ajánlattételi felhívást tettek 
közé.  Nagyon sok lehetőséget 
felkutattak és számos beszál-
lítóval egyeztettek. Az önkor-
mányzat által felállított, főként 
a szülők, gyerekek és a tanárok 

részéről érkező szempontrend-
szer alapján azonban többen 
kiestek a rostán. Természetesen 
megkérdezték az Oliva étterem 
helyén működő Symbiose étter-
met is, de ők nagyon alaposan 
megfontolva a dolgot úgy hatá-
roztak, hogy infrastuktúrájuk 
még nem megfelelő több száz 
gyermek étkeztetésére.  

Végül a felelős bizottság a 
solymári Sólyomfészek Szövet-
kezetet választotta. Az egyezte-
tések alkalmával Tömöri Balázs 
polgármester is ellátogatott az 
üzembe. Végignézte a modern 
gépparkot, és megbizonyoso-
dott róla, hogy a legkíméle-
tesebb konyhatechnikai eljá-
rásokkal készülnek az ételek. 
Egyeztetett az üzem vezetőjé-
vel és dolgozóival is, egyszó-
val alaposan  meggyőződött a 
döntés megalapozottságáról.  
A mintamenüt megtekintve 
pedig azt tapasztalták, hogy 
nagyon hasonló az óvoda által 

készített étrendhez, amely igen 
közkedvelt a környéken. 

A szövetkezet a környéken el-
érhető legjobb minőségű tejter-
méket és zöldséget dolgozza fel.  
Kukoricán nevelt csirkét és azok 
tojásait használnak az ételek 
elkészítéséhez.   A hal a Horto-
bágyi Halgazdaságból szárma-
zik. Ügyelnek  a nyersanyag-
tartalomra, kerülik a gyorsan 
felszívódó szénhidrátokat, a só 
és olajok túlzott használatát. 
Nem használnak előre gyártott 
szószokat és adalékanyagokat.  

Társadalmi vállalkozásként  
önfenntartásra törekednek, 
nyereséget nem vesznek ki. A 
környéken lakó, szakértelem-
mel bíró főzőasszonyok lelki-
ismeretes és odaadó munkáját 
pedig  méltányosan honorálja a  
Sólyomfészek.  

Szeptember első felénél já-
runk. Folyamatosan folynak az 
egyeztetések a beszállítóval.  
Mivel egy speciális, úgyneve-

zett reformkonyha készíti az 
ételeket, ezért van olyan reg-
geli és ebéd, amely nem isme-
rős a gyerekek számára, így 
nem feltétlen fogyasztják el 
maradéktalanul. Dienes Dóra 
igazgatóasszony minden héten 
küld egy írásos beszámolót a 
tapasztalatokkal, hogy minél 
hamarabb  megismerje a Szö-
vetkezet a diákok ízlését és a 
gyerekek tele hassal, elégedet-
ten álljanak fel az asztal mellől. 
Sajnos a vírus olyan helyzetet 
teremtett, amely speciális hi-
giéniai eljárásokat követel, így 
jelen pillanatban a nehezített 
terepen kell  megállnia a helyét 
a solymári szervezetnek.

Az Önkormányzat törekszik 
arra, hogy sikeres legyen ez a 
nagyon fontos közös munka, és 
a közeljövőben  az  ételrende-
lésre  és  ebédbefizetésre csak 
néhány percet kelljen áldozni  a 
sűrű hétköznapokból. 

Hoffmann Rita

Szeptembertől új szolgáltató látja el falunk közétkeztetését
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Bölcsődénk újratervezése

A pályázat két csoportszobás 
bölcsőde építésére szólt, ami 
mellé melegítőkonyha kapcso-
lódik. A bölcsőde helyszínét az 
új óvoda mellett, a falu szélén 
jelölték ki. A tervek szerint a 
bölcsödét a régi, a falu köz-
pontjában lévő óvoda konyhája 
szolgálná ki. A választások után 
az új önkormányzat átvette a 
beruházás anyagait, amiben 
a bölcsődeépület jogerős épí-
tési engedéllyel bírt. A képvi-
selő-testületben, megismerve 
és értékelve a terveket, vita 
merült fel, egyrészt a bölcső-
de helyszínének, másrészt a 
bölcsődeépület funkcionális ki-
alakításának megfelelőségéről. 
A képviselő-testület végül azt a 
döntést hozta, hogy kiírnak egy 
építészeti pályázatot bölcső-
deépület tervezésére, aminek 
a már megtervezettel azonos 
a kivitelezési költsége, a hely-
színe és a funkciója. A pályázat 
nyílt pályázat volt, de voltak 
meghívott tervezők is, pl. az 
óvodaépület tervezői, illetve 
a szomszédos telken megva-
lósuló Gesztenyés pihenőhely 
tervezői.

A tervpályázatra végül hat 
pályamű érkezett, amelyet a 
nemrég alakult Településképi 
Tervtanács véleményezett. A 
nyertes pályamű tervezője Kal-
már Bence lett, akivel elbeszél-
gettem a pályázatról.

Bence 2015-ben végzett a 
Műegyetem építészmérnök 
szakán, onnan egyből az UVA-
TERV beruházáskezelő rész-
legére került. Közlekedési, 
ipari és irodaépületek terve-
zésével foglakozik leginkább. 
A munkahelye mellett egyéni 
vállalkozóként családi házak 
tervezésével és műszaki elle-
nőrzésével is foglalkozik, eb-
ben párjával együtt dolgoznak. 

Az egyik ilyen ház Pilisboros-
jenőn épül, így találkozott az 
önkormányzat honlapján az 
építészeti pályázati kiírással. 
A koronavírus miatt kialakult 
csökkentett munkarend és 
otthoni dolgozás során hatá-
rozták el, hogy keresnek egy 
pályázatot, ahol valamilyen 
középület tervezése a feladat, 
ezzel szerettek volna referenci-
át szerezni későbbi komolyabb 
pályázatokban való részvétel-
hez. A pályázók megkapták az 
engedélyezett bölcsőde terveit, 
illetve az önkormányzat szem-
pontjait az épület kialakítására. 
Ilyen igény volt például az épü-
let bővíthetősége, a környezet-
hez és a környező épületekhez 

illeszkedés, a hétvégén felgyű-
lő turisták számára biztosított 
parkolóhely, illetve az épület 
esetleg más funkcióra való 
könnyű átalakíthatósága.

A pályázat készítése kockáza-
tot is rejtett, ugyanis a hat pályá-
zó közül csak az első három he-
lyezett nyert díjat, így a többiek 
a befektetett munkájukért nem 
kaptak kompenzációt. Az építész 
szakmában pályázók számára ez 
bevett gyakorlat, a pályázaton 
való részvétel egyfajta nívót je-
lent, a pályamű kidolgozása so-
rán sok új ismeretet szereznek, 
a pályázat megnyerésével járó 
elismerés pedig jó referenciaként 
szolgál más tervezési munkák 
során.

Az épület külső megjelenésé-
nek tervezését a településképi 
rendelet és a településarculati 
kézikönyv követelményeinek és 
ajánlásainak megfelelően készí-
tették. A bölcsőde belső elrende-
zésének tervezése során fontos 
a tájolás, erre törvényi előírás is 
van, de emellett a bölcsőde min-
dennapjai során használt funkci-
ók egyszerű megvalósíthatósága 
a cél. Ilyen funkció például a szü-
lők és a gyerekek útja az épületen 
belül, a gyerekek öltöztetése, a 
csoportszobák egybenyitható-
sága, az ebéd útja a konyhától a 
csoportszobákig, vagy az önál-
lóság egyik első megvalósulási 
formája, a mosdó használata. A 
jelenlegi tervezés során ezeknek 
a funkcióknak a vizsgálatát a 
kibővített épületben is vizsgál-
ni kellett, hogy a bővítés után is 
egy egységként tudjon működni 
a bölcsőde. Bencéék számos al-
ternatív funkciósémát vizsgál-
tak, azok előnyeit és hátrányait 
átgondolkodva formálódik ki 
a végleges pályamű. Az építé-
szeti pályázat nem tartalmaz 
szakági fejezeteket (gépészet, 
tartószerkezet) így ezek megva-
lósíthatósága az építész tervező 
felelőssége. Gépészeti és statikai 
szempontból egy bölcsőde egy 
nagyobb családi ház tervezé-

Új bölcsőde épül Pilisborosjenőn 2021-ben. A hozzávetőlegesen 150 millió 
forintos beruházás nem önerőből, hanem pályázati forrásból valósul meg.  

A pályázatot még az előző önkormányzat adta be és nyerte meg. 

Hírek
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HivatalHírek

A képviselő-testület már-
ciusi döntése nyomán meg-
kötött bérleti szerződéssel 
inkubációs lehetőséget 
kapott a főleg pilisborosje-
női lakosok által alapított 
Szent Márton Waldorf Is-
kola. 

A korábbi testület támo-
gatásával létrejött Waldorf 
óvoda után iskola is szület-
hetett, mely szeptember-
ben, felmenő rendszerben 
megkezdte működését a 
régi iskolaépület emeletén.

Ocskay Eszter, alapító 
tanár első osztályában hu-
szonnégy gyermek kezdte 
meg a tanévet, közülük ti-
zenegyen helyiek.

A felújított emeleti szint, 
illetve a Budai út felé eső 
udvarrész a következő 
4 tanévben ad otthont a 
gyermekeknek, de az ön-
kormányzattal egyeztetve 
közösségi, falusi rendezvé-
nyeknek is teret biztosít.

Így falunkban 2 (magán) 
bölcsőde és 2 óvoda mellett 
immár 2 iskola közül is vá-
laszthatnak a helyi lakosok.

Megnyitotta kapuit 
a Szent Márton 
Waldorf Iskola

séhez mérhető, így nem jelent 
különleges feladatot a szakági 
tervezőknek.

A pályázatban meg kellett adni 
a kivitelezési költséget, illetve 
– megfordítva – olyan épületet 
kellett tervezni, amely a rendel-
kezésre álló forrásból megva-
lósítható. A költségek becslése 
ilyen korai tervfázisban bizony-
talan, ehhez nyújt segítséget 

a beruházási költségbecslésre 
készített kézikönyv, a területará-
nyosan átlagos kivitelezési költ-
ségek becsülhetők. Ezt is többféle 
részletezettséggel lehet elkészí-
teni a tervek részletezettségének 
megfelelően. A költségek becslé-
sének pontossága függ a terve-
zett szerkezetek egyediségétől. 
A nem szokványos szerkezetek 
esetén a kivitelezők felárat szá-

molnak a saját kockázatuk biz-
tosítására, így a pályázat során a 
családi ház építéseknél szokásos 
épületszerkezeti megoldásokat 
alkalmaztak.

A következő fontos mérföldkő 
a bölcsőde építésében az, hogy 
december végéig leszerződött 
kivitelezővel kell rendelkezni. 
A cikk írásakor az engedélyezé-
si tervek készítése folyik, ezek 

beadási határideje szeptember 
1-je, utána 40 napon belül kell a 
kiviteli terveket szállítani, majd 
közbeszerzési eljárásban kell ki-
vitelezőt keresni. Az építés 2021 
első felében lezajlik, így várha-
tóan 2021 szeptemberében már 
fogadhatja az első gyerekeket az 
épület.

 Mihálffy Attila 
a Műszaki Bizottság külső tagja

A tavaszi veszélyhely-
zet után augusztus végétől 
naponta egyre magasabb 
a koronavírussal újonnan 
fertőzöttek száma. Követ-
jük a központi, kormányzati 
döntéseket, illetve a jogi és 
egészségügyi szakmai javas-
latokat is. A helyi Koronavírus 
Koordinációs Csoport újra 
megkezdte rendszeres online 
üléseit, melyeken a faluban 
lévő intézmények vezetőivel, 
egészségügyi és jogi szakem-
berekkel egyeztetjük a teen-
dőket, szükséges lépéseket. 

Kérdés esetén fordulja-
nak hozzánk bizalommal a  
polgarmester@pilisborosjeno.hu  
e-mail címen. 

A helyzetre való tekintettel 
több nagyobb rendezvényt is 
lemondtak a szervezők: a Jazz 
Fesztet, a Majálist és Szüreti 
mulatságot, az Oktoberfestet. 

Bizonyos szolgáltatások és 
kisebb létszámú programok 
– a biztonsági előírások betar-
tásával –  azonban megtartha-
tóak (a szeptember 14-i álla-
pot szerint): 

A Polgármesteri Hivatal 
és a Könyvtár helyiségeiben 
egyszerre 10 nem ott dolgozó, 
külsős személy tartózkodhat.  
Az épületbe csak tünetmen-
tes, egészséges ember léphet 
be. Ügyfélfogadás előre egyez-
tetett időpontban, maszkban, 
a földszinten, 2 méteres távol-
ságot tartva történhet – közös 
érdekünk! A könyvtárba egy-
szerre maximum egy család 

léphet be - maszkban.
Kérjük, hogy a korábban 

beltérben tartott szakköröket, 
klubokat ezután csak kültéren 
valósítsák meg, amennyiben 
megtartásukhoz biztosítha-
tóak a biztonságos körülmé-
nyek (2 m-es távolság)! 

Egyéb esetben ezen te-
vékenységek elhalasztását 
kérjük a szervezőktől! A 
mozgásos tevékenységek 
kültéri megtartásához a régi 
iskolaépület aszfalt sportpá-
lyáját tudjuk felajánlani. Kér-
jük, egyeztessenek Bozsódi 
Borbálával a változásokról a  
bozsodi.borbala@pilisborosjeno.
hu e-mail címen. Sportolja-
nak, mozogjanak, erősítsék 
immunrendszerüket, de a bel-
téri sportolás helyett inkább a 
szabadban!

Az előadásokat, koncerte-
ket és egyéb alkalmi rendez-
vényeket lehetőleg kültéren, a 
megfelelő biztonsági előíráso-
kat betartva rendezzék meg. 
Amennyiben egy előadás vagy 
koncert kültéren nem megva-
lósítható, kérjük, konzultál-
janak Bozsódi Borbálával a 
beltéri rendezvény megtartá-
sának lehetőségéről (aktuális 
jogszabályok, a rendezvény 
jellege: interaktív-e, megtar-
tásához szükséges feltételek)!

A szabályok bármikor 
változhatnak a járványügyi 
helyzet fokozódásával, kér-
jük, kövessék a pilisborosjeno.
hu holnapot naprakész infor-
mációkért!  

Koronavírus hírek
Változások egészségünk védelme érdekében

Újra nyüzsgő, vidám suli lett a régi iskolából
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A 2010-es évek elején Sel-
meczi György zeneszerző, 
zongoraművész és karmester 
megkereséssel fordult Pilis-
borosjenő Német Nemzetiségi 
Önkormányzatához, miszerint 
a művész családtagjaival, vala-
mint művésztársaival, barátai-
val együtt szívesen adna ingye-
nes koncertet, koncerteket a 
falu lakóinak a Német Nemze-
tiségi Tájház udvarán. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
örömmel fogadta a megkere-
sést és partnerként segítséget 
nyújtott és azóta is teszi ezt a 
koncertek érdekében. 

Ahogy az elmúlt évek vissza-
emlékezései mutatják, a "Wein-
dorfer Musikabend - nyáresti 
muzsika Pilisborosjenőn" el-

nevezésű és mára hagyo-
mánnyá vált program nagy 
örömére szolgál úgy a hely-
beli, mint a más környékről 
ideérkező művészi, zenei 
előadásokat élvezni kívá-
nó közönség számára.Min-
den alkalommal megtelt a 
színpad kiváló előadómű-
vészekkel, az udvar pedig 
érdeklődőkkel, a zene va-
rázsa belengte a Tájház ud-
varát.

Így történt ez 2020. augusz-
tus 24-én este, a Selmeczi Bor-
bála emlékére rendezett hang-
versenyen is. Mozart Requiem 
előadása során közreműködött 
Kolonits Klára, Nagy Berna-
dett, Csapó József, Kovács Ist-
ván, Bori Barátai Énekegyüttes, 

Camerata Seniorum, Selmeczi 
György

Néhány éve a sors közbeszólt, 
és „átrendezte” a színpadot. 
Azóta nem lehetünk részesei 
Borbála művészi zongorajáté-
kának, kedvességének, de az 
emlék mindannyiunké maradt. 
Túl a zenei élményen, nagyon 

jó érzéssel töltött el az 
est folyamán látni, hogy 
a sváb gyökerű Pilisbo-
rosjenő-Weindorf falu-
ban mennyien szeretünk 
itthon lenni, régi és új 
lakosok egyaránt, szíve-
sen találkozunk, beszél-
getünk egymással. 

A hangversenyt követő 
gratulációk után többen 
maradtak még egy kis 
beszélgetésre, csevegés-

re az udvarban.
Köszönjük a Selmeczi család 

tagjainak, művésztársaiknak és 
barátaiknak a nívós előadást!

Örömünkre szolgált, hogy a 
Német Nemzetiségi Tájház is-
mét otthont adhatott egy szép 
hangversenynek.

Visszatekintő
Perlinger Györgyi írása

Ideiglenes pályahasználati 
rend, amelyet az első időszak 
tapasztalatai alapján véglegesí-
tünk majd,

A nagy érdeklődésre való te-
kintettel az elektromos áram 
bekötése előtt megnyitjuk a foci-

pályát, amit egyelőre - amíg a be-
kötés megvalósul -, sötétedésig 
lehet használni. 

SZABAD JÁTÉK:
Pilisborosjenői lakosok ingyen 

használhatják a pályát, ebben az 

időszakban nem lehet kibérelni 
a focipályát kizárólagos haszná-
latra.

USC EDZÉSEK:
A Pilisborosjenői Utánpótlás 

Sport Club edzései számára fenn-
tartott idő.

BÉRELHETŐ:
Hétköznap 20.00-22:00 óra 

közötti időszakban, hétvégén 
08:00-22:00 óra közötti időszak-
ban, de maximum 4 órában/nap.

Bérleti díj: 10.000 Ft/óra, diá-
koknak 7.500 Ft/óra.

Pálya foglalás:
Selmeczi Tamás
ifj.selmeczi.tamas@gmail.com 

+36/ 30 303 4824 vagy 
Gáspár Erik
gasparerik99@gmail.com
+36/70 355 5369
 
Bérleti díj befizetése az Önkor-

mányzatnál. Átutalással fizesse 
be az összeget az alábbi számla-
számra:

Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata, 11742001-15441276

A közleménybe kérjük, írja be: 
FOCIPÁLYA BÉRLETI DÍJ

Amennyiben nem megoldható 
az utalásos fizetés, kérjük, egyez-
tessen a penzugy@pilisboros-
jeno.hu e-mail címen a készpénz-
es fizetés lehetőségéről! 

Számla igényét előre jelezze! 
A befizetésről a nyugtát az Ön-
kormányzat ügyfélszolgálatán 
veheti át.

A focipálya használatának feltételei

hírmondóOktatás


